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A flurbiprofen a propionsav-csoportba tartozó 
nemszteroid gyulladásgátló. Hatása a prosz
taglandin bioszintézisében szerepet játszó ciklooxi
genáz enzim gátlásán alapszik. 
e Hatóanyag 

1,50 mg flurbiprofenum natricum {tiomerzál, 
nátrium-edetát és polivinil-alkohol tartalmú) 5 ml 
steril vizes oldatban. 
• Javallat 

A szem elülsó szegmentumának postoperativ 
gyulladása. 

Lézer trabeculoplastica utáni gyulladás. Mútét 
közben fellépO pupillaszúkü!et (myosis) gátlása. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag és a készítmény egyéb anyagai 
iránti túlérzékenység, herpes simplex vírus okozta 
keralilis dendritica. 
• Adagolás 

Az intraoperativ myosis elkerülésére a mútét 
elótti 2-3 óra során összesen 6 alkalommal kell 
cseppenteni. 

Lézer trabeculoplastica illetve más mútéti bea
vatkozás után legalább 1 hétig napi 6--szar 1 csep
pet a mútött szembe cseppenteni. 
e Mellékhatások 

Cseppentéskor enyhe, átmeneti égő érzés elő
fordulhat Néhány eset előfordult, amikor szem
műtétek során a flurbiprofen a szem szöveteiben 
fokozott vérzékenységet váltott ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- acetilszalicilsawal és más nemszteroid gyul
ladásgátlókkal keresztérzékenység állhat fenn. 

Ezen vegyületekre ismerten túlérzékeny bete
geknek az Ocuflurt csak szigorú orvosi ellenőrzés 
mellett szabad adni. 

- acetilkolin-kloriddal és karbakollal nem igazolt 
a gyógyszerkölcsön hatás, de van megfigyelés arra, 
hogy ezen gyógyszerek flurbiprofennel kezelt bete
gekben hatástalanak voltak. 
• Figyelmeztetés 

Ocuflur alkalmazása következtében a seb
gyógyulás elhúzódhat. Olyan betegek kezelése 
közben, akiknek anamnesisében keratitis dendritica 
szerepel, szigorú orvosi ellenőrzés szükséges. Vér
zékeny vagy alvadásgátlót szedő betegekben elővi
gyázatosan kell alkalmazni. 

A szem akut fertózéses betegségeinek tüneteit a 
lokális gyulladásgátlók, így a flurbiprofen, elfedhetik. 
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Alkalmazása idején kantaktlencsét nem szabad 
viselni. 

Az Ocuflur a szemnyomásra nem hat. 
A többi nemszteroid gyulladásgátlóhoz hason-

lóan nincs antimikrobás hatása. ~-:·~ 

Eltartás: A szemcseppet szabahőmérsékleten 
30°C alatt kell tartani. 

Felbontás után 6 héten belül használható. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K - 1624 

e Hatóanyag 
1 mg !doxuridinum ml-enként steril vizes oldat

ban. 
• Javallat 

Herpes simplex, dendritikus keratitis, vaccinia
keratitis. 
e Ellenjavallat 

Fertilis korban levő náknek csak a terhesség 
kizárása eselén adható. 
o Adagolás 

1-2 csepp óránként (éjszaka két óránként). A 
szemvörösödés általában 2-4 nappal a kezelés 
után megszúnik, ilyenkor a kezelés nappal minden 
második órában adott 1-2 cseppe!, ilL éjjel egy al
kalommal adva, egy héten keresztül folytatható. A 
kezelés időtartama legkevesebb 7-10 nap, az ered
ménytól függően azonban 2-3 hét is lehet. 
e Mellékhatás 

A kötőhártya és a szemhéj enyhe izgalma. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 962 

Az acipimox csökkenti a !ipolysist a zsírszövet
ben, igy a máj triglicerid szintézise is csökken, ará
nyosan a piazma szabad zsírsav szintjével, valamint 
növeli a szérum lipáz aktivitását. 

Hatását a sejtekben a cAMP-szint csökkentése 
révén fejti ki. 

A VLDL és LDL csökkenésével csökken a szé-



rum koleszterin· és triglicerid tartalma, illetve nő a 
HDL-koleszterin szint. Hatása kb. a kezelés első hó
napjában alakul ki. 

Plazmához nem kötódik, felezési ideje kb. 2 óra, 
változatlan formában ürül ki a vizeletben. 
e Hatóányag 

250 mg aclplmox kapszulánként. 
e Javallat 

zsrranyagcs8re zavarai, magas triglicerid (IV. 
hyperlipoproteinaemia) és koleszterin (ll.a hyper
lipoproteinaemia) illetve magas triglicerid és kolesz
terin szint esetén (!Lb, IfJ., V. hyperlipopro
teinaemia). 
e Ellenjavallat 

Gyógyszer iránti túlérzékenység, peptikus fe
kély. Terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Az adagokat egyénileg a plazma triglicerid és 
koleszterin szintjétól fOggóen ke!! beállítani. 

Általában a napi adag 2-3x1 kapszula; etkezés 
után. 

IV. hyperlipoproteinaemiában napi 2x1 kapszula, 
ll., lll., V. hyperlipoproteinaemiában napi 3x1 kap
szula ajánlott. 

Kűlönösen súlyos esetekben a fenti adagok 
tovább növelhetők. Napi max. 1200 mg-os adagig 
biztonsággal, hosszú időn át szedhető. 

Csökkent veseműködés esetén, a kreatinin 
elearanea alapján megállapított, csökkenlett adag 
ajánlott. 
Kreatinin elearanea 
B0-40 ml/perc 
40-20 mUperc 
• Mellékhatás 

Napi adag 
1 kapsz.fnap 
1 kapsz. minden második nap 

Jelenkezhet börpír (flush), viszketés, különösen 
a kezelés elején. 

Ezek a jelenségek gyorsan elmúlnak a kezelés 
kezdetén. 

Ritkán előfordulhatnak: gyomorpanaszok, (gyo
morégés, gyomortáji fájdalom); fejfájás, gyengeség. 

Ezek a tünetek ritkán teszik szalségessé a keze
lés megszakitását 

Feltehetően immunoallergiás pathomechanizmus 
útján lokális és szisztémás reakciókat válthat ki pf. 
urticaria, palpebralis és/vagy labialis oedema, bórvő
rösség, asthma-szerú dyspnoe és hypotensio. Ezek 
előrordulása esetén a kezelést fel kell függeszteni. 
e Figyelmeztetés 

Más lipidcsökkentökhöz hasonlóan- a kezelés 
előtt, szükséges alacsony koleszterin és zsírtata!mú 
diétát tartani. 

A kezelés időtartama alatt szüséges a vér-lipid, 
lipoprotein szint, valamint máj- és veseműködés 
rendszeres ellenőrzése. 

Terhességet a kezelés megkezdése előtt ki kel! 
zárni, mivel terheseknek az O!betam nem adható. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1448 

950 

ou~I:N • 25 i;rilíta6rétil> (3óx) . .·.··. •· . 
· OI2FEN sp lill1ltatiletta(20x) 
btí=Efl 75 injekció (5 x2ml; .•....• 

·!)~"r~h1')••• . •< . < . < .·· .• •· .•. 

()l..~~':l1dprel<\áli!' kaiJ~zpiÍ!• (5~) ..•. ···.• •. 
·oi..FENj ÖQSR!•ilepm@pszqi;~(tox)· 
Ko EPH.<\>' .·.· .. ··• •. • í\l'C>köci Mó1As65 

Hatóanyaga, a diklofenak nemszteroid gyu!
ladáscsökkentó, jelentős antirheumatikus és fáj
dalomcsillapító hatással. Gátolja a prosztaglandin
szintézist és nagyobb adagban a thrombocyta
aggregatlót 

A bélbell oldódó filmtabletták gyomornedvnek 
ellenálló védőbevonattal rendelkeznek. 

Az injekció a kezelés bevezetésére szolgál. 
A depó kapszula a napi 100mg-os dózist igény

ló betegeknek javasolt, tartós hatást biztosít. 
Gyorsan és tökéletesen szívódik fel. A plazmafe

hérjékhez való kötődés több, mint 97%. A plazma
kancentráció lineárisan dózisfüggő: A csúcsértéket 
a filmtabletta 1-4 óra alatt éri el. A terápiás plazma
kancentráció 0,7-2 ).lg/m!. 

First-pass metabo!izmuson megy át. A kiürülés 
213 részben a vesén, 1/3 részben az epén át (a be
vett adag 90%-a 96 órán belül) történik. A hidroxil
glukuronid- és a szulfát-metabolitok nagy része bio
lógiailag inaktív. Csak mintegy 1% ürül ki a vesén át 
változatlan formában. A plazmafelezési idő - amit ve
semúködési zavarok nem befolyásolnak- kb. 2 óra. A 
100mg-os depó kapszula bevétele utáni csúcskan
centráció hasonló, mint egy 25 mg-os filmtabletta 
esetén, de lényegesen tovább tart. 

A betegek kora nem változtatja meg a far
makekinetikát 
e Hatóanyag 

0/fen 25: 25 mg diclofenacum natricum film
tablettánként, 

Olfen 50: 50 mg diclofenacum natricum film
tablettánként, 

0/fen 50 rektális kapszula: 50 mg dic!ofenacum 
natricum raktális kapszulánként, 

O/fen 100 rektális kapszula: 100 mg didofe
nacum natricum raktális kapszulánként, 

O/fen 100 SR: 100 mg diclofenacum natricum 
depo kapszulánként, 

O/fen 75 inj.: 75 mg diclofenacum natricum, 20 mg 
lidecainium chioratum ampullánként 
e JavaHat 

Krónikus rheumatoid arthritis, arthritis, arthrosis, 
spondylarthrosis, Bechterew-kór (spondylitis anky
lopoetica), Jágyszöveti rheuma, bursitis, ten
dovaginitis, tendiniti~. lumbago, ischias, nyaki syn
droma, neuritis és neuralgia. 

Akut köszvényes roham. 
Nem rheumatikus gyulladásos fájdalom. 

• Ellenjavallat 
A készítmény, vagy más prosztaglandin-szin

tézis gátlók iránti túlérzékenység (pl. asthmaro
hamok, bőri-eakciók, akut rhinitis). Ulcus pepticum. 
Terhesség, szoptatás. Komoly májfunkció- vagy 
vérképzési zavarok. 
e Adagolás 

Fefnótteknek: az állapot súlyosságától fOggően 
az ajánlott napi adag 50--150 mg. 

Filmtabletta, depo kapszula, rektális kapszula: 
Felnőtteknek kezdő adagja általában napi 

100-150 mg. Célszerű 2--3 részletben bevenni 
(pl. 2-szer 1 db 50 mg-os filmtabletta vagy 1-szer 1 
db 1 OD mg-os d epo kapszula, hosszantartó keze
lésben). 

Étkezés előtt, egy pohár vízzel szétrágás nélkGI 
kell bevenni. 

Az éjszakai fájdalom és a reggeli merevség 
megelőzésére a lefekvés előtt alkalmazott rektális 
kapszula (50 vagy 100 mg) kombinálható a filmtab
letta napközbeni szedéséveL 

Injekció 
Felnőtteknek: Az injekciót általában naponta 

egyszer, mélyen intragluteálisan ke!l beadni a felső 
külső quadránsba. Komoly fájdalom esetén 1 nap 
legfeljebb két injekció adható, néhány óra kúlönb
séggel, más-más helyre. 

A komoly fájdalom elmúltával a tablettára kell 
áttérni. 

A különböző gyógyszerformák variálásakor is 
figyelembe kell venni, hogy a felnőttek napi adagja 
nem haladhatja meg a 150 mg-ot! 

Gyermekeknek: Amennyiben feltétlen indokolt, 
1 éves kor fölött 0,5-2 mg/tlkg/nap 2-3 részletben. 
Juvenilis rheumato"1d artritisben a napi adag legfel
jebb 3 mg/ttkg-ra emelhető, ugyancsak 2-3 részlet
re elosztva. 

Egy évnéf idősebb gyermekek számára a 
25mg-os filmtabletta használható. 
• Mellél<halások 

A raktális kapszula alkalmazásakor helyi reakciók, 
kivételesen az aranyeres panaszok exacerbatiója is. 

K6zponti idegrendszer: alkalomszerűen fejfájás, 
szédülés, ritkán álmosság.-Egyes esetekben az ér
zékelés zavarai, beleértve a paraesthesiát is. me
móriazavar. dezorientáció, látászavarok (homályos 
látás, dip!opia) halláscsökkenés, tinnitus, álmatlan
ság, ingerlékenység, convulsiók, depressio, szoron
gás, tremor, psychetikus reakciók, ízérzés zavarai. 

B6r: alkalomszerOen bórvörösség és kiütés, rit
kán urticaria. Egyes esetekben bullosus bőrkioté
sek, ekzema, erythema fnultiforme, Stevens
Johnson syndroma, Lyell-syndroma (akut toxikus 
epidermo!ysis) erythroderma (exfoliativ dermatitis), 
hajhul!ás, fénYérzékenység, purpora (allerQiás pur
pura is). 
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Vese: egyes esetekben akut veseelégtelenség, 
haematuria, proteinuria. interstilia/is nephritís, 
nephrosis-syndroma, papillaris necrosis. 

Máj: alkalomszerűen a szérumtranszamináz
értékek (GOT, GPT) emelkedése, ritkán hepatitis 
( sárgasággal vagy anélkül), egyes esetekben fulmi
nans hepatitis. 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, leuko
penia, anaemia, (haemolytikus anaemia, áJ)lastikus 
anaemia), agranulocytosis. 

Túlérzékenység: ritkán túlérzékenységi reak
ciók, mint asthma, szisztémás anaphylaxiás/ana
phylactoid reakciók, beleértve a hypotonlát is. 

Egyéb: ritkán oedema, palpitatio, mel!kasi fáj
dalom, hypertensio. 

Az im. injekció alkalmazásakor a beadás helyén 
átmenetileg égető, csípő érzés jelentkezhet, ritkán 
steril tályog, zsírszövet-necrosis alakulhat ki. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- lítiummal vagy digoxinnal (növeli ezek plaz

makoncentrációját) 
-más nemszteroid gyulladáscsökkentőkel (mel

lékhatások fokozódása) 
- ciklosporinnal (a nemszteroid gyu!ladáscsök+ 

kenták növelhetik a vesetoxicitást) 
- diureticumokkal (a nernszteroid gyu!Jadás

csökkentók a diureticumok hatását csökkenthetik, 
káliummegtakarító diureticumok esetében a szé
rum-kálium szint növekedhet, ellenőrzése szűksé

ges) 
- anticoagulánsokkal (hatásukat fokozhatja, a 

vérzés veszélye növekedhet, thromboplastin idő 
gyakoribb ellenőrzése szűkséges) 

- metotrexáttal (a nemszteroid gyulladáscsök
kentők a metotrexát kezelés előtt vagy után 24 órán 
belül adva növelik annak plazrnakoncentrációját és 
toxicitását). 
• Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazásakor vérképzési zavarok, 
májkárosodás alakulhat ki, ezért ilyen esetekben a 
vérkép és a májfunkció időnkénti ellenőrzése szük
séges. 

Ha a betegnek gyomor-bélpanaszai vannak, il
letve anamnesisében gyomor-, vagy nyombélfekély, 
colitis ulcerosa, Crohn-syndroma szerepel, továbbá 
súlyos májkárosodás esetén, csak gondos orvosi el
lenőrzés mellett adható. 

Amennyiben a kezelés során gastointestinális 
vérzés vagy ulcus jelentkezik, a gyógyszer adását 
fel kell fílggeszteni. 

Fokozott óvatossággal adható idős korban, sziv
betegség és vesekárosodás esetén, egyidejü 
diuretikus kezelés a! att, valamint olyan betegeknek, 
akiknél az extracelluláris térfogat csökkent (pl. nagy 
sebészi beavatkozások prae- és postoperativ sza
kasza.) Ilyen esetekben ajánlatos a vesefunkció el
lenőrzése. 



A kezelés alatt a májenzim értékek e~~ikcdhet
nek, ezért hosszantartó kezelés_ során aJa.~latoc:- -: 
májfunkelót elienörizni. Am~nn_y1?e~ -~ ma]f~nku.J 
romlik, májkárosadásra utalo kl1n1ka1 tu~etek _Jelent
keznek, vagy egyéb rendellenesseg lep fel 
(eosinophilia, rash). a gyógyszer szedését fel kell 
függcszteni. 

Hepatikus porphyriában óvatosan alkalmazan
dó, mert rohamot válthat ki. 

Asthmában, szénanáthában, nasalis polipban 
vagy krónikus Jégúti fertőzésben szenvedők és 
analgeticumokra, valamint antirheumatikus szorekre 
túlérzékenyek, asthmarohamokra számíthatnak, ha 
Olfent szednek {úgynevezett analgeticum által kivál
tott asztma). 

Tartós alkalmazása során a vérképet ellenőriz
ni kell. 

Alkalmazása során - amennyiben szédülés 
vagy más központi idegrendszeri mellékhatás je
lentkezik- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos! 

Túladagolás eselén fokozottan lépnek fel, ki
váltképpen gyomor-bélrendszeri és központi ideg
rendszeri mellékhatások. Kezelésük tüneti. (Azon
nali első beavatkozás lehet gyomormosás, aktiv 
szén). 

Eltartás. Hűvös száraz helyen (15 °C alatt), injek
ció), hűvös száraz helyen 25 °C alatt. 
8 Megjegyzés: +V 
O Törzskönyvi szám: K- 1967 (25 filmtabletta); 
K- 1968 {50 filmtabletta); K- 2143 (injekció); K-
2141 {rektális kapszula); K- 2142 (depo kapszula) 

OLFEN gél (20 g; 50 g) 

MEPHA ATC kód: M02AA15 

Nemszteroid gyulladáscsökkentő és fájdalom
csillapító készítmény rheumás vagy traumás erede
tű gyulladások külsóleges kezelésére. 

Az 1 %-os gél helyi alkalmazását követően a ha
tóanyagnak kb. 3,3%-a felszívódik. A metabolitok 
hasonlóak az oralis alkalmazás után megjelenőkhöz. 
e Hatóanyag 

0,20 g diclofenacum natricum (20 g) tubu
sonként, ill_ 0,50 g diclofenacum natricum {50 g) 
tubusonként 
• Javallat 

Arthrosis, periarthropathia; nem izületi rhcu
matikus megbetegedések (pl. tendovaginitis, bursi
tis, tendinítis); traumásan indukált ín-, szalag-, izom
és izületi gyulladások {pl. zúzódás, rándulás, húzó
dás) helyi kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni, valamint acetilszali
cilsav vagy más nemszteroid gyulladáscsökkentő 
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iránti túlérzékenység. Kisgyermekkor, terhesség, 
szoptatás időszaka. 
e Adagolás 

A kezelendő terület nagyságától függően napi 
3-4-szer 2-3 g gélt kell a bőrre kenni és gyengén 
bedörzsölni. 

A gél más Olfen-kószítmények-kiegészítéseként 
is alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Néha előfordulhat visz
ketés, bőrpír, kiütés vagy égő érzés a kezelt terüle
ten. Általános mellékhatások megjelenése nagy te
rületen történő tartós kezelés eselén nem zárható ki 
Kezelésük tüneti_ 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

Oralis anticoagulansokkal történő együttes al
kalmazása során az alvadási faktorok gyakoribb, fo
kozott ellenőrzése és szükség eselén alacsonyabb 
anticoagulans adagok megállapítása szükséges. A 
vérzés-veszély növekedhet. 
• Figyelmeztetés 

Sebek, nyílt sérülések, a szem és a nyálkahér
tyák nem érintkezhetnek a készítménnyel. Kizárólag 
sértetlen bórfelületre alkalmazható. 

Occlusiv kötés, valamint zárt, Szűk ruha alatt 
nem szabad alkalmazni. 

Eltartás: 25 °C alatti szobahőmérsékleten, szá
raz helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
8 Törzskönyvi szám: K- 2144 {20 g gél) 

K- 2145 {50 g gél) 

OSICABD 40. retard; kapszula. 
(20li;SOx) 

OL.ICARD.60retard·kapszllla 
(~Öl<; söx) . . 

GIÚÍ.:.IN·f, 

Az izoszorbid-5-nitrát (izoszorbid-mononitrát) az 
izoszorbid-dinitrát terápiásan aktív metabolitja. Mint 
a nitrát-származékok, a kapacitás-erek tágítása útján 
csökkenti a szív elóterhelését. A töltőnyomás mér
séklódik, a kamrafal feszülése is csökken. A szívhez 
közellevő nagy arteriák tónusának mérséklése útján 
az utóterhelés is alacsonyabb lesz. Mindkét hatás
mechanizmusa a szív tehermentesítését eredmé
nyezi, csökken az oxigén-igény. Orálisan gyorsan 
és teljes mértékben felszívódik. Az izoszorbid-dinit
rát alapvegyülettel ellentétben first pass effektusa 
nincs. A biohasznosulás közel 70%, az eliminációs 
felezési idő 4,7 óra. A májban aktív metabolit kelet
kezése nélkül denitrálódik. A retard kapszula ható
anyagát fokozatosan adja le: 1 óra alatt 10%, 4 óra 
alatt 40% és 8 óra múlva 80-90% válik szabaddá. 

• 

A vérszint görbék 8 óra elteltével érik el a maxi
mumot. majd 18-20 óra múlva 100 J.ig/m! érték alá 
esnek. Ezáltal a tolerancia veszélye kiküszöbölődik, 
minthogy ezalatt az érrendszer regenerálódhat és 
így ismét reagál a gyógyszerre. 
• Hatóanyag 

40 mg, il!. 60 mg isosorbidum mononitricum 
relard kapszulánként. 
G Javallat 

Szívkoszorúér betegség (a szívizom vérátáram
lási zavarainak) tartós kezelése, angina pectoris ro
hamok megelőzése; a szívinfarctus utókezelése, ha 
anginás panaszok jelentkeznek. 

Súlyos, krónikus szívelégteienség {szfvizom
gyengeség) kezelése, szívglikozidokkal és/vagy vi
zelethajtó gyógyszerekkel kombinálva 
8 Ellenjavallat 

A hatóanyagra való túlérzékenység. 
Akut szívinfarctus alacsony töltő nyomással, 

akut balszívfélelégtelenség, akut keringési collap
sus (sokk, vascularis collapsus), hypotonia. 

A terhesség első trimestere. Szoptatás. 
Nem alkalmas akut angina pectoris roham 

megszüntetésére, mivel hatása a bevétel után csak 
30 perc múlva alakul ki. 
e Adagolás 

Szokásos adagja: naponta 1-szer 1 retard kap
szulát reggeli után, szélrágás nélkül folyadékkal 
kell lenyelni. Ha a rohamok többségükben éjszaka 
jelentkeznek, a relard kapszulák bevétele este 
ajánlott. 

Tartósan, folyamatosan alkalmazható. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén - mint minden nitrát terápiá
nál - fejfájás, vérnyomásesés, szédülés, ortosta
tikus dysregulatio, reflektorikus pulzusszám emelke
dés, tachycardia vagy flush fordulhat elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más vasodilatárorok, kalcium-antagonisták, vérnyo
máscsökkentő szerek, triciklikus antidepressansok 
egyidejű adagolásakor, valamint alkohol hatására a 
készitmények vérnyomáscsökkentő hatása fokozódhat. 
• Figyelmeztetés 

Különösen a kezelés kezdetén a közlekedésben 
való biztonságos részvételt és a munkavégző
képességet hátrányosan befolyásolhatja. 

T ú/adagolás eset én hypotoniéval járó keringés
regulációs zavar, (shock), esetenként methaemo
globinaemia léphet fel. Terápia -lehetőség szerint
azonnali gyomormosás. A kialakult shock megfelelő 
kezelése. Methaemoglobinaemia eselén toluidinkék 
vagy th ion in injíciálható antidotumként. A toluidinkék 
dózisa 2-4 mg/ttkg iv. alkalmazvaJ felnőtteknél 4 ml 
oldat a 4%-os oldalból_ 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1980 {40 mg) 

K- 1981 (60 mg) 
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OMNIPAQUE 140.mg lim l injekció 
(10 x 50 ml; 6 x 200 ml) 

OMNIPAQUE 180 mg 1/ml injekció 
(10 x 10 ml; 10 x 15 ml) 

OMNIPAQUE 240 mg 1/ml injekció 
(10 x 10 ml; 6 x 20 ml; 
10 x 50 ml; 6 x 200 ml) 

OMNIPAQUE 300mg 1/ml. injekció 
(10 x 10m!; 6 x2o·m1; 
10 x 40 ml; 10 x 50 ml; 

1x 100 ml; 10 x 100m!) . . .· 
OMNIPAQUE 350 mg 1/ml injekció 

(6 x 20 ml; 10 x 40 ml; 
l· .10x50ml;.1 x lOOml; 

10 x.100 nil) .. 

NYCOMED ATC kód: V08A BÓ2 

Nem-ionos, jódtartalmú vizoldékony röntgen
kontrasztanyag. 
8 Hatóanyag 

140, ill. 180, ill. 240, ill. 300, ill. 350 mg 1/ml-nek 
megfelelő iohexolum vizes oldata. (Jódtartalom 
46,36%). Relatív molekulatömeg: 821; az oldatok 
pH-ja 6,8-7,6. 

Kancentráció 

(mg 1/ml) 

140 

180 

240 

300 

350 

Ozmotikus nyomás• 

(mol/kg Hp) 

0,29 
0.36 
0.51 
0.64 
0,78 

• 37 °C-on iohexol vizes oldatban. 
e Javallat 

1. Intravasalis alkalmazás: 

Viszkozitás 

(mPa. s) 

20°C 37°C 

2,3 1.5 
3.2 2,0 

5.6 3,3 
11,6 6.1 
23.3 10,6 

Felnőtteknek: angiographia, urographia, phlebo
graphia, digitalis subtractiós angiographia {DSA), 
CT-vizsgálat (enhancement). 

Gyermekeknek: cardioangiographia, urographia. 

2. Intratheca/is (subarachnoidealis) alkalmazás: 
Felnőtteknek: lumbalis-, thoracalis-, cervicalis 

myelographia, CT-cysternographia (subarachnoide
alisan) 

Gyermekeknek: lumbalis-, thoracalis-, cervicalis 
myelographia. 

3. Testüregek vizsgálata: 
Felnőtteknek: artographia, endoscopiás retrog-



rád pancreatographia (ERP), endoscopiás. retrogr~d 
cholangiopancreatographia (ERCP): hernrogr:aph1~, 
hysterosalpingographia, sia.lographra, gastrorntestr
nalis tractus vizsgálata (orá!Jsan alkalmazva). 
e Ellenjavallat 

Jódérzékenység, terhesség. 
Relativ ellenjavallat: epilepsia vagy annak gya

núja. 
e Adagolás 

1. Intravasafis alkalmazás: 
Adagja a vizsgálattípusától függ, általában meg

egyezik az ismert jódtartalmú kontrasztanyagokévaL 
kl alábbi adagok tájékoztató jellegűek: 

Javailal Kencentráció 
(mgl/ml) 

Urographia 

felnőtt 300 
vagy 350 

gyermek <7 kg 240 
vagy 300 

>7 kg 240 
300 

Arteriographia 

aorta-fv 300 
szelekliV cerebrelis 300 
aortographia 350 
femoralis 300 

vagy 350 
egyéb 300 

Phfebographia 

(alsó végtagj 240 
vagy 300 

Cardioangiographia 
fe!nótteknek 
bal kamra és 

aorta lv 350 
szelektiv coronaria arteriographia 350 
gyermekeknek 240 

vagy 300 
vagy 350 

Digitális subtractiós angiographia 

intraarteriálisan 140 
vagy 240 
vagy 300 

intravénásarr 300 
vagy 350 

CT-vizsgálathoz 140 
(enhancement) vagy 240 

vagy 300 
vagy 350 
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A nem-ionos röntgenkontrasztanyagok véralva
dást gátló hatása kisebb, mint az ionos röntgenkon
trasztanyagoké, összehasonlítható koncentrációk
nál. Mégis- az angiographiás vizsgálati módszerrel 
járó thromboemboliás kockázat elkerülésére - a 
nem-ionos röntgenkontrasztanyagokkal történő 
angiographiás vizsgálatoknál _is standard eljárást 
kell mindig követni. 

KOlönös gondOt kell fordítani az angiographia 
technikai kivitelezésére, az angiographiás katéterek 
gyakori átöblítésére, a vér- és a röntgenkontraszt
anyagok közötti tartósabb érintkezés elkerülésére a 
fecskendőkben és a katéterekben. 

L táblázat 

Mennyiség Összes beadott 
mennyiség 

150--500 mg !/ttkg 

4ml/ttkg 
3 ml/ttkg 

3ml/ttkg max. 40ml 
2m1/ttkg 

30-40 ml/inj. 
5--10 ml/inj. 

40-60 mllinj. 
3D--50 ml/inj. 

függ a vizsgálat típusától 

20---100 ml 
végtagonként . 

3G---60 ml/inj. 
4-8 ml/inj. 
kortól, súlytól max. 8 ml/ttkg 
és kórképtól 
függóen 

1-15ml/inj. az inj. helyétól 
1-15ml/inj. függően esetenként 
1-15ml/lnj. max. 30ml 

20--60 ml/inj. 
2CH30ml/inj. 

1 00---400 ml össz jódmen~yiség 
100--250 ml általában 
1D0-200ml 3G---60 g jód 
100-150ml 

,, . . 

' • 

2. Intratheca/is alkalmazás: 
Adagja a vizsgálat típusától, módszerétól és a 

subarachnoidalis tér nagyságától függ. 
A befecskendezés a Iumbal is Lsfl4 magasságá

ban (lumbális, cervikális myelo_gráfia) vagy laterális 
cervikális punkciQval C/C2 történik. 

Az alábbi adagok tájékoztató jellegűek: 

ll. táblázat 

Javallat Kancentráció Mennyiség Összes beadott 

{mg lfml) (ml) mennyiség 

Mye!ographia felnófteknek 

Lumbális és 

thoracalis 
myelographia 180 10--15 Az összes 
{lumbalisan) vagy 240 8-12 jódmennyiség 

nem haladhatja 
meg a 3 g-ot 

Cervicalis 

mye!ographia 240 10-12 Az összes 

(lumbalisan) vagy 300 7-10 jódmennyiség 
nem haladhatja 

meg a 3 g-ot 

Cervicafis 
myelographia 

(laleralis cervicalis 240 6-10 Az összes 

punctióval) vagy 300 6-ll jódmennyiség 
nem haladhatja 

meg a 3 g-ot 

CT-cysterno- 180 5-15 Az összes 

g raphla jódmennyiség 

(lumbalisan) vagy 240 4-12 nem haladhatja 

meg a 3 g-ot 

Myetographia gyermekeknek {Jumbalisan) 
<2év 180 2-6 

2-6 év 180 4--8 

>6 év 180 6-12 

Lassú (1-2 perces) injekció beadás szükséges. 
Lumbafpunctióval történő cervicalis mye!o

graphiánál a liquornál nehezebb kontrasztanyagat 
Trendelenburg-helyzetben lehet felfelé görgetni. 
Célszerű a gerinc fiziológiás görbületeinek kihasz
nálása. A fejet a beteg forgatásakor és Trendelen
burg helyzetben is emelni kell, így elkerülhető a 
kontrasztanyag intracraniumba -szökése. Szük.ség 
esetén a betegnek előzetesen nyugtatót (pl. 
Seduxen) és fájdalomcsillapítót kell adni. Major tran
quillánsol<. alkalmazása ellenjavallt A myelo
graphiás vizsgálat után maradjon a beteg 24 óráig 
fekve magasra polcolt fejjel, és ne hajolgasson, 
hogy a kontrasztanyagnak hirtelen az _intracranium
ba jutása elker01het6vé váljon. 
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Hosszantartó hányás, hányinger esetén a folya
dékpótlásról és antiemeticum adásáról gondoskod
ni kell. 

3. Testüregek vizsgálatához történő alkalmazás· 
Adagja a vizsgálatok típusától és technikájától 

függ, általában ugyanolyan jódkoncentrációt és 
mennyiséget kell használni. mint más jódtartalmú 
röntgenkontrasztanyagnál. -

Az alábbi adagok tájékoztató jellegűek: 

Javallat Konceniráció Mennyiség 
(mg!/ml) (ml) 

Artrographia 240 5--20 

vagy 300 5-15 
vagy 350 5-10 

ERP/ERCP 240 20-50 
Herniographia 240 50 

Hysteros 

alpingographia 

240 15--50 
vagy 300 15--25 

Sialographia 240 0.5 2 
vagy 300 0,5-2 

Gastrointestinalis 

tractus 180 10-200 
vizsgálata orálisan vagy 350 10-20 

• Mellékhatás 
Angiographiás alkalmazás során átmeneti me

legérzés, enyhe fájdalom, kipirulás, hányinger, há
nyás, melll<.asfájdalom, enyhe bőrtűnetek, viszketés 
csalánkiütés előfordulhat. 

Intratheca/is alkalmazás során fejfájás, hányin
ger, hányás. A fejfájás néhány napig is eltarthat. Mú
ló szédű!és, háti, nyaki, végtagi fájdalom, valamint 
paraesthesiák, aseptikus meningitis előfordulhat

nak, továbbá nem specifikus átmeneti változások 
(lassú hullámok) jelentkezhetnek a postmye!o
graphiás EEG-képen. 

A jódtartalmú röntgenkontrasztanyagok ana
phylactoid vagy egyéb allergiás tűneteket idézhet
nek elő. 
• Figyelmeztetés 

Allergiás, anaphylaxiás jelenségek elhárítására 
fel kell készülni. 

Kiegészítő folyadékbevitelről (dehydratio elkerü
lése) és áz elektrolitháztartás kiegyensúlyozásáról 
gondoskodni kell. 

Megfelelő hydratatio esetén a mellékhatások ve
szélye csökkenthető. 

A:z. anamnesisben .szereplő allergia, asthma, 
vagy egyéb túlérzékenységi reakció eselén külónös 
óvatosság ajánlatos. Ilyenkor a kortikoszteroid, anti
hisztamin praemedicatio megfontolandó . 



Súlyos máj- vagy vesekárosadott betegek, 
pajzsmlrigytúltengéses vagy myelomatoslso~ bete
gek vizsgálatát különös gonddal kell végezni. 

Cukorbetegnek 500 mmol/1 feletti szérumkrea
tinin érték esetén csak abban az esetben szabad 
adni, ha a várható eredmény jelentősen meghalad
ja a kockázatot. 

Súlyos lokálls vagy általános fertőzés esetén 
(amikor a bacteriaemia valószínű) nem szabad Ium
balis punkcíót végezni. 

Szoptatás. A készítmény alkalmazását követően 
legalább 24 óráig nem szabad szoptatni. Jelenleg 
nem ismeretes, hogy milyen mértékben választódik 
ki az iohexol az anyatejjel. 

Myelographiás vizsgálat esetén a beteg figyei
mét fel kell hívni arra, hogy a vizsgálat elvégzése 
után 24 óráig fekve kell maradnia magasra polcolt 
fejjel és nem szabad lehajolnia. 

A készítmény alkalmazása után- jódtartalmának 
zavaró hatása miatt - kb. 2 hétig nem végezhető 
jódizotóppal pajzsmirigyvizsgálat 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25 °C-on) 
fénytól és röntgensugaraktól védve. 

A készítmény más gyógyszerrel nem keverhetó. 
A kontrasztanyag fel nem használt mennyiségét 

el kell dobni. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2001 (140 mg/ml injek
ció í0x50 ml); K- 2002 {140 mg/ml injekció 6x200 
ml); K- 1204 (180 mg/ml injekció): K- 1205 (240 
mg/ml injekció); K- 1206 (300 mg/ml injekció): K-
1207 (350 mg/ml injekció}. 

OPOÍJEtiJQ'Kgél(i00'9) 
.·::·:..':l~ci::kó'd;~:~:Q~'k;~·Ú:í.i;' 

A bőrbe dörzsölve vérbóséget, égető érzést vált 
ki. A bór nagy területére kiterjedő bórizgalom befo
lyásolja az anyagcserét, áthangoló hatású. Javítja a 
bőr vérellátását, csökkenti a fájdalom és a gyulladás 
mértékét. 
• Hatóanyag 

7,0 g sapo stearini, 2,50 g ammania soluta 10%: 
2,50 g camphora, 1 ,O g aetheroleum .lavandulae, 
44 g alcoholum 96% (100 g) üvegenként 
8 Javallat 

Rheumás fájdalmak. 
e Adagolás 

Külsóleg bedörzsölésre. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz: 2796 
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ol>."TAC:Io•.grariolatuin(so gy· 

Ez a sókeverék a gyomornedv pH-ját 2, 7 -re állít
ja be, vagyis mind hypo-, mind hyperaciditásban, 
valamint anaeid diarrhoea-ban hasznos puffer. 
• Hatóanyag · 

164 mg natrium hydrogensulfuricum siccum és 
800 mg natrium dihydrogensulfuricum siccum 2 g 
granulált pezsgő porkeverékben. 
• Javallat 

Heterochylia, hypochlorhydria, hyperchlorhy
dria, rendszertelen étkezés okozta panaszok, 
anaeid diarrhoea, a gyomornedv-kiválasztás zava
rain alapuló bőrtünetek, ulcus ventriculi et duodeni. 
e Adagolás 

Felnőtteknek szükség szerint naponta 3-szar 
2-4 g (3-szar 1-2 csapott kávéskanál) granulátum. 

Gyermekeknek 1--6 éves korban naponta 2-3-szor 
1 g (2-3-szor í csapott mokkáskanál), 7-14 éves kor
ban 2-szer 2 g (2-szer 1 csapott kávéskanál) granu
látum. A granulált porkeverék p.dagját fél pohár víz
ben oldva, étkezés közben vagy után kell bevenni. 
1 g Optacid megfelel egy csapott mokkáskanálnyi, 
2 g Optacid pedig egy csapott kávéskanálnyi 
mennyiségnek. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtől 
védve. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3653 

A szemcsepp hatóanyaga, a nátrium-kromogli
kát lokális antiallergiás hatást fejt ki. Gátolja a hizó
sejtek degranulációját, ezáltal a gyulladáskeltő me
diátorok (pl. hisztamin) felszabadulását. Így alkal
mas allergiás eredetei ·conjunctivitisek kezelésére, il
letve megelőzésére. 
• Hatóanyag 

200 mg natrium cromoglicicum (10 ml) 2%-os 
vizes oldatban. 

Konzerválószer: benzalkonium chloratum. 
e Javallat 

Keratoconjunctivitis verna!is, idült conjunctivitis 
allergica, szénanáthához társuló heveny conjunc
tivitis allergica. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Feln6fteknek és gyermekeknek egyaránt na
ponta négyszer í-2 cseppet a kötőhártya-zsákba 

cseppenteili.. A kezelést a panaszok megszűné
sét követően is célszerű mindaddig folytatni, amíg 
a beteg az allergén hatásának ki van téve (virág
por stb.). 
• Mellékhatás 

Átmeneti ·enyhe csípő érzés a szemben, ami 
az alkalmazás · megszakitását nem teszi szüksé
gessé. 
e Figyelmeztetés 

A szemcsepp alkalmazása során nem szabad 
lágy kantaktlencsét viselni. Használat után a flakon 
azonnal lezárandó. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. A készítmény fel
bontás után 4 hétig használható. 
e Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3691 

OPTI~~Y.'1sö:i",]ekctó(10•·~·.~o:lll;f 
OPTIRAY:24o in]ekcíó ~lo:xstÜnlj. · 
ÖPTIRAyao0•'.inj!!ki:iÓ(lö)(1'ö,rfi;;· 

10:x:2o··mi·loxso iTll' . ·.· .· · .. 
:: .. ,.:'. :·. }'.·, ;:, .. ~·;;·::'_::·:':::'·_:·_\:,:;:._.-:;-_:::;J.:::. 

1llx 100 ml) . >,..... >··· • .. · .. 
ÖI'Tif!AY 320 i~j~ki:;ó•no,~ ~0. 111 1)., . 
.öPTIÁAY35Ó in]ekció(1.o:x>sqinl; 
•. w>x 1óÖful) :.:')<,'+'"<Y::\:·.>_ 

_._~~ic::~.ó·1·;:;Y:~~~:'s·bt: BYK 

Nem-ionos röntgenkontrasztanyag. A szerves 
kötésben lévő jód a szarvezetben pozitív kontraszt
ábrázolást tesz lehetővé, mert a röntgensugarak a 
lágyrészeknél eröseb.ben abszorbeálódnak a jód
alomon. Állatkísérletes körűlmények között egyszeri 
sc. ill. im. adás után gyulladásos reakciókat kismér
tékben figyeltek meg. 

A mutagenitási vizsgálatokban negatívnak bizo
nyult. 

Állatkísérletes adatok szerint teratogén hatása 
nincs. 
e Hatóanyag 

1 ml oldatban Jódtartalom 1 ml 
oldatban 

Optiray 160 inj. 339 mg ioversolum 

0,2 mg natrium·calc. 

edeticum 

160mg 

1 ml oldatban Jódtartalom 1 ml 

oldatban 
Optiray 240 inj. 509 mg ioversolum 

0.2 mg natrium-calc 
edeticum 

240mg 
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1 ml oldatban Jódtartalom 1 ml 

oldatban 
Optiray 300 inj. 636 mg ioversolum 300mg 

0,2 mg natrium-calc. 
edeticum 

Optiray 320 inj. 678 mg loversaium 320mg 
0,2 mg natrium-calc 
edeticum 

Optiray 350 inj. 741 mg ioversolum 350mg 
0.2 mg natrium-calc. 
edeticum 

o Javallat 
- Optiray 160: véredények digitális subtractiós 

angiographiája (DSA). 
- Optiray 240: cerebrális-, perifériás - és 

abdominális arteriographia digitális subtractiós 
angio-graphiaval (DSA). Phlebographia. Intravénás 
kiválasztásos urographia. Kontrasztfokozás kom
putertomographiaban (CT). 

- Optiray 300: felnőtteken és gyermekeken 
cerebralis-, perifériás- és abdominalis arteri
ographia digitális subtractiós angiographiaban 
(DSA). Phlebographia. Felnőtteknek és gyermekek
nek intravénás kiválaSztásos urographia. Kontraszt
fokozás komputertomographiaban (CT). 

- Optiray 320: cerebralis-, perifériás- és abdom
inalis arteriographia, aortographia digitális subtrac
tiója angiographiaban (DSA). Coronarographia, bal 
szívfél ventriculographia. Phlebographia. Intravénás 
kiválasztásos urographia. Kontrasztfokozás kom
putertomographiaban (CT). 

- Optiray 350: perifériás- és abdominalis arteri-. 
ographia, aortographia, digitális subtractiós angio
graphiaban (DSA). Coronarographia, bal szívfél 
ventrikulographia. Phlebographia. Intravénás kivá
lasztásos urographia. Kontrasztfokozás komputerto
mographiaban. (CT). 
• Ellenjavallat 

Pajzsmirigy-túlműködés (manifest hyperthyreo
sis). 

Alkalmazása erősen megfontolandó az alábbi 
esetekben: Jódtartalmú kontrasztanyagok iránti túl
érzékenység. Dekompenzált szfvinsufficientia. Erő
sen beszűkül! vesefunkció, kombinált vese- és máj
károsodások vagy anuria. Myeloma multiplex vagy 
paraproteinosis. Phaeochromocytoma. latens hy
perthyreosis, göbös sirurna enyhe formája. Régóta 
fennálló diabetes mellitus. Allergiára való hajlam, 
valamint_ intravasalis adagolás olyan betegeknek, 
akik sarlósejtes megbetegedés homozigotáját hor
dozzák. 

Terhességben történő alkalmazására eddig 
adatok nem állnak rendelkezésre. Mivel ilyen ese
tekben a sugárterhelés! eleve kerülni kell, már 
ezért is szűkséges a röntgenvizsgálattal kapcsola
tos e!őny/kockázat arány igen gondos mérlegelé
se. Amennyiben szoptatás alatt alkalmazása feltét-



lenGI szükséges, a kontrasztanya~ alkalmaz~sa 
után Jegalább 24 órán át a szoptatast fel kell fug~ 
geszteni. 
o Adagolás 

Felnőtteknek (és gyermekeknek csak az Optiray 
300) egyaránt alkalmazható intravasalis injekció 
vagy infúzió formájában. Egy vizsgálat során egy
szeri vagy többszöri adagolásra is alkalmas. Ismé
telt beadása lehetséges. 

- Optiray 160: Oigitáfis subtractiós angio-
graphia (DSA) . 

Intraarterialis DSA-ban 5-80 ml, ami szükség 
eselén - legfeljebb összesen 250 ml-ig - ismételhe
tő. A koncentrációt és az adagot annak az érsza
kasznak az áramlási viszonyai alapján kell megvá
lasztani, ahová az injiciálás történt. 

- Optiray 240: Cerebrális arteriographia 
Az arteria carotis ill. az arteria vertebralis ábrá

zolásához2-12 ml, amely szükség esetén ismétel
hető. Több ér egyszerre történő ábrázolásához az 
aortaívbe adandó mennyiség 20-50 ml. Általában 
200 ml-nél több nem szükséges. 

Perifériás arteriographia 
Az egyes perifériás artériák ábrázolásához 

szükséges adagok: Aorta-bifurcatio 20-90 ml. 
Arteria iliaca communis vagy femoralis 10-50 ml. 
Arteria subclavia brachialis 15--30 ml. Az adagok 
szükség esetén - legfeljebb összesen 250 m!-ig 
ismételhetők. 

Abdamina/is arteriographia 
Arteria coeliaeia 12--60 ml. Arteria mesenterica 

superlor 15-60 ml. Arteria renalis vagy arteria 
mesenterica inferior 6-15 ml. Az adagok szükség 
eselén - legfeljebb összesen 250 ml-ig - ismétel
hetök. 

Digitális subtractiós angiographia (DSA) 
Intraarteriális DSA-ban 5-80 ml, ami szükség 

esetén - legfeljebb összesen 250 ml-ig ~ ismétel
hető. 

A koncentrációt és az adagot annak az érsza
kasznak az átáramlási viszonyai alapján kell megvá
lasztan i, ahová az injiciálás történt. 

Phfebographia 
Aszokásos adag végtagonként 50-100 ml, ami

nél kisebb vagy nagyobb mennyiség is injiciálható 
egyes esetekben. A 250 m! összadag nem léphető 
túl. A vizsgálat befejezése után a vénás rendszert 
fiziofógiás konyhasó-ofdattal vagy 5%-os glukóz-ol
dattal át kell öbfíteni. A kontrasztanyag eltávolításá
nak meggyorsítása a végtag masszírozásával lll. 
melegen tartásával érhető eL 

Komputertomographia (CT) 
eranialis-CT-hoz a szokásos adag 65-200 m!. 

A beadott összmennyiség a 200 ml-t ne haladja 
meg. 

Teljestest- ·CT esetén a beadás gyorsasága a 
vizsgálandó szervektó! függ. Az Optiray 240-et 
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bolus-iníekció, gyors infúzió formájában, vagy e ket
tő kombinációjaként lehet alkalmazni. A bolus szo
kásos mennyisége 30-100 ml. 

A gyorsinfúzióban bevitt mennyiség 65-200 ml. 
Az összadag a 200ml-t nem haladhatja meg. 
Intravénás kiválasztásos urographia 
A szokásos adag 65-100 ml. A dózis 2-2,6 

ml/ttkg-ra (legfeljebb. 200 mf) való eme'lése csak ak
kor szükséges, ha (pl. beszűkül! vesefunkció követ
keztében, idős betegekben) nem várható kielégitő 
ábrázolódás. 

A diagnosztikai minőség emelhető az infúzió 
lehető leggyorsabb beadásávaL 

- Optiray 300: Cerebrális arteriographia 
Az arteria carotis ill. az arteria vertebralis ábrá

zolásához 2-12 ml, amely szükség esetén ismétel
hető. 

Több ér egyszerre történő ábrázolásához az 
aortaívbe adandó mennyiség 20-50 ml. Általában 
200 ml összmennyiségnél nagyobb adag ,beadása 
nem szükséges. 

Az Optiray 300 gyermekeknek 1-3 ml/ttkg 
adagban adható, az összmennyiség a 100ml-t ne 
lépje túl. 

Perifériás arteriographia 
Az egyes perifériás artériák ábrázolásához 

szükséges adagok: Aorta-bifurcatio 20-90 ml. 
Arteria i!iaca communis vagy femoralis 10-50 ml. 
Arteria subclavia/brachialis 15-30 ml. Az adagok 
szükség eselén - legfeljebb összesen 250 ml-ig -
isméte!hetök. 

Az Optiray 300 gyermekeknek 1~3 ml/ttkg 
adagban adható, az összmennyiség a 100ml-t ne 
lépje túl. 

Abdamina/is arteriographia 
Arteria coe!iaca 12--60 ml. Arteria mesenterica 

superior 15-60 ml. Arteria renalis vagy arteria 
mesenterica inferior 6-15 ml. Az adagok szükség 
esetén ~ legfeljebb összesen 250 ml-ig - ismétel
hetók. Az Optiray 300 gyermekeknek 1-3 ml/ttkg 
adagban adható, az összmennyiség a 100ml-t ne 
lépje túl. 

Phlebographia 
Végtagonként 50-100 ml, aminél kisebb vagy 

nagyobb mennyiség is injiciálható egyes esetek
ben. A 250 m! össza'dag nem léphető túl. A vizsgá
lat befejezése után a vénás rendszert fiziológiás 
konyhasó-oldattal vagy 5%-os glükóz-oldattal át kell 
öblíteni. A kontrasztanyag eltávolításának meggyor
sítása a végtag masszírozásával il!. melegen tartá
sával érhető el. 

Komputertomographia (CT) 
eranialis-CT-hoz a .felnőttek szokásos adagja 

50-100 ml. 
A beadott összmennyiség a 150 ml~t ne haladja 

meg. 

TeljesteSt-CT eselén a beadás gyorsasága a 
vizsgálandó szervektől függ. 

Az Optiray 300-at bolus-injekció, gyors infúzió for
májában, vagy e kettő kombinációjaként lehet alka
lmazni. A bolus szokásos mennyisége 25-75 ml. A 
gyorsinfúzióban bevitt mennyiség 50-150 ml. Az 
összadag a 150 ·ml-t nem haladhatja meg. 

Intravénás kiválasztásos urographia 
Aszokásos adag felnötteknek 50-100 ml. A dó

zis 1,6 ml/ttkg-ra (legfeljebb 150 ml) való emelése 
csak akkor szükséges, ha (pl. beszűkül! vesefunk~ 
ció következtében idős betegekben) nem várható 
kielégitő ábrázolódás. 

A diagnosztikai minóség emelhető az infúzió le
hető leggyorsabb beadásávaL 

Az Optiray 300 javasolt adagja csecsemőknek 
ill. gyermekeknek: 1 éves korig 3 ml/ttkg, 1 éves kor 
felett 2 ml/ttkg, Gyermekeknek a 100 ml összdózis 
túllépése általában nem javasolt. 

Digitális subtractiós angiographia (DSA) 
Az ábrázolandó testrésztól függöen felnőtteknek 

intravénás DSA-hoz 30-50 ml injekciónként intraar
teriális OSA-hoz 5-80 ml. Szükség eselén az injek
ciók- legfeljebb összesen 250 ml-ig - ismételhetök. 
A perifériás vénákba adott injekció sebessége 
8-12 ml/másodperc, centrális vénákba adott ill. a 
preatriális injekcióké 10-20 ml/ másodperc. Adott 
esetben a beavatkozás végeztével 20-50 ml 
fiziológiás konyhasó-oldat injiciálható. 

- Optiray 320; Cerebrális arteríographia 
Az arteria carolis ill. az arteria vertebralis ábrá

zolásához 2-12 ml, amely szükség eselén ismétel
hető. 

Több ér egyszerre történő ábrázolásához az 
aortaívbe adandó mennyiség 20-50 ml. Általában 
200ml-nél több nem szükséges. 

Perifériás arteriographia 
Az egyes perifériás artériák ábrázolásához 

szükséges adagok: 
Aorta-bifurcatio 20-90 mL 
Arteria iliace communis vagy femoralis 10-50 ml. 
Arteria subclavia/brachialis 15-30 ml. Az adagok 

szükség esetén - legfeljebb összesen 250 mHg· is
mételhetók. 

Abdominalis arteriographia és aortographia 
Az aorta és a különböző abdorilinalis artéri

ák ábrázolásához az alábbi adagokat ke!! alkal
mazni: 

Aorta 10-80 ml. Arteria coeliaca 12-60 ml. 
Arteria mesenterica superlor 15-60 mf. Arteria 
renalis vagy arteria mesenterica inferior 6-15 ml, 
amely adagok szükség eselén - legfeljebb össze
sen 250 ml-ig ~ ismételhetök. 

Coronaria-arteriographia és ventricu/ographia 
Baloldali coronaria artériák 2-10 ml, jobboldali 

coronaria artériák 1-10 ml, balkamra 30-50 ml. 
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Az adagok szükség eselén - legfeljebb össze
sen 250ml-ig- ismételhetők. 

Phlebographia 
Végtagonként 50-100 ml, aminél kisebb vagy 

nagyobb mennyiség is injiciálható egyes esetekben. 
A 250 ml összadag nem léphető túl. A vizsgálat 

befejezése után a vénás rendszert fiziológiás kony
hasó oldattal vagy 5%-os glükóz-oldattal át kell 
öblíteni. 

A kontrasztanyag eltávolításának meggyorsítása 
a végtag masszírozásával ill. melegen tartásával 
érhető el. 

Komputertomographia (CT) 
eranialis CT-hoz aszokásos adag 50-100 mi 
A beadott összmennyiség a 150ml-t ne haladja 

meg. 
Teljestest-CT eselén a beadás gyorsasága a 

vizsgálandó szervektöl függ. 
Az Optiray 320-at bolus-injekció, gyors infúzió 

formájában, vagy e kettő kombinációjaként lehet al
kalmazni. A bolus szokásos mennyisége 25-75 ml. 
A gyorsinfúzióban bevitt mennyiség 50-150 ml. Az 
összadag a 150 mH nem haladhatja meg. 

Intravénás kiválasztásos urographia 
A szokásos adag felnőtteknek 50-100 ml. A 

dózis 1 ,S-2 m!/ttkg~ra (legfeljebb 150 ml) való 
emelése csak akkor szükséges, ha (pl. beszűkül! 
vesefunkció következtében, idős betegekben) nem 
várható kielégítő ábrázolódás. 

A diagnosztikai minöség emelhető az infúzió 
lehető leggyorsabb beadásávaL 

Digitális subtractiós angiographia (DSA) 
Az ábrázolandó testrésztól függöen intravénás 

DSA-hoz 30-50 m! injekcióként, intraarterialis DSA
hoz 5-80 ml. Szükség esetén az injekciók - legfel
jebb összesen 250 ml-ig - ismételhetók. 

A perifériás vénákba adott injekcíó sebessége 
8-12 ml/másodperc, centrális vénákba adott Hl. a 
preatriális injekcióké .1 0-20 ml/másodperc. Adott 
esetben a b.eavatkozás végeztével 20-50 ml 
fiziológiás konyhasó-oldat injiciálható. 

- Optiray 358: Periféríás arteriographia 
Az egyes perifériás arteriák ábrázolásához 

szükséges ·adagok: Aorta-bifurcatio 20-90 ml. 
Arteria i!iaca communis vagy femoralis 10-50 ml. 
Arteria subclavia/brachialis 15-30 ml. 

Az adagok szükség eselén - legfeljebb össze
sen· 250_ ml-ig - ismételhetók. 

Abdamina/is arteriographia és aottogtaphia 
Aorta r 10--80 ml. Arteria coelia ca 12--60 m!. 

Arteria mesenterica superior 15--60 ml. Arteria renalis 
vagy arteria mesenterica inferior 6-15 m!. Az adagok 
szükség eselén - legfeljebb összesen 250 ml-ig -
isinételhetök. 

Coronaria·arteriographia és ventricu/ographia 
Baloldali coronaria artériák 2-10 ml, jobboldali 

coronaria artériák 1-10 ml, balkamra 30-50 mt. Az 



adagok szükség eselén - legfeljebb összesen 
250 ml-ig - ismételhetók. 

Phlebographia 
Aszokásos adag vógtagonkónt 5G-·wo ml, ami

nél kisebb vagy nagyobb mennyiség is injiciálható 
egyes esetekben. 

A 250 ml összadag nem léphető túl. A vizsgálat 
befejezése .után a vénás rendszert fiziológiás kony
hasó-oldattal vagy 5%-os glukóz-oldattal át kell öb
líteni. A kontrasztanyag eltávolításának meggyorsí
tása a végtag masszírozásával ill. melegen tartásá
val érhető el. 

Komputertomographia (CT) 
eranialis-CT-hoz aszokásos adag SG-100 ml. A 

beadott összmennyiség a 150ml-t ne haladja meg. 
Teljestest-CT eselén a beadás gyorsasága a vizs
gálandó szervektól függ. 

Az Optiray 350-et bolus-injekció, gyors infú
zió formájában, vagy e kettő kombinációjaként le
het alkalmazni. A bolus szokásos mennyisége 
25-75 ml. A gyorsinfúzióban bevitt mennyiség 
50-150 ml. Az összadag a 150 ml-t nem halad
hatja meg. 

Intravénás kiválasztásos urographia 
Aszokásos adag felnőtteknek 5G-75 ml. A dózis 

1,4 ml/ttkg-ra {legfeljebb 140 ml) való emelése csak 
akkor szükséges, ha {pl. beszűkült vesefunkció kö
vetkeztében, idős betegeknél) nem várható kielégi
tő ábrázolódás. 

A diagnosztikai minőség emelhető az infúzió 
lehető leggyorsabb beadásávaL 

Digitális subtractiós angiographia (DSA) 
Az ábrázolandó testrésztől függően intravénás 

DSA-hoz 30-50 ml injekciónként intraarteriális DSA
hoz 5-80 ml. Szükség esetén az injekciók - legfel
jebb összesen 250 ml-íg - ismételhetók. A perifériás 
vénákba adott injekció sebessége 8-12 ml/másod
perc, centrális vénákba adott ilL a preatrialis injek
cióké 10--20 ml/másodperc. Adott esetben a bea
vatkozás végeztével 20-50 ml fiziológiás konyhasó
oldat injiciálható. 
e Mellékhatás 

A legtöbb esetben enyhék vagy közepesen sú
lyosak, és csak igen ritkán súlyosak vagy életet ve
szélyeztetók. Azonban a legenyhébb mellékhatás is 
lehet súlyos reakció első jele. Az esetleges mellék
hatások kiváltó oka lehet maga a jódtartalmú kont
rasztanyag, de egyesek felléphelnek a diagnoszti
kus eljárás következményeként is. Az alábbi felsoro
lás mindkét típusú mellékhatások lehetőségeit is
merteti. 

Szív- keringés rendszer: 
Angina pectoris, hypotonia, hypertonia, brady-. 

cardia, vezetési zavarok, ritmuszavarok, érgörcsök, . 
álaneurisma, érkárosodások. 

Gyomor- bélrendszer: 
Émelygés, hányás, hasi fájdalmak 
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Idegrendszer: 
Fejfájás, agyi infarctus, látászavarok, szédülés, 

vagus-tünetek, dezorientáció, dysphasia, paraes
thesia, izomgörcsök, ájulás, fülzúgás, vizuális hallu
cináció. Cerebrális-, spinális- és gerinevelót ellátó 
erek arteriographiája után súlyos neurológiai követ
kezmények, beleértve tartOs bénulások. 

Légzőszervi: 

Gégeoedema, orrdugulás, tüsszentés, köhögés, 
hypoxia, rövid levegóvételek, mellkasi fájdalmak, 
tüdóoedema. 

Bór: 
Periorbitális oedema, urticaria, arcoedema, ery

thema, bórvörősség, és viszketés. 
Egyéb: 
Hidegrázás, rossz szájíz, szájszárazság, fájda

lomérzetek, vesecolica, polyuria, diapharesis és 
vizeletretenció. 

Homocystlnuriás betegeken· thrombosis és em
bólia veszélye. 

Aortographia, kűlönösen az arteria renalis ábrá
zolása eselén súlyos vesebetegeken vesekároso
dás léphet fel, beleértve az aliguriával és anuriával 
járó akut tubularis necrosist és infarctust. 

Aliergiéra hajlamos egyén8ken gyakoribb a túl
érzékenységi reakció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A jódtartalmú kontrasztanyagok a pajzsmirigy 
jódfelvevő képességél csökkenthetik. Ez kb. 16 na
pon át befolyásolhatja a jódizotóppal végzett pajzs
mirigy-funkció tesztel. A nem jódtartalomtól függő 
pajzsmirigy vizsgálatokat, pl. T 

3 
és T 

4 
meghatározá

sok értékét nem befolyásolja. 
A kontrasztanyagok intravasalis alkalmazása ké

sőbbre halasztandó olyan betegeken, akik röviddel 
előtte cholecystographiás kontrasztanyagokat kap
tak, mert ritka esetben májfunkció-zavar, vesekáro
sodás léphet fel. 

Tilos intraarteriálisan alkalmazni olyan esetben, 
ha röviddel előtte a beteg vasopressivumol kapott, 
ugyanis ilyenkor a neurológiai mellékhatások erősö
dése következhet be. 
• Figyelmeztetés 

A beadás előtt testhómérsékletre kell felmele
gíteni. 

Alkalmazása előtt és után is a beteg folyadékbe
viteléról gondoskodni kell. Bármilyen nemkívánt re
akció következikbe az alkalmazás során, a beavat
kozást meg kell szakítani, amig a tünetek csillapod
nak. 

Mint minden más kontrasztanyag esetében, a le
hető legalacsonyabb adagot kell választani. Az 
adag nagyságát általában az életkor, testsúly, perc
térfogat, és a beteg általános állapota, továbbá a 
vizsgálandó érpálya jellege és térfogata, ezen túl
menően a vizsgálati technika és műszeres felsze
reltség, valamint a választott jódkoncentrácló hatá
rozza meg. ln vitro vizsgálatok azt bizonyították, 

• 

hogy a nem-ionos kontrasztanyagok véralvadás 
csökkentő hatása az ionos kontrasztanyagokéhoz 
képest kifejezetten gyengébb. Nem-ionos kontraszt
anyag a fecskendőben vérrel való hosszabb érint
kezés után véralvadék képzódését eredményezte 
Ezért - intraarteriális alkalmazás eselén - az alva
dék kialakulásának elkerülésére alvadásgátló (pl. 
heparin) adása javasolt. ln vitro vizsgálatok 
szerint az Optiray-hez adott 2-5 ml NE/ml heparin 
véralvadásgátló effektusa egy magas ozmolalitású 
370 mg/ml jódtartalmú kontrasztanyagnak felelt 
meg. 

Mind az ionos, mind a nem-ionos kontrasztanya 
gakkal végzett angiographia során thromboem
boliát, ebből szívinfarctus és apoplexia bekövet 
keztét figyelték meg, amely igen ritkán halálos kime
netű volt. Ezért, különösen angiographiánál, igen 
gondosan kell a vizsgálati technikát megválasztan i, 
a thromf:Joembolia elkerülése érdekében. Számos 
tényező, mint pl. a beteg alapbetegsége, a vizsgá
lat tartama, a katéter- és fecskendő anyaga, továb
bá a beavatkozást követő gyógyszerelés hozzájá 
rulhat a thromboembolia kialakulásához 

Ezért gondos vizsgálati technika alkalmazása ja
vasolt, beleértve a vezetődrótok és katéterek keze
lését, háromosztatú csapok és/vagy közli darabok 
alkalmazását, a katéterek heparinos konyhasó-ol
dattal való gyakori átöblítését és a vizsgálat időtar
tamának lehetőség szerinti lerövidítését. Üvegfecs
kendők helyett műanyagfecskendő alkalmazása a 
véralvadék in vitro kialakulásának valószínúségét Je
csökkentette. 

Az olyan oldat, amelyben_ részecskék vagy elszí
neződés figyelhető meg,. nem használható fel. 
Amennyiben az Optiray kitagyott vagy kikristályoso
dott, meg kell vizsgálni, hogy tartalma nem károso
dott-e. Amennyiben nem, szobahőmérsékletre me
legítve erősen fel kell rázni, ameddig a kristály felol
dódik. 

Az Optiray egyszeri adagokat tartalmazó kisze
relésekben van forgalomban. A vizsgálat során fel 
nem használt mennyiségeket ki kelJ önteni. 

Az egyes alkalmazási médokban az alábbi fi
gyelmeztetéseket és elővigyázatossági intézkedé
seket kell figyelembe venni: 

Cerebrális arteriographia 
Kűlönös elővigyázatosság szűkséges előrehaladott 
arteriosclerosisban, súlyos hypertoniában 
szenvedóknél, olyan betegeknél, akiknél szívde
compensatio, szenilitás és az anamnesisben cereb
ralis thrombosis vagy - embolia áll fenn, továbbá 
súlyos migréneseknél. 

Ilyen esetekben erősebb szív-keringési tünetek, 
pl. bradycardia vagy vérnyomáscsökkenés ill. -
emelkedés léphetnek fel. 

Periféfiás arteriographia 
A beinjiciálandó artériákban pulzáció legyen. 
Thrombangitis obliterans vagy felszálló fertőzés 
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eselén súlyos ischaemiával összefüggésben az 
angiographiát, ha egyáltalán lehetséges, különös 
óvatossággal kell végezni. 

Abdamina/is arteriographía és aortographia 
Aortographiában - az alkalmazott technikától füg
góen - az aorta és a szomszédos szeNek sérülése 
pleurasérülés, retroperitonealis vérzés, gerincvelő~ 
sérülés és bénulás következhet be. __ 

Coronaria-arteriographia és ventríc~/ographia 
Coronaria-arteriographia és balkamrai ventriculo
~raphia során decompensatio, súlyos arrhythia, 
ISchaemia és szívinfarctus léphet fel. Magas ozmo
lalilású kontrasztanyagokhoz képest az Optiray ki
sebb gyakorisággal és intenzitással váltott ki elekt
rokardiográfiai és haemodinamikai változásokat. 

Az EKG és a vitáifunkciók figyelemmel kísérése 
rutinszerű legyen. 

A reanimatióhoz és cardioversióhoz szükséges 
felszerelés rendelkezésre álljon. 

Phebographia 
Thrombosis, phlebitis, súlyos ischaemia, lokális fer
tőzések fennállása, továbbá a vénák teljes elzáró
dása esetén különös óvatosság szükséges. Az in
jekció extravasalis adásának elkerülése érdekében 
röntgen- átvilágítás ajánlatos. 

A röntgenkontrasztanyagokkal végzett munká· 
hoz jól képzett szakszemélyzet, valamint a szüksé
ges múszeres felkészűltség {pl. EKG, mesterséges 
lélegeztetés, kielégitő gyógyszerezettség) álljon 
rendelkezésre. 

A 191adagolás az életet veszélyeztetheti és főleg 
a légzest és a szív-keringést érinti. A kezelés tüneti 
pl. azonnali dializálás. ' 

Eltartás: 30 °C alatt fénytól és röntgensugárzás
tól védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1845 (160 injekció); K 
- 1846 (240 injekció); K- 1847 (300 injekció 10x10 
ml); K-1848 {300 injekció 10x20 ml); K-1849 {300 
injekció 10x50 ml); K- 1850 {300 injekció 10x100 
ml); K- 1851 (320 injekció); K- 1852 (350 injekció 
10x50 ml); K- 1853 {350 injekció 10x100 ml) 

A dexametazon tartós hatású szintetikus gluko
kortikoid, melynek gyulladásgátló hatása hatszor 
erősebb, mint a prednisoloné és harmincszarosa a 
természetes glukokortikoid hidrokortizonnak. Épp
úgy, mint más glukokortikoidok, a dexametazon is 
anti~ller~iás, antitoxikus, antipyretikus, immunsup
reSSIV, 11letve shock-ellenes sajátosságokkal ren
delkezik. Víz-és sóvisszatartó hatása csekély. Mivel 
biológiai féléletideje a szervezetben viszonylag 



hosszú (36-54 óra}: a dexametazon alkalrpazása 
különösen akkor cészerú, ha folyamatos glukokor
tikoid hatásra van szükség. 
e Hatóanyag 

0 ,5 mg dexamethasonum tabletténként 

e Javallat 
Minden szisztémás glukokortikoid kezelést 

igénylő állapotban alkalmazható. 
fmmuno!ogia-allergologia . 
Szisztémás lupus erythematosus, nephros1s 

syndroma, periarteritis nodosa, kevert típus9 k~
tószöveti megbetegedés, arteritis temporalis bi
zonyos eseteiben, kOlönösen ha a gyulladás fel
lángolása következik be; kémiai ágense~r~ vagy 
gyógyszerekre jelentkező tú_lé_rzékenys~gl re~k
ció; szérumbetegség, transzfuz1ós reakc16, rneh-, 
rovarcsípés, angioneuroileus oedema, sú)yos 
szénanátha, Stevens-Johnson-syndroma; transz
plantáll betegeknél krónikus immunsupressio cél

jából. 
Rheumato/ogia 
Általában rövid ideig tartó adjuváns terápiaként 

alkalmazható rheumatoid artritis, rheumatoid osteo
arthritis, polymyalgia rheumatica és akut rheumás 
cardilis súlyos eseteiben. 

Endocrinologia 
Primer és szekunder mellékvesekéi"eg-elégte

lenség, adrenogenitalis syndroma (kizárólag mine
ralokortikoid terápiával kiegészítve, /polycystás 
ovarium syndromában}. 

B6rgyógyászat ' 
Pemphigus és pemphigoid súlyos esetei, exfo

liativ és más súlyos dermatitisek, mycosis fun
goides, erythema multiforme, súlyos psoriasis. 

Szemészel 
A szem és függelékeinek súlyos akut vagy 

krónikus allergiás gyulladásos folyamatai, (mint 
pl. allergiás eredetű co"njunctivitis, iritis._iridocyc
litis, choroidltis, neuritis n. optici, sympat1kus oph
ta!mitis). 

Gastroenterologia 
Colitis ulcerosa és enteritls regionaUs remissiójá

nak elősegítésére; króriikus hepatitis bizonyos ese
teiben, kOlönösen a hyperimmunitással járó ~g
resszlv típus esetén; oesophagitis corrosiva, coel_!~
cia bizonyos eseteiben, eosinophil (gastro)entent1s 

esetén. 
Cardiofogla 
Pericarditis egyes eseteiben (idiopathiás, myo

cardialis infarctust követó i!i. postcommissurotomiás 
syndroma). ~ 

Pu/monologia 
Asthmatikus pulmonális eosinophylia és allergi~ 

ás eredetű alveo!itis, súlyos asthma bronchiale, és 
más krónikus nem~specifikus obstruktiv tüdómeg~ 
betegedés; diffúz interstitialis tüdőfolyamatok; laryn
gotracheobronchitis és ARDS kezelésének része-

ként; fulmináns tuberculosis esetén tuberculosta
tikus terápiával kombinálva. 

Haemato!ogia és oncologia 
Idiopathiás és secunder thrombocytopeniás 

purpura; Autoimmun . haemolytikus anaemia; idio
pathiás immuno-granulocytopenia (agran~locyto
sis}, akut és krónikus lymphocytás leukaemia, akut 
myelocytás leukaemia· (blastos krisis), Hodgkin-kór, 
a nyirok és histiocytás szövet más malignus meg~~
tegedései; myeloma multiplex, előrehaladott, alkll~-
16 ágensekre refrakter myeloma; macroglobull
naemia; neaplasma kezelése során hányáscsillapl
tóként; rosszindulatú megbetegedések végstádiu
mában palliativ kezelésként 

Neurofogla 
Agyoedema, különösen agytumor, agyi tá

lyog illetve agysebészeli beavatkozás eset~n 
(utóbbi esetben megelőzésként is -alkalmazhato); 
epilepsia myoclonusos formája, pseudotumor 
cerebri; thymectomiára és antikolinészteráz terá
piára refrakter súlyos myasthenia gravis; akut 
sclerosis multiplex és periphériás neuritis egyes 
esetei. 

Egyéb . . . . d't' 
Tuberculotikus eredetű mening1t1s, pencar 1 IS, 

peritonitis·és pleuritis legtöbb esete (tuberculotikus 
terápiával kfséiVe); súlyos trichinózis, neaplasma 
okozta hyperkalaemia, D-hypervitaminos, idio
pathiás infantilis hypercalcaemia ese. 

Diagnosztikus használat: dexamethason supp
ressiós teszt kivitelezéséhez. 
e Ellenjavallat 

Ulcus ventriculi et duodeni. Szisztémás gombáS 
fertőzések. 

Vírusfertőzések, mint pl. varicella és herpes 
genitalis. Vakcináció időtartama. Glaucoma. Kerti.: 
koszteraidok iránti túlérzékenység. 

Relatív ellenjavallatok Osteoporosis. Cushing- -
kór. Thromboemboliás hajlam. Veseselégtelenség, 
súlyos hypertonia. Aktiv tbc, Látens tbc {csak.tuber
culostatikumokkal együtt adható). 

Diabetes me!litus. Fertőző betegségek (csak 
óvatosan, specifikus kemo-, i!l. antibiotikus terápia 
mellett alkalmazható). 

Terhességben, csak vitális indikáció esetén a~
ható, mivet kOlönösen az elsö harmadban káros1t~ 
hatja a magzatot. Alkalmazása idején a szoptatást 
fel kell fOggeszteni. 

Életet veszélyeztető állapotokban indokolt egy
szeri vagy rövid ideig tartó nagy adag alkalmazásá
nak nincs ellenjavallata. 
e Adagolás 
, A glukokortikoid adagolása általában a bet~g 
:állapotának súlyosságától, illetve a Qeteg reakcló
:jától függ. Bizonyos esetekben, mint például 
siressállapotban vagy a klinikai kép változásakor 

- megnövelt dózis alkalmazása válhat szOkségessé. 
Amennyiben néhány napon belül nem jelentkezik a 
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kivánt hatás, a glukokortikoid kezelés folytatása 
nem indokolt. 

Akut kórképekben a kezdő dózis általában 
2-4,5 mg, majd a hatás .kifejlődése után a dózis 
4-5 naponként 0,25-0,5 mQ-mal csökkentendő. 

Krónikus kezelés: esetén kezdetben napi 
1 ,5~3 mg adahdó, majd fokozatosan csökkentendő 
0,75 mg/die fenntartó adag ig. 
e Mellékhatás 

Nagy dózisok és/vagy hosszú időtartamú ada
golás eselén előfordulhat gyomor- és nyombélfe
kély, perforációval esetleg vérzésset 

A hosszú· időtartamú glukokortikoid kezelés a 
következő meJJékhatásokat okozhatja: 

~ Endocrin és anyagcsere zavarok: Cushing 
syndroma, hirsustismus, menstruációs rende!!enes
ségek, az epiphysisfugák idó előtti záródása, má
sodlagos mellékvesekéreg és agyalapi mirigy elég
telenség, csökkent glukóztolerancia, negatív nitro
gén- és kalcium egyensúly. 

~ VIz-és elektrolitháztartás: nátrium~és vízreten
tio, magas vérnyomás, ká!iumvesztés, hypo
kalaemiás alkalosis. 

~ CsonMzomrendszer: myopathia, hasi feszO!és, 
osteoporosis, a femur és a humerus fejének asep
tikus necrosisa. 

~ Gastrointestinalis rendszer: gyomor-és nyom
bélfekély, perforáció és vérzés. 

~ 86rgyógyászat csökkent sebgyógyulási haj
lam, bőratrophia, striák, petechiák, ecchymosisok, 
viszketés, erythema faciaJe, fokozott izzadás, acne. 

~ Idegrendszer. Hangulati változások euforiától 
a tényleges psychosis megnyilvánulásáig, convul~ 
siók, gyermekekben pseudotumor cerebri hányás~ 
sal és papillaoedemával kíSéiVe. 

~ Szemészet: glaucoma, megnövekedett intraoc
ularis nyomás, hátsó subcapsularis cataracta. 

~ Immunrendszer: megnövekedett fertőzési haj
lam, bórtesztekre és vakcinációkra csökkent válasz
adási képesség. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása ker0/end6: 
- Addison-kóros betegnek barbiturátokkal 

(krfzishez vezethet). 
óvatosan adható: 
~ diureticumokkal {fokozott hypokalaemia)

szíliglikozidokkal (növeli ezek toxicitását); 
- antidiabeticumokkal (a glukóztoleranciát ront

hatja); 
- nemszteroid gyulladásgátlókkal (a gastroin

testinalis mellékhatások veszélye növekszik); 
~orális anticoagulánsokkal (megváltoztatja azok 

szükséges mennyiségét); 
~májenzim-indukáló gyógyszerekkel (csökken

het a kortikoszteroid hatás); 
-aktív vakcinák (a glukokortikoidok elnyomják a 

szervezet immunválaszát; élő vakcinákkal különös 
elővigyázatosság szOkséges). 
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- Amennyiben hosszú időtartamú glukokortikoid 
kezelésben részesülő beteg szalicilátat kap, a 
glukokortikoid adag csökkentése csak rendkivüli 
óvatossággal történhet, mivel ilyenkor szalici!átmér
gezés jelentkezhet. 
o Figyelmeztetés 

Nagy mennyiségú glukokortikoid ~ kOlönösen 
folyamatos - alkalmázás után csak fokozatosan 
hagyható el. · ·· ·· 

A következő betegségekben szenvedö betegek 
gondos orvosi ellenőrzésre szorulnak: 

~ látens vagy manifest szívelégtelenség, vese
elégtelenség, magas vérnyomás vagymigrén, mivel 
a glukokortikod vízretentiot okozhat; 

~ psychosis az anamnesisben; 
- latens tuberculosis, mivel a glukokortikoidok 

kiújuláSt ilf. a betegség fellángolását okozhatják -
bizonyos parazitás megbetegedések, kOlönösen 
amoebiasis ~ ha a testmagasság növekedése még 
nem fejeződött be, mive! a glukokortikoid az epiphi
sisek korai záródását okozhatják; 

-a glukokortikoid terápia nem specifikus, a be
tegség tüneteit elnyomhatja, valamint csökkenti a 
fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet. 
Amennyiben szOkséges, a glukokortikoid terápiát 
oki terápiával kell kiegészlteni, pl. tuberculosis, viru
sos és gombás megbetegedések esetén. 

A hosszú időn keresztül glukokortikoid kezelés
ben részesülő betegeket rendszeresen ki· kell vizs
gélni megnövekedett intraoculáris nyomás és hátsó 
subcapsu!aris cataracta irányában. 

A hosszú idón át kezelt betegeknél a glukóz
anyagcserét rendszeresen ellenőrizni kell. 

Stresszhelyzetek alatt, előtt és után a kezelés
ben részesülő betegnél a dózis megnövelése válhat 
szükségessé; és azoknál a betegeknél, akik az 
elmúlt év során részesültek glukokortikoid kezelés
ben, a kezelés felújítása válhat szükségessé. 

A gyógyszer adagolását kizárólag fokozatosan 
és szigorú oiVOSi felOgyelet mellett szabad csökken
teni, mivel a kezeiÉjs hirtelen megszakítása a beteg
ség kiújulásához, fellángolásához vagy akut mel!ék~ 
vesekéreg-elégtelenséghez vezethet. 

Kortikoszteroidok használata bizonyos laborato
riumi vizsgálatok erdményét befolyásolhatja. 

T ú/adagolás 
Állatkísérletekben a dexametazon akut toxicitá

sa rendkivül csekély. Az akut túladagolás tünete há
ny-inger és hányás lehet. Amennyiben hányás nem 
jelentkezik, ez kiváltható. A továbbiakban tüneti ke
zelés elegendő. 

Eltartás: szobahómérsék!eten. 
e Megjegyzé" + + V 
e Törzskönyvi szám: K ~301 



Az aradexon injekció beadása után a dexame
tazonnátrium foszfát gyorsan dexametazonná ~id:o
lizálódik. A dexametazon szintetikus glukokortikOid, 
melynek gyulladásgátló hatása hatszorosa a predni
zaJonénak és harmincszarosa a természetes gluko
kortikoid hidrokotizonénak. Éppúgymint más gluko
kortikoidok, a dexametazon is rendelkezik antialler
giás, antipyretikus, immunsuppressiv és sho_ckel~e
nes tulajdonságokkaL A dexametazon csekely VIZ

és sóvisszatartást okoz. 
Mivel biológiai féléletideje meglehetősen hossz_ú 

(36-54 óra) alkalmazása különösen akkor célszeru, 
ha a folyamatos glukokortikoid hatásra van szükség. 
e Hatóanyag 

5 mg dexamenthasonum natrium phosphoricum 
(1 ml) ampullánként 
e Javallat 

lv., amikor gyors glukokortikoid hatás szük
séges: shockállapot (általában epinefrinn.~l kom
binálva); status asthmaticus, súlyos allerg1as ~n_a
phylaxiás tünetek; apoplexia, thyreotoxicus knz1s, 
coma hepaticum, mellékvesekéreg akut elégtelen
sége (pl. Addison-crisis, kortikaid terápia után, 
hypophysectomia után). _ . . . 

Sc. vagy im., amikor az oraliS glukokortikOid te
fápia nem oldható meg, vagy nem kívánatos, el~ó
sorban eszméletvesztés, narcosis alatt, gastroin
testinalis zavarok (pl. hányás esetén). 

lntraarteriálisan: perifériás keringési zavarok, 
gangrénás thromboangiitis obliterans, diabetes, 
arteriosclerosis. 

Lokálisan: bursitis (intrabursalisan); tendovagini
tis, stiloiditís radii, epicondylitis humeri, pe:ia0hritis 
humeroscapularis, ín- és izomhyperextens1o. Izom
szakadás, Dupuytren-contracturák, keleidok (az 
érintett területet infiltrálni). 

Szemészet: Súlyos akut és krónikus allergiás 
gyulladásos folyamatok. Allergiás co~!unctivitis, _iri_
tis, iridocyclitis, chorio1dit1S, neunt1s n. optiCI, 
opthalmia sympatica, valamint a szemsebészet~e~, 
szemsérülésnél, hegképződés megakadályozasa
ra, postoperativ ellátásban (subconjunctivalisan, 
retrobulbarisan vagy szisztémásan). 
e Ellenjavallat 

Ulcus veniriculi et duodeni. Szisztémás, gom
bás fertőzések. Vírusfertőzések, mint pl. varicella és 
herpes genitalis. Vakcináció időtartama. Glaucoma. 
Kortikoszteroidok iránti túlérzékenység. 

Helyi kezelés esetén: 
Az érintett terület fertőzése, pl. gonorrhea vagy 

tuberculosis altal okozott szeptikus arthritis 
- bacteriacmia és szisztémás gombafertőzés 
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- Izületi instabilitás 
-glukokortikoidok iránti túlérzékeny~ég. . 
Relatfv ellenjavallatok: Osteoporos1s; Cushmg

kór; Thromboembo!iás hajlam: Veseselégtelenség; 
súlyos hypertonia; Aktiv tbc. Látens tbc-ben csak 
tuberculostaticumokkal együtt adható. 

Diabetes mellitusban csak abszolút indikáció 
vagy feltételezett inzulinrezisztencia kivédésére ad
juk. Fertázó betegségekben csak óvatosan, specifi
kus kemo-, ill. antibiotikus terápia mellett alkalmaz
ható. 

Terhességben, kOlönösen az első har~adban, 
károsíthatja a magzatot. Mérlegelni kell a terápia 
várható előnyét és hátrányát. 

Étetet veszélyeztető állapotokban egyszeri vagy 
rövid ideig tartó nagy adag alkalmazásának nincs 
ellenjavallata. 
e Adagolás 

A dózisok dexamethason-natri~m-foszfát mg
ban értendők. 

1. Általában a glukokortikoidok dózisa az állapot 
súlyosságától és a beteg egyéni kezelésére adott 
válaszától függ. A dózis emelése válhat szükséges
sé bizonyos állapotokban, pl. Siresshelyzet vagy 
megváltozott klinikai kép. Amennyiben a kezelés 
kezdetétól számított néhány napon belül nem ka
punk kedvező választ, a glukokortikoid terápia to
vábbi folytatása nem indokolt. 

2. Szisztémás alkalmazáS eselén általában 
napi 0,05-0,2 mg/kg adag elegendő. A tünetek 
remissiaja után a beteg gondos figyelése me l lett a 
dózis! a lehető legalacsonyabb szintre kell 
csökkenteni, vagy amennyiben lehetséges, telje
sen elhagyni. Kivitelezhető úgy, hogy kezdetben 
naponta korán reggel adjuk, később másna
ponta, ill. az egyik dózis! rövidebb biológiai féléle
tidejű glukokortikoiddal helyettesítjük pl. pred
nisolonnal. 

3. Akut, életet veszélyeztető állapotokban (pl. 
anaphylaxiás reakció, akut súlyos asthma) ennéllé
nyegesen magasabb adagra lehet szükség. Agy
oedema eselén (felnöttek): kezdő dózis 10-20 mg 
iv. vagy im. minden hat órában ismételve, a megfe
lelő eredmény eléréséig. Idegsebészeti beavatko
zások eselén ezt a dózis! a mútét után még több 
napon át fenn kell tartani, majd fokozatosan kell 
csökkenteni. 

Az agytumor miatt fellépő intracraniális nyomás
fokozódás folyamatos kezeléssei befolyásolható. 

4. Lokális terápia eselén az alábbi dózisok 
javalltak: 2-4 mg a nagy és 0,8-1 mg a kisebb 
izületek kezelésére; bursáknál 2-4 mg; ínhüvelyek 
eselén 0,4-1 mg. 

Az injekciós kezelés gyakorisága 3-5 naptól 2-3 
hétig változhat. 

5. Diagnosztikus célra: rektálisan; csórében 120 
ml fiziológiás sóoldatban 5 mg-ot kel! feloldani. 

, 

Az Oradexon mind intravénás, subcutan, intra
musculáris lokális injekcióként mind pedig rektális 
csórében alkalmazható. lv. adagolás eselén gyor
san lehet magas plasmakoncentrációt elérni. lv. a 
nagyobb dózis! célszerű la~san, néhány perc alatt 
beadni. Az iritraartikuláris beadás szigorúan aszep
tikus körűlménYek közt kell hogy történjen, mivel a 
glukokortikoidok csökkentik a fertőzésekkel szem
beni ellenállóképességet. Szabahőmérsékleten és 
normál fényviszonyok mellett 24 órán át hatékony és 
stabil marad az alábbi infúziós oldatokban: 

-NaCl 0,9% 
-glukóz 5% 
- invert cukor 1 O% 
- sorbital 5% 
- Ainger oldat 
- Ringer-laktát (Hartmann-oldat) 
- Rheomacrodex 
-Jsodex 
- Haemacell 
Ezen infúziós oldatok eselén az Oradexont 

közvetlenül az infúziós oldatba is lehet fecskendezni 
anélkül, hogy az kicsapódás! okozna. Az infúziós 
oldalba történő közvetlen fecskendezés az alábbi 
oldatoknál is lehetséges, azonban ezeknél a 24 órás 
stabilitás nem garantált: 

- mannital 1 O% 
- Vamin N 

• Mellékhatás 
Huzamosan alkalmazva, a szükséges szubszti

túciós mennyiséget meghaladva: hypercorticismus, 
hypertonia, oedema, adipositas, osteoporosis, dia
betagén hatás, bőrjelenségek, fertőzések elfedése, 
fáradtság. Túlérzékenység.! reakciók esetenként elő
fordulhatnak. 

Szemészeli alkalmazáskor megnövekedhet a 
szem belső nyomása; hátsó subcapsularis szürke
hályog, érzékenységireakció jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- Addison-káros betegeknek barbiturátokkal 

(krizishez vezethet) 
Óvatosan adható: 
- diureticumokkal (fokozott hypokalaemia), 
- szívglikozidokkal (növeli ezek toxicitását), 
- antidiabeticumokkal .(a glukóztoleranciál ront-

hatja), 
- nemszteroid gyul!adásgátlókkal (a gastroin

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

szükséges mennyiségét), 
- májenzim-indukáló gyógyszerekkel (csökken

het a kortikoszteroid hatás). 
e Figyelmeztetés 

lv. lassan kell beadni. 
Fertözéses folyamatban a fertőzés oki terápiáját 

biztosítani kelL 
A lokális alkalmazás során is aszeptikus körül-
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ményeket kell biztosítani, mivel a glukokortikoidok 
csökkentik a fertőzésekkel szembeni ellenállóké
pességet. 

A hosszútávú kezelés megszüntetését az adag 
fokozatos csökkentésével kel! elérni, szigorú orvosi 
felügyelet mellett, mive! a gyors megvonás a beteg
ség akut fellángolását illetve akut mellékvesekéreg 
elégtelenséget eredményezhet ·-

A glukokortikoidok helyi felhasználása·· eselén 
szisztémás hatással számolni kel!. 

A glukokortikoidok parentális beadását követó
en megfigyeltek súlyos allergiás reakciót, mint pl. 
glottisoedema, bronchospasmus, különösen a már 
korábban allergiában szenvedó betegeknéL Ilyen 
allergiás reakciónál a következők ajánlhatók: 
O, 1-0,5 mg adrenalin iv. lassan beadva, ív. amino
phyllin és mesterséges lélegeztetés. Kortikoszteroi
dok használata hatással lehet bizonyos laboratóriu
mi vizsgálatok eredményeire. 

Eltartás: fénytól védve, fagyasztani tilos (2-25°C 
között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 354 

o'F!APfrns;tab,l,etla;<5öx) 
o .. R· AP4mgt!Íbleita(2bx)' 

• •. ·. . . c .• 

RICHTER 

Hatóanyaga a pimozid a difenilbutil-piperidin 
csoportba tartozó antipsychoticum. 

Tartós hatású neurolepticum. Szelektiv centrá
lis postsynaptikus dopamin receptor gátló. Arnfel
amin és apomorfin antagonista hatással is ren
delkezik. A haloperidainál kifejezettebb catalepsiát 
okozó hatása van. Hyperprolactinaemiát okoz, 
csökkenti az LH-szintet _a ciklus közepén. A 
schizophrenia produktív tüneteire gyakorolt erélyes 
hatása miatt alkalmas krónikus psychosisak keze
lésére. 

A fenntartó neuroleptikus kezelés compensalt 
psychés állapotban, azaz a jó remissio állapotában 
úgy beállítható, hogy klinikailag csak az esetek ma
ximum 1 0%-ában jelentkeznek extrapyramidalis 
mellékhatások. 
e Hatóanyag 

l mg\ illetve 4 mg pimozidum tablettánként. 
e Javalfat 

Schizophreniás betegek tartós utókezelése, 
elsősorban kórházi elbocsátásukat követően reha
bilitációjuk idején (ún. fenntartó kezelés). 

Egyes akut schizophreniás betegeknél az Orap 
önállóan alkalmazható ambuláns kezelésként 

Szorongással társult produktív tünetek fennál
lásakor anxiolyticummal kell kombinálni. 



o Ellenjavallat 
Ismert szívbetegség, veleszületett QT interval

lum meghosszabbodás, szívritmuszavarok, extra
pyramidalis kórképek. Relatív ellenjavallat: dep
ressiv állapot, terhesség, lactatio, pimoziddal és 
más difenilbutil-piperidio származékkal szembeni 
túlérzékenység. 12 éves kor alatt nem alkalmaz
ható! 
e Adagolás 

Felnőtteknek és gyermekeknek 12 éves kor felett 
a kezdeti adag 2-4 mg naponta egyszer, amely 
szükség szerint fokozatosan 8 mg-ig, legfeljebb 
10 mg-ig emelhető (esetenként szaros ellenőrzés 
me!lett az adag fokozatosan 20 mg-ig emelhető). A 
dózisnövelést minimum 1 hetes intervallum alatt, 
2-4 mg/nap dózissal kell elvégezni. A gyógyszert 
legcélszerűbb reggel egy adagban, esetleg napi 
két adagra osztva beadni. A készítmény íztelen és 
szagtalan, szúkség esetén a beteg ételébe keverve 
is beadható. 

Ha az Orap alkalmazását erősebb .potens" 
neurolepticum adagolása után kezdjük el, akkor a 
szúkséges adag beállitása mellett az előző gyó-
gyszer adagját fokozatosan kell csökkenteni. Az 
optimális hatás elérése után az Orap adagját las
san és fokozatosan csökkentjük az egyénileg 
megállapítandó optimális fenntartó adagra, amely 
a legtöbb esetben 2-3 mg/nap. Idős betegek 
esetén a kezdő dózis a szokásos felnőtt dózis fele 
lehet. 

A kúra időtartama 3-12 hónap is lehet. 
Kombinált kezelés: szOkség esetén egyidejűleg 

anxiolyticumok, elektroshock-kezelés is alkalmaz
ható. 
e Mellékhatás 

Extrapiramidális tünetek: Hypokinesis; rigidi
tás, akathisia, tremor, akut és persistátó (tardiv) 
dyskinesisek- a kezelés megszakitását nem teszik 
szükségessé, (Parkan) trihexifenidil, prometazin 
(Pipolphen) hatására, de rövid idó alatt spontán is 
megszúnnek. Persistátó hyperkinesisek és akathi
siák esetén más neurolepticumra való áttérés ja
vasolt. 

EKG: QT-szakasz megnyúlása, a T-hullám 
inverziója, U-hul!ámok jelentkezése. 

Neuroleptikus malignus syndroma: (NMS) hy
perpyrexia, izomrigiditás, mentá!is status, szabály
talan pulzus, vérnyomás változása, tachycardia, 
diaphoresis, cardialis dysrhythmiák. Kezelése: a 
gyógyszer szedésének felfüggesztése, intenzív tü
neti kezelés és monitorozás. Egyes betegeknél ob
stipatio, szájszárazság, accomodatiós zavarok fi· 
gyetheták meg. 

Endokrin zavarok: galactorrhoea, gynecomastia, 
amenorrhoea, impotencia súlygyarapodás, diabete
ses anyagcserezavar. 

Tartós adása gyengeséget. fáradékonyságot, 
étvágytalanságot és enyhe hangulati nyomottságot 

okozhat. E mellék:hatások timoleptikus szerekkel és 
robaránsokkal jól befolyásolhatók. Előfordulhat to
vábbá bőrkiütés, nagyon ritkán hypotensio. 

Megvonási tünetek: Fenntartó kezelés esetén 
átmeneti dyskinesiák léphetnek fel. Egyes esetek
ben a tünetek: nem k"ülöníthetók el a tardív dyskine
sistól. A fokozatos megvonás ajánlott. 

Túladagolás: Tünetei: Extrapyramidalis syndro
ma, hypotensio, sedatio, cardialis arrhythmia rizikó
ja fokozott. 

Cornatosus állapot, légzésdepressio, shock álla
pot jöhet létre. 

Kezelése: Specifikus, antidoturna ninCs. Gyo
mormosást, ha szükséges mesterséges lélegezte
tést kel! végezni, valamint EKG manitorozás szüksé~ 
ges, a normál értékek visszatéréséig. 

A keringés támogatására iv. plazma- vagy a!bu· 
minkoncentrátum és vasepressor hatású noradren
alin adható. (Adrenalin alkalmazása tilos!} 

Az extrapyramidális tOnetek csökkentésére 
antiparkinson szerek adása szükséges. 

A pimozid hosszú felezési idejemiatt-a tünetek 
megszünte után is - a beteget legalább 4 napig 
gondos megfigyelés alatt kell tartani. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- a központi idegrendszer depressansaival 

(hatásfokozódás); 
- antihypertensivomokkal (fokozott vérnyomás

csökkenés); 
- levodopávai (antiparkinson hatását csökkenti). 
- QT intervallumot prolongáló gyógyszerekkel, 

mint egyéb antipsychoticumok, cardioaktiv szerek 
(additív hatás). 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszer szedésekor fokozott elővigyázatos
ság szükséges kOlönösen máj- és vesebetegség, 
Parkinson·kór, phaeochromocytoma, thyreotoxico
sis, epilepsia, epilepsiára predisponáló állapot (mint 
alkohole!vonás, agykárosodás) esetén. 

A cardiális kontraindikáció miatt alkalmazása 
előtt EKG vizsgálat elvégzése javasolt. Magasabb 
dózis alkalmazása és/Vagy az alkalmazott dózis 
hirtelen megnövelése esetén (16 mg/nap-nál nagy
obb) a szívmOködés időszakos ellenőrzése szük
séges. 
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Ha repo!arisatiós változások jönnének létre (QT 
intervallum prolongáció, T-hullám vagy U·hullám vál· 
tozás) vagy arrhythmia lép fel, a betegeket gondos 
megfigyelés alatt kelt tartani és az adagokat 
fokozatosan le kell csökkenteni. Amennyiben szOk· 
séges más neurolepticum kezelésre áttérni. 

Elektrolitzavarok, nevezetesen hypokalaemia 
szintén rizikófaktornak tekintendő. Alkalmazásának 
első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig-jármŰVet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos! A továbbiakban egyénileg 
határozandó meg a tilalom mértéke. 

, 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos az alkohol
fogyasztás! 
• Megjegyzés: + + v 
• Törzsköny":"i szám: Tsz.: 3433 (1 mg) 

Tsz.: 3434 (2 mg) 

Az Orfiril drazsé, ill. Orfiril retard drazsé bélben 
oldódó (intestinosolvens) bevonattal készült tablet
ta. ~atóa~yaga, a valproinsav, a 2-propi!pentánsav 
nátnumsója antiepilepticum. Anticonvulsiv hatásá
nak_ mechanizmusa nem teljesen tisztázott, felte
hetoen az agyban a GABA-szintet emelve fejti ki far
makológiai hatását. 
• Hatóanyag 

150 mg, 300 mg és 600 mg natrium valproic~m 
ent~rosolvens tablettánként. 300 mg natrium val
protcum enterosolvens retard tab!ettánként. 
e Javallat 

Epilep~iá~ kisro~amok: myoclonus epilepsia, 
PY?nol~psta, tmpulztv petit-mal. Primer generalizált 
eptlepstás nagyrohamok, pl. ébredési grand-mal 
e Ellenjavanat / · 

A gyógyszer iránti túlérzékenység, májmeg
?eteg_edés~k, pancreas-elégtelenség, haemorrhag
tás dtathests. Szoptatás. Relatfv ellenjavallat: Ter
hesség, 
e Adagolás 

Individuális. 
Szokásos kezdő adagja: 5-10 mg/ttkg, ami 4-7 

~aponta 5 mg-mal emelhető a szükséges mértékig. 
Altalában: 
felnőtteknek és 14 éven fetOt 12()()...2100 mg/nap 
7-14 éves korig 450-1500 mg/nap 
3-6 éves korig 300-600 mg/nap 
v.-3 éves korig · 150-450 mg/nap 

3_év alatt a 150mg-os kiszerelés használandó. 
Ktsgyermekeknek csak igen indokolt esetben 

ad~ató. Fo~ozott óvatosság szUkséges kombinált 
anttconvulstv terápia esetén. 

A teljes hatás hetek alatt, egyes esetekben 
4-6 héten belül jelentkezik. A napi fenntartó adagra 
ezért nem célszerű túl korán áttérni. 

Atlagos napi fenntartó adag felnőtt betegeknek 
20 mg/ttkg, fiatal betegeknek 25 mg/ttkg, gyer
mekeknek 30 mg/ttkg. 

A napi adagot 2-4 alkalomra elosztva kelt beven" 
ni, étkezés közben vagy után, kevés folyadékkaL 

967 

Az Orfiril 300 retard készítménnyel a napi adag 
1-2 alkalomra elosztva vehető be. 
• Mellékhatás 

KOlönösen gyermekekben és fiatalokban a ke
zelés első 6 ~ónapjában májkárosodás, ami akár
a lab_~ratóriumi értékek változása nélkül is - nem
specifikus klinikai tünetekkel jár (pl. hatáscsökke· 
né:, letargia, étvágycsökkenés, súlyvesit'éS, há
nyas stb.). A tünetek jelentkezésekor a kezelést fel 
kell függeszteni. Egyéb mellékhatások: A kezelés 
kezdetén gastrointestinalis panaszok: nausea 
vomitus, majd késöbb az étvágy megnövekedése' 
testsúlygyarapodás. Álmosság, ataxia, átmeneti 
hajhullás. 

Leírtak pancreatitises esetet is. 
Okozhat központi idegrendszeri tüneteket 

(encep~alopathia, tremor), általában emeli a hangu
latot, letrtak azonban depressiv reakciót is. 

A vérzési idő reverzibilis megnyúlása, thrombo
~ytopenia, thrombocytaaggregatio gátlása, a tib
nnogénszint csökkenése fordulhat elő, kU!önősen 
nagy adagok mellett, általában a kezelés kezde
tekor. 
• GyógyszerkölcSönhatás 

. - en~im_indukáló antiepilepticumok (pl. fenobar
bttál, fenttoln, karbamazepin) a valproinsav kiürúlé
sét gyorsíthatják; 

- barbitá!ok, neurolepticumok, antidepresszán
sok központi idegrendszeri depressiv hatását 
fokozhatják; 

- anticoagulansokkal és acetilszalicilsavval 
interakcióba lép; 

-diabetes meflitus esetén fals pozitív keteaeido
sis reakcfót adhat. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt, majd periódikusan 
v~la~int sebészeli beavatkozást megelőzően ellen~ 
?n:nt kell a májfunkciós értékeket, a véralvadási 
1dot, a th'"?~bocytaaggregatiót, a pancreas-enzime
ket és a flbnnogénszintet.-

Veseelégtelenség esetén a gyógyszer adagolá
sa egyedileg állítandó. be, mivel a metabo!itok a ve
sén át választódnak ki. 

A vatproinsav- más anticonvulsiv szerekhez ha
sonlóan - teratogén hatású lehet. A vegyület az 
anyatejjel k.iválasztódik. 
. Terhes nónek- keriOnösen a terhesség első 40 nap
Jában -csak az előny/kockázat gondos mérlegelése 
alapján rendelhető. 

~iabetes mellitusos beteg vizeletvizsgálata .fals 
poz1t1v eredményt adhat a valproínsav metabolizmu
sa során keletkező ketontestek miatt. 

A psyc~omotoros teljesítményt befolyásoló ha
tásának datartama alatt járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. (Eibl
ráta~dó a 6/1976. (EU.K.3.) Eű.M. sz. utasítás 
alapján.) 



Alkalmazásának, ill_ hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani. 

Eltartás: szobahómérsékleten., száraz helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyví szám: K- 2262 (150 mg drazsé): 
K- 2263 (300 mg drazsé); K- 2265 (300 mg relard 
drazsé): K- 2264 {600 mg drazsé) 

ORGÁMETRIL 5 ln g tabletta 

(30x;. 3óöx) 

ORGANON 

A progeszteron számos tulajdonságával rendel
kező szintetikus hatóanyagú Orgametril erős pro
geszteronszerú hatást gyakorol az endometriumra. 
Ezenkívül gátolja az ovulatiot és a menstruatiot 
mindaddig, amíg megszakítás nélkül naponta alkal
mazzák. 

Könnyen felszívódik és ezt követően átalakul far
makológiailag aktív noretiszteronná, amelyen ke
resztül fontos biológiai hatásait kifejti. A nere
tiszteron plazmaszintjének csúcspontja a linesztre
nol bevételétól számított 2-4 órán belül következik 
be. A linesztrenol és anyagcseretermékei elsősor
ban a vizeletben választódnak ki és csak kis töredé
kük a székletben. 
e Hatóanyag 

5 mg lynestrenosum tablettán ként. 
• Javallat 

Kifejezetten pragesztagén-hatást igénylő kórké
pek, állapot. 
e Ellenjavallat 

Terhesség vagy annak Qyanúja. Súlyos májbe
tegség, mint cholestatikus sárgaság vagy hepatitis 
(vagy súlyos májbetegség anamnézise, amennyi
ben a májfunkciós vizsgálatok eredményei nem nor
malizálódtak), májsejt-tumor, Rotor-syndroma és 
Dubin-Johnson syndroma. 

Nem diagnosztizált hüvelyi vérzés. 
Ritkán előforduló olyan állapotok, vagy ezek 

anamnesise, amelyeket szexuálszteroidok befolyá
solnak (az állapot először jelentkezhet vagy rosszab
bodhat terhesség vagy szexuálszteroid használata 
során), pl. terhességi herpes, terhességi sárgaság, 
otosclerosis, súlyos pruritus vagy porphyria. 

Terhességben ellenjavallt, a szoptatás idején 
történő alkalmazásáról pedig nem áll elég adat ren
delkezésre ahhoz, hogy a potenciális veszély fel
mérheló legyen. 
e Adagolás 

Megjegyzés: a szövegben mindvégig a men
struatios vérzés első napja tekintendő a ciklus 1. 
napjának. 

Polymenorrhoea: Napi 1 tabletta a ciklus 14-25. 
napjain. 

Menorrhagia és metrorrhagia: Napi 2 tabletta 
1 O napon át. A vérzés a kezelés elkezdése után 
néhány nappal rendszerint megszúnik. A kezelést 
meg kell ismételni a következő 3 menstruatios ciklus 
alatt, napi 1 tablettával, ezen ciklusok 14-25 napjai 
között. 

Amennyiben a kezelés alatt vagy után a pana
szok nem szúnnek meg, úgy további diagnosztikai 
eljárás szükséges. 

Primer és szekunder amenorrhoea és o/igomen
orrhoea speciáfis esetei: A kezelés egy ösztrogén, pl. 
napi 0,02-0,05 mg etinil-ösztradiol tabL-val kezdődik, 
25 napon keresztül. Ezzel együtt a 14-25. napokon 
napi 1 tabi. Orgametrilt kell bevenni. A kezelés befe
jezése után 3 napon belül rendszerint megvonásos 
vérzés jelentkezik. 

A kezelést a második ciklusban folytatni kell. A 
megvonásos vérzés 5. napjától ösztrogén! kell 
szedni (napi 1 tabi). a ciklus 5-25. napjain. Az 
Orgametrilt a ciklus 14-25. napjain kell bevenni. Ezt 
a kezelést legalább még egy ciklus során meg kell 
ismételni. 

Premenstruá/is syndroma: N<;tpi 1 tabletta a cik
lus í 4-25. napjain. 

Endometriosis: Napi 1-2 tabletta legalább 6 hó
napon keresztül 

Endametrium-car cinama speciá/is eset ei: 6-10 tabi. 
naponta, hosszabb időn keresztül. 

A me/l jóindulatú folyamatai: Napi 1 tabletta a 
ciklus 14-25. napjain, legalább 3-4 hónapon ke
resztül. 

Menstruatio, az ovulatio és ovufatios fájdalom 
gátlása, dysmenorrhoea: A kezelést lehetőség sze
ríni a ciklus elsö napján kell kezdeni, de nem ké
söbb, mint az 5. napon, napi 1 tablettával, a keze
lést hónapokon keresztül ( megszakítás nélkül) lehet 
folytatni. Amennyiben a kezelés ellenére áttöréses 
vérzés fordulna elő, az adagot 3-5 napig napi 2 
vagy 3 tablettára kell emelni. 

Menstruáció késle/tetése: A napi 1 tablettával 
történő kezelést lehetőség szerint a menstruatio 
várható kezdete előtt 2 héttel kell elkezdeni. Ha a 
kezelés az esedékes menstruatio előtt 1 héten belül 
kezdődik, a napi adag 2-3 tabletta legyen. Ebben 
az esetben 1 hétnél nagyobb késés nem kívánatos. 
Ha a kezelést később kezdik, az áttöréses vérzés 
veszélye fokozódik. Ezért a kezelés nem kezdhető 
később, mint 3 nappal a menstruatio várható kezde
te előtt. 

Az ösztrogén-terápia kiegészítéseként peri- és 
post-menopausában az endametrium hyperplasia 
elkerülésére: Napi Y;?--1 tabletta 12-15 napig, pl. 
.minden naptári hónap első 2 hetébén; az ösztrogén
készítményt megszakítás nélkül naponta kell alkal
mazni a legkisebb hatékony adag ban. 

A tablettákat folyadékkal kellleOyelni. 
e Mellékhatás 

Orgametril tartós szedése alatt az első két 

• 
968 

hónapban gyakran előfordul (10% felett) áttöréses 
vagy pecsételő vérzés. Késöbb ennek gyakorisága 
csökken. 

Ciklikus kezelés alatt áttöréses· és pecsételO 
vérzés csak esetenként (1-10%) fordul elő. 

Legtöbb esetben az adag ideiglenes emelése 
megszünteti a vérzés!-. 

Egyéb gyakrabban (10% felett) elOforduló mel
lékhatások: l ib ido változása (mind fokozódás, mind 
csökkenés), hányinger vagy gastrointestinalis zavar 
és súlygyarapodás. Esetenként {1-10% vagy ritkán, 
kevesebb mint 1%) előforduló mellékhatások: fejfá
jás (migrén), szédülés, idegesség, depressio, foko
zott izzadás, pruritus, sárgaság, lipoprotein profil és 
a májfunkciós értékek változása, amenorrhoea, 
menstruatios rendellenesség, csökkent glukóztole
rancia, emlófájdalom, oedema. Ezen mellékhatások 
többsége átmeneti jellegű és nem jelentős. 

Túladagolás. A linesztrenol mérgezö hatása 
nagyon csekély. Következésképpen nem várható az 
Orgametril toxikus tüneteinek előfordulása ha pl. 
fiatal gyerekek több tablettát vesznek be egyidejű
leg. !lyen esetekben esetlegesen előforduló tünetek: 
hányinger és hányás. Szükség eselén tüneti kezelés 
alkalmazható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Főleg más progesztagén tartalmú készítmé
nyekkel szerzett tapasztalatok szerint az aktívszén, 
barbiturátok (primidont is beleértve), hidantainak és 
rifampicin csökkenthetik a hatékonyságét. s fordít
va, az Orgametril növelheti bizonyos beta-adrenerg 
blockolók és a ciklosparin hatékonyságát, továbbá 
csökkentheti az inzulin hatá$ál. 
e Figyelmeztetés ' 

Ösztrogén és/vagy progesztagén tartalmú ké
szitmények használata során esetenként előfordul
hat májfolt, különösen chloasma gravidarum kór
előzménye esetén. Májfoltra hajlamos nőkön a ter
mészetes vagy mesterséges napfény előidézheti 

vagy fokozhatja ezt az állapotot 
A májfunkciós vizsgálatok eredményei, a szén

hidrát-anyagcsere és a haemostasis paraméterei 
esetenként eltérést mutathatnak. 

Az említett vizsgálatok kóros eredményei eselén 
a kezelést meg kell szaktít,anl. Orgametril-terápia 
eselén az LDL-koleszterinszint növekedhet és a 
HDL-koleszterinszint csökkenhet. 

Pragesztagénekkel történó huzamosabb keze
lés alatt rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges. 

Az SHBG-szintre kifejtett hatás alapján a line
sztrenolnak enyhe androgén hatása van. Ezt bizo
nyítják egyes betegeken megfigyelt virilizáció enyhe 
jelei (mint acn.e és hirsutismus). 

A következő állapotokban a betegek fokozott 
megfigyelésre szorulnak: 

- a keringési rendszer rendellenességei (vagy 
ezek anamnesise), miután ismeretes, hogy az 
ösztrogént'progesztagént tartalmazó orális fogam-

zásgátlók csekély mértékben megnövelik a cardio
vascularis rendellenességek kockázatát; 

-súlyos depressio néhány formája, amennyiben 
várható, hogy szexuálszteroidok súlyosbíthatják az 
állapotot 

Eltartás: 2-25 °C, fénytől nedvességtől védve. 
'9 Megjegyzés: + V Sz 
8 Törzskönyvi szám: K -427 

O RUNGAL 100 m~;J kapszula 

(4x; 15x) 

Hatóanyaga, az itrakonazol, széles hatásspekt
rumú, szintetikus antimycoticum. A gomba sejt
membrán fontos alkotórészének, az ergoszterolnak 
a szintézisét gátolja, ezáltal fejt ki fungicid hatást 
Hatásos dermatophyton fertőzésekben (Trichophy
ton fajok, Microsporum fajok, Epidermophyton floc
cusum), sarjadzógombák (Cryptococcus neofor
mans, Candida fajok -- C. albicans, C. g/abrata, C 
krusei- Pityrosporum fajok), Aspergilfus fajok, His
toplasma fajok, Paracoccidfoides brasi/iensis, Spo
rothrix schenckii, Fonsecaea fajok, Cladospo-rium 
fajok, Blastomyces dermatitidis és egyéb sarjadzó 
gombák ellen. 
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Az orálisan adott· itrakonazol biohasznosul ása 
akkor maximális, ha közvetlenül étkezés után adják 

A plazmafehérjékhez 99,8%-ban kötódik. 
A teljes vérben mért koncentrációja a plaz

makoncentráció 60%-a. A plazmaszint csúcsértékét 
a gyógyszer bevételét követően 3-4 órával éri el. A 
plazmából történő elimiriáció kétfázisú, a végső 
felezési idő 1-1,5 nap. Tartós adagolás esetén az 
állandó plazmaszint 1-2 hetes kezelés után érhető 
el: 100 mg napi egyszeri bevétele után 3-4 órával 
0,4 mg/ml, 200 mg napi egyszeri ill. 200 mg napi 
kétszeri alkalmazása után 1,1 ill. 2,0 mg/ml. 

A szaruképletekbe, különösen a bőrbe történő 
felvétele négyszer nagyobb, mint a plazma koncen
tráció, eliminációja pedig az epidermis regenerá
ciójával függ össze. Ezért a bórben 4 hetes kezelés 
befejezése után még 2-4 héttel is terápiás szint 
mérhetó. Az itrakonazol szintje a köröm kreatin 
állományában a kezelés megkezdését követően 
egy héttel már detektálható és 3 hónapos kezelés 
után további 6 hónapon át perzisztál. 

A sebumban és kisebb mértékben a verejték
ben is jelen van. Nagymértékben eloszlik a gom
bás fertőzésre hajlamos szövetekben is. A tüdő
ben, vesében, májban, csontban, gyomorban, lép
ben és izmokban a plazmakoncentráciO 2-3-
szorosát éri el. 

A vagina nyálkahártyán a 3 napos napi 200 mg
os kezelés után a terápiás szint még további 2 



napig, az egy napig tartó 2-szer 200mg-os kezelés 
után még további 3 napig fennáll. 

Főként a májban metabolizálódik. Egyik aktív 
metabolitja a hidroxi-ítrakonazoL 

A széklettel változatlan formában a gyógyszer 
3---18%-a, avesén át kevesebb, mint 0,03%-a vá
lasztódik ki. 35%-a mint metabofit avesén keresztül 
1 héten belül eliminálódik. 
e Hatóanyag 

100 mg itrakonazofum kapszulánként. 
e Javallat 

Rövid időtartamú kezelés: 
- nőgyógyászati: lokális kezelésre nem reagáló 

vulvovaginitis candidosa. 
- dermatologiai és ophthalmologiai: pityriasis 

versicolor, dermatomycosis, gombás keratitis, 
- orális candidosis. 
Tartós kezelés. 
- dermatophyták és/vagy sarjadzógombák 

okozta onychomycosis, 
- szisztémás mycosis: szisztémás aspergillosis 

és candidosis, cryptococcosis (beleértve a Crypto
coccus meningitist). histoplasmosis, sporotri
chosis, paracoccidioidomycosis, blastomycosis és 
egyéb ritkábban előforduló szisztémás vagy trópusi 
mycosis. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer komponensei iránti túlérzékenység. 
Korábban fennálló májbetegség, más gyógyszerek 
alkalmazása során észlelt májtoxicitás. Szapiatás 
(lásd Figyelmeztetés). 

Kellő adatok hiányában terhességben és gyer
mekkorban a kezelés el!enjavallt, kivéve az életet 
veszélyeztető szisztémás mycosisokat, amikor kizá
rólag az elöny/kockázat arány alapos mér!egelése 
után adható. 

Fogamzóképes korban levő nőknek Orungal 
kezelés idején és a kezelés befejezését követő hó
napban megfelelő fogamzásgátlás biztosítása szük
séges. 
e Adagolás 

Az optifriális felszívódás érdekében közvetfenOl 
a fó étkezés( ek) után, egészben kell bevenni. Rövid 
időtartamú kezelés 

Javallat 

vulvovaginitis candidasa 

pityriasis versicalor 
dermatornycasis 

Napi adag 

2-szer 200 mg 
vagy200mg 
200mg 
100mg 

ldötartam 

1 """ 3 nap 
7 nap 
15 nap 

Vastag szaruréteggel fedett területek, mint a 
tenyér és talp gombásodása esetén további 15 napos 
kezelés szükséges napi 100 mg adaggaL 

oralis candidosis lOOmg lS nap 
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lmmundeficites állapotokban (pl. neutropeniás, 
AIDS-ben szenved6 vagy szervtranszplantált 
betegeknél) az itrakonazol oralis biohasznosulása 
csökkenhet, ezért az adag megkétszerezésére lehet 
szűks~g. 

gombás keratitis 

Tartós kezelés 
Onychomycosis: 

200mg 21 nap 

1 .. Lökéster~pia: 2~szer 2 kapszula egy hétig 
(== 1. lökés), maJd 3 hét kezelés szünet. Ezt a keze
lési sémát kézköröm-gombásodás eselén azonos 
módon további egy, lábköröm-gombásodásban to
vábbi. két alkalommal szükséges megismételni az 
alább1 táblázat szerint: 

A kezelési ciklusok között minden esetben 3 hetes 
szünetet keJJ tartani. A klinikai ereélmény a kezelés 
befejezése után, a köröm lenövésekör válik nyilván~ 
valóvá. 

~- folyar:'atos kezelés: láb- és kézköröm-gombá
sodasban 1s egyaránt napi 2-szer 1 kapszula 3 
hónapon át.Az intrakonazol eliminációja a bőrból és 
a k~rö~~ől !assúbb, mint a plazinábó!. Ezérf opti
málls klm1ka1 és mycologiai hatás dermatomycosis~ 
ban a kezelés befejezése után 2--4 héttel ony-
chomycosisban 6-9 hónappal érhető el. ' 
e Mellékhatás 

A leggyakoribb mellékhatások gastrointestinalis 
jelleg?ek, mint ém_elygés, hasi fájdalom, fejfájás, 
szédu!és dyspeps1a és székrekedés. Ritkábban 
májenzimek reverzibilis emelkedése, menstruáció
zavarok, allergiás reakció (pl. bőrviszketés urti
caria, a bőr bevörösödése, angio-oedema) f~rdul
hateló. 

Stevens--Johnson-syndroma izolált esete előfor
dult. 

Elsősorban tartós kezelésben (1 hónapnál 
hosszabb) részesülő .és többnyire súlyos alapbe
tegségben szenvedó, egyidejO!eg többféle gyógy. 
szeres kezelésbe részesOló betegek esetében 
hypokalaemia, oedema. a májenzimek reverzibilis 
emelkedése, hepatitis, hajhullás is előfordulhat. Izo
láltan perifériás neuropathiét is jelentettek, amely· 
nek az Orungál kezeléssei való oki összefüggése 
nem bizonyított. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Mivel az itrakonazol biológiai hBsznosulását a 
gyomorsav~tartalom befolyásolja, savcsökkentök 
együttes alkalmazása esetén ezeket legalább 2 órá· 
val az Orungát bevétele után kell alkalmazni. 

.- _Enzin:'in~~ktív gyógyszerek, pl. rifampicin, 
femto1n, SZIQnlfikánsan csökkentik az orálisan adott 
itrakon~ol biohasznosulását, ezért a plazrnakon
~entrácJó ellenőrzése javasolt. 

-Az intrakonazol csökkentheti a cytochrome 3A 
család által metabolizált gyógyszerek metabolizmu~ 
sát, így ezen gyógyszerek hatása, mellékhatá.Sa fo-

, 

~k 1. 2. 13 l' 5. 6 l 7 l 8 9. 

Fertözés: 
lábkóróm, 1. lökés kezelési szünet 2. lökés kezelési szünet 3. lökés 

kézkóröm 
fertőzéssel 

vagy anélkül 
kézköröm l.lókés kezelési szűnet 21okés 

Szisztémás mycosís (az ajánlott dózis a kezelend6 fert6zés fOggvénye): 

Javallat Napi adag A kezelés (szokásos) Megjegyzés 
időtartama 

Aspergillosis 200mg 2-5 hónap lnvazlv vagy disseminált betegségben 

Candidosis 100-200 mg 3 hét-7 hónap a napi dózis 2-szer 200mg-ra növelendő 

Nem meningeális 
cryptococcosis 200mg 2 hó-l év Fenntartó kezelés (meningiális esetekben} 
Cryptococcus 2-szer 2 hó-1 év 200mg/nap 
meningitis 200mg 

Histoplasmosis 200mg 2-szer 200 mg 
8 hónap 

Sporotric hasis 100mg 3 hónap 
Paracoccidio-
idomycosis 100mg 6 hónap 

Chromomycosis lQ0--200 mg 6 hónap 
Blastornycasis 100mg 

2-szer 200 mg 6 hónap 

kozódhat, illetve elhúzódhat. Ezek az ismert győgy
szerek a következők: 

-- terfenadin, astemizol, cizaprid, oralis mida
zotam és triazolam. Ezen gyógyszerek intrakonazol
lal való együttadása kerüléndö. Midazolam iv. adá
sa esetén speciálls óvintézkedések szakségesek a 
szedatív hatás esetleges elhúzódása miatt. 

-- warfarin, digoxin, Cyclosporin A: intrakona~ 
zollal történő együttadás esetén ezen gyógyszerek 
adagját szükség szerint csökkenteni kell. 

- - dihydropyridin kalcium csatorna blockolók 
és quinidin. A betegeket az olyan mellékhatások 
szempontjából, mint az oedema, tinnitus/ hallás
csökkenés, monitorozni kelL SzGkség eselén a 
gyógyszerek adagját csökkenteni kell. 

- Jn vitro vizsgálatok alapján imipraminna!. pro
pranolollal, diazepammal, cimetidinnel, indometa
cinnal, tolbutamiddal és szulfametazinnal egyOttad
va a plazmafehérjékhez való kötődésben nincs köl
csönhatás. 

- AZT-vel (zidovudin) nem mutat kölcsön~ 

hatást. 
- Etini!ösztradiol és noretiszteron metabolizmu~ 

sára az intrakonazaJnak nincs indukáló hatása. 
e Figyelmeztetés 

- Gyermekgyógyászati alkalmazás: kellő klini
kai adatok hiányában gyermekkori alkalmazása 
nem ajánlott, illetve csak kivételes esetben a lehet-
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séges kockázat és a várható előny mér!ege!ése 
alapján. 

- 30 napnál hosszabb folyamatos kezelés ese
tén, illetve olyan betegekben akik esetében anorex
ia, hányinger, hányás fáradság, hasi fájdalom vagy 
sötét vizelet észlelhető, a májfunkciós próbákat 
rendszeresen e!!enőrizni kell. Ezek eltérése esetén a 
kezelést meg kell szakftani. 

Magasabb májenzim értékeket mutató betegek 
esetében a kezelést nem tanácsos elkezdeni, csak 
abban az esetben, ha a várható előny meghaladja a 
májkárosodás kockázatát. 

-Az intrakonazol döntően a májban metabolizá
lódik. Az orális biohasznosulása májcirrhosisban 
szenved6 betegekben csökkent, ezért javasolt a 
plazmaszintet figyelemmel kisérni, és ha szüksé
ges, az adagot ehhez igazítani. 

- IntrakonazaJnak tulajdonítható neuropathia 
kialakulása esetén a kezelést meg kell szakítani. 

- Vesekárosodás: az intrakonazol oralis bio
hasznosulása veseelégtelenségben szenvedő bete
gekben csökkent, ezért javasolt a plazmaszintet fi
gyelemmel kfsérni, és ha szükséges, az adagot eh
hez igazítani. 

A gépjárművezetés és veszélyes gépen végzett 
munka biztonságát nem befolyásolja. 

Terhesség, szoptatás: 
- Állatkísérletekben nagy dózisban adva a foe-



tus abnormalitásokat fokozta és mellékhatásokat 
idézett eló az embrión. Terhes nőkre vonatkozó ada
tok nem állnak rendelkezésre. Ezért csak az életet 
veszélyeztető szisztémás mycosisok esetén az 
előny/kockázat gondos mérlegelése után adható 
terhes nőknek. 

- Az intrakonazol csak nagyon kis mennyiség
ben választódik ki az anyatejjel, ennek ellenére 
szapiatás ala tr csak a várható előny és a potenciális 
veszély mérlegelése után adható. 

Túladagolás: antidoturna nincs, gyomormosás 
javallt. Haemodialysissel nem lehet eltávolítani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2172 

OS POL OT 2oo mg tabletta (50x) 

DESITI N 

O Hatóanyag 
200 mg suitiarnum tablettán ként. 

e Javallat 
Temporális lebenyi epilepsia, psychomotoros 

roham. Grand mal epilepsiában más antiepilep
ticummal kombinálva. 
e Ellenjavallat 

Veseelégtelenség 
e Adagolás 

Individuális. Felnőtteknek általában kezdetben 
naponta 200 mg (2-szer Y2 tabletta), majd fokozato
san emelhető legfeljebb napi 600 mg-ig (3-szar 1 
tabletta). 

Gyermekeknek: 3-5 mg/ttkg/nap, majd 10-15 mg/ 
ttkg/nap egyenlő részletekben elosztva, étkezés 
után. 
e Mellékhátás 

Paraesthesia, gastrointestinális zavarok, fejfájás, 
szédülés, dispnoé. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- feniteinnal (ennek szintjét a vérben növeli). 

e Figyelmeztetés 
Egyéb antiepilepticumra vagy más antiepilep

ticumról Os polot-kezelésre áttérni csak fokozatosan 
és szakorvos ellenőrzése mcllett lehet. Vérképellen
őrzés és vizeletvizsgálat a kezelés alatt szükséges. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel 
járó munka végzését befolyásolhatja, ezért egyéni
leg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adagolási módon történő alkal
mazása mellett szabad járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:.+ V 
e Törzskönyvi szám: K- 573 
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Az ipriflavon a természetes fiavonaidok egyik -:
szintetikusan előállított - izofiavon származéka. Gá
tolja az osteoclastok fokozott aktivitását (ezáltal 
csökkenti a csontszövet reszorpcióját és deminera
lizációját), valamint serkenti az osteoblastos csont
képzódést. A vékonybélból szívódik fel, a plazma 
csúcskoncentráció a bevételt követően 2-6 óra alatt 
alakul ki. Kb. 95%-ban kötódik a plazmafehérjék
hez, plazmafelezési ideje 9-1 O óra. 

Átjut a vér-agy gáton (kis mennyiségben) és a 
placentán, kiválasztódik az anyatejbe. 

Az ipriflavont a máj metabolizálja, mélynek során 
aktiv metabolitok képződnek {7 ismert), melyek nem 
kumulálódnak. 

Az alkalmazott adag kb. 50-50%-ban választó
dik ki a vizelettel és a széklettel. 
e Hatóanyag 

200 mg ipriflavonum tablettán ként. 
e Javallat 

Postmenopausá!is, valamint 'senilis, involutiós 
osteoporosis prevenciója és adjuváns kezelése. 
Manaterápiában csak abban az esetben, ha a jelen
leg elfogadott hatásosnak tartott gyógyszeres keze
lési módok kontraindikáció, mellékhatások illetve 
intolerancia miatt nem alkalmazhatók. ' 

Szekunder osteoporosis esetén az alapbeteg
ség adjuváns kezelése. 
O Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység; gyo
mor- vagy nyombélfekély aktív szakasza; súlyos máj 
és vesekárosodás; haematológiai megbetegedé
sek; terhesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-szar 
1 tabletta az étkezések után. Kalciumhiányos táplál
kozás esetén a kezelést napi 1000 mg kalciummal 
javasolt kiegészíteni. 

Kombinációs terápia: 
- kalcitoninnal: az ipriflavont folyamatosan (3-szor 

1 tabletta naponta), az im. kalcitonin injekciót peri
odikusan (50 NE/nap 30 napig, majd 30 nap szünet) 
kell adni: 

- konjugált ösztrogénnel: az ipriflavont 3-szar 1 
tablettaJnap, a konjugált ösztrogén! O, 15 mg-ü,30 
mg/nap adagban kell alkalmazni (a szubterápiás 
adagú ösztrogén és az ipriflavon együttes alkalma
zása j81entősen mérsékli az osteoporosis prog
resszióját és enyhíti a menopausában jelentkező 
':'asomotoros és psychés tüneteket). 
e Mellékhatás 

Gyomor- bélpanaszok (étvágytalanság, hányin
ger, hányás, gyomortáji-és hasi fájdalom, gyomor
égés, puffadás, hasmenés, székrekedés); ritkán 

• 

ulcus recidiva, allergiás bőrtünetek (börvörösség 
vagy pruritus), szédülés, enyhe fejfájás, zavartság 
{idős korban). GOT-, GPT-, bilirubin- és karbamid
nilrogénszint emelkedés, vörös-vértest~ és fehér
vérsejtszám csökkenés. 

Súlyosabb· mel!ékhatások jelentkezésekor a ke
zelést meg kell sZakítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- kumarinszármazékokkal (hatásuk fokozódhat, 

a prothrombin szint ellenőrzése alapján egyéni 
adag beállítása javasolt); 

- nemszteroid gyulladáscsökkentökkel (gyomor 
nyálkahártya károsodás, máj enzimszint emelkedés, 
leukocytopenia veszélye). 

Az osteoporosis kezelésekor alkalmazott egyéb 
gyógyszerekkel (pl. anabolikus hormonok, D-vita
min, nátriumfluorid) való együttadásáról még nin
csenek tapasztalatok. 
e Figyelmeztetés 

Tartós adagolás során az első negyedévben ha
vonta, utána negyedévenként laboratóriumi vizsgá
latok: vérkép ellenőrzés, máj-, vesefunkció ellenőr
zés, valamint a széklet vér vizsgálata szükséges. 
Fokozott elővigyázatossággal, gyakoribb klinikai el
lenőrzés mellett adható: 

- ha a kórelőzményben gyomor- vagy nyom
bélfekély szerepel, valamint 

- enyhe máj- és vesebetegség esetén. 
Az osteoporosis progressiőja esetén, előzetes 

klinikai kivizsgálást követően más kezelésre kell 
áttérni. 

Túladagolással kapcsolatban nincs megfelelő 
tapasztalat, forszírozott diur~is, bő folyadékbevitel, 
a gastrointestinalis panaszok súlyosbodása esetén 
kórházi ellátás javasolt. 

Eltartás: fénytől védve, szobahömérsékleten. 
Megjegyzés: +V 
Törzskönyvi szám: Tsz.: 4308 

OSTEO().ENof\1 tilllltabletta (~Ox) . · •.•..• 
RoBAPHARM "ATc-köd:: Mb5i3 -;1s*'--

Az osteoporosis kiegészítő kezelésére alkalmas. 
Szerves csontmatrix komponenseket tartalmaz 
mikrokristályos hidroxiapatittal. 

A csontanyagcserére kifejtett szabályozó hatása 
in vitro bizonyított. A készítmény kalciumtartalmának 
hasznosítása {csontmineralizáció) magasabb, mint 
a kalciumsók egyedüli alkalmazásakor. 
e Hatóanyag 

830 mg ossein-hidroxiapatit-komplex filmtablet
tánként. (Megfelel 291 mg osseinnek, azaz 75 mg 
nem kollagén peptid/proteinnek és 216 mg kol-
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lagénnek, valamint 444 mg hiodroxiapatitnak, mely 
tartalmaz 178 mg kalciumot és 82 mg foszfor!.) 
• Javallat 

Különböző eredetű osteoporosisok. A Ca/P
egyensúly szabályozása terhességben és meno
pausában. Csonttörések gyógyulásának elősegítése. 
• Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, súlyos hypercalciuria, súlyos 
veseműködési zavar. 
e Adagolás 

Osteoporosis eselén 2-szer naponta 2-4 filmtab
fetta. Egyéb javallatokban napi 1-2 filmtabletta. A 
tablettát kevés folyadékkal kell lenyelni, általában 
étkezés előtt. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az egyidejűleg adott vas és tetraciklin reszorp
cióját csökkenti, mivel azokkal nehezen felszívádá 
kelátal képez. Ajánlatos ezért az Ostsagenont e 
gyógyszerek után kb. 4 óra múlva bevenni. 
e Figyelmeztetés 

Bár általában tartós kezelés során sem okoz 
mellékhatást, vesekóképződésre hajlamos betegek 
adagját az orvos egyedi mérlegelléssel állapítsa 
meg. 

Vesemúködési zavarok fennállása esetén nagy 
adagok tartós alkalmazása kerülendő. 

Terheseknek történő alkalmazása során magzati 
károsodásról nem számoltak be. 

Klinikai alkalmazása során túladagolás veszélye 
nem áll fenn. NaCl-t csak nyomokban tartalmaz, 
ezért magas vérnyomású betegek számára is alkal
mazható tartósan. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ Vn 
• Törzskönyvi szám: K -1726 

cntcüf't·tülci;~pp.(i.() ~)····· ...•.•..•.. < ••••• 

BI~?AL.. i ..•...•. •····. .. ÁtCkÓd So2o·A·•· 

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatá
sú fülcse pp. 

A fülnyálkahártya helyi érzéstelenítésére alkal
mas. 
e Hatóanyag 

500 mg phenazonum, 500 mg tetracainium chio
ratum (9 g) glycerinum-ban. 
• Javallat 

A külső hallőjárat fájdalmas megbetegedései
nek tüneti kezelése. 
• Adagolás 

Külsóleg. Naponta 3-szor 5-10 cseppet a hal
lójáralba cseppenti. 

Eltartás: fénytől védve. 
e Megjegyzés: + + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2264 



A po!ymyxin-B szu!fát kü!önösen hatékony 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli és más 
Gram-negatív baktériumra. A neomycin-szulfát 
Gram-pozitív -és Gram-negatív baktériumok ellen 
egyaránt hatékony, így különösen Proteus vulgaris 
és Staphylococcus okozta fertőzésekben, olyankor 
is, amikor a kórokozók más antibioticumokra 
rezisztensek. 

Hydrocortison tartalma révén csökkenti a gyul
ladást, a duzzanatot csillapítja a fájdalmat és a 
viszketést. 
e Hatóanyag 

polymyxinium-8 sulfuricum 
neomycinium sulfuricum 
hydrocortisonum 
1 O ml vizes oldatban. 

e Javallat 

100000 NE 
34000 NE 

100mg 

A kO!sö hallójárat bacteriális fertózése és gyul
ladása. 
e Ellenjavanat 

polymyxin és neomycin iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnófteknek és gyermekeknek naponta 3-4-.Szer 
3 csepp. Úgy is alkalmazható, hogy az oldattal 
átitatott gézcsíkot helyeznek a külsó hallójáratha 
24--48 óra idótartamra. 
e Mellékhatás 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A polymyxin-B szulfáttal összeférhetetlen vagy 
csökkenti az aktivitását: amfotericin, ampicillin-nátri
um, cefalotin nátrium, cefalozin nátrium, kicram
fenikol nátrium szukcinát, nitroturantein nátrium 
tetraciklin-hidroklorid, kálium és ma9nézium, hepa: 
rin nátrium, prednizolon nátrium foszfát. 

A polymyxin-B szu!fátot gyorsan inaktiválják 
erős savak és !úgok. 
e Figyelmeztetés 

A külsó hallójáratot és fülkagylót minden be
cseppentés előtt alaposan ki kell tisztítani és meg 
kell szárítani (szappan nem használható!). 

Gombás fertőzésben hatástalan. 
Kizárólag fülcseppként használható. 
Felszívódás esetén a neomycin atctoxikus hatá-

sú, ezért perforált dobhártya esetén használata 
nem javasolt, mert süketség léphet fel. Csecsemák 
folyamatos lokális szteroidterápiája kerülendó. Al
kalmazása 10 ·napon túl nem ajánlott a szteroid 
komponens mellékvese-suppressiót okozó hatása 
miatt. Más antibioticumokhoz hasonlóan folyama
tos, hosszantartó alkalmazása a rezisztens kóroko
zók, beleértve a gombák túlnövekedését eredmé
nyezheti. 

Használat előtt óvatosan felrázandó. 
Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve tartandó. 

e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3689 

Természetes női hormont, ősztriolt tartalmaz. A 
klimaktériumot kózvetlenOI megelőző és az azt kö
vető években az ösztrogénelégtelenséggel kap
csolatos tünetek és panaszok - kOlönösen az uro
genitális tOnetek - kezelésére alkalmazható. Vagi
nális atrophia esetében normalfzálja a vaginális 
hámszöveteket és ezzel hozzájárul a hüvely normá
lis mikrof!órájának és fiziológiás pH-értékének hely
reál!ftásához. Ezáltal növeli a vaginális hámszövet
sejtek fertőzéssel és gyulladással szembeni ellen
állását. 

Egyéb ösztrogénektól e!téröen, az ösztriol hatás
ideje rövid, mivel csak rövid retenciós idővel rendel
kezik a méhnyálkahártya sejtmagjaiban. Követke
zésképpen nem várható a méhnyálkahártya prolifer
ációja, ha az egész ·napra rendelt adag egyszerre 
kerOI bevételre. Ezért nem szükséges a progesz
tagének ciklikus adagolása és postmenopausalis 
megvonásos vérzések sem fordulnak elő. 

Gyorsan és csaknem teljesen felszfvódik a 
gyomor-béltraktusból. A konjugálatlan ósztriol 
plazmaszintjének csúcspontja a bevételtól számí
tott egy órán belül jelentkezik. Csaknem az egész 
(90%) ösztriol albuminhoz kötódik a plazmában és 
az egyéb ösztrogénektól eltéróen alig kötódik a 
nemi hormonkötő globulinhoz (SHBG). Az ösztriol 
metabofizmusa főleg az enterohepatikus keringés 
alatti konjugációból és dekonjugációból áll. Az 
ósztriol, mint anyagcsere végtermék, elsősorban 
vizelet útján távozik a szervezetből, konjugált for
mában. Csak igen kis mennyiség (kb. 2%) válasz
tódik ki a széklettel, főleg konjugált ösztriol for
májában. 
e Hatóanyag 

250 j..lg ill. 1 mg ·bestriolum tablettánként. 
o Javallat 

Ösztrogénhiánnyal járó kórképek és állapot. 
8 Ellenjavaltat 

Terhesség; thrombosis; ismert vagy gy8.nított, 
ösztrogéndependens daganatok; nem diagnoszti

, zált vérzés. Lezajlott otosclerosis, ill. az otoscrerosis 
rosszabbodása a terhesség alatt vagy szteroidok 

, korábbi haszriálata során. 
Terhességben ellenjavallt, a szoptatás idején 

töténó alkalmazásáról pedig nem áll rendelkezésre 
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elegendő adat ahhoz, hogy a csecsemőnek okozott 
potenciális károsodás felmérheló legyen. Tudott 
azonban, hogy az ösztriol kiválasztődik az anyatej
ben és csökkenti is a tejtermelést 
e Adagolás · 

Ösztrogénhiánnyal kapcsolatos atrophia az al
só urogenitális tractusban, azaz hüvelyi panaszok, 
pl. dyspareunia, szárazság és viszketés kezelésé
re; a hüvely és az alsó vizeletvezető rendszer visz
szatérő fertőzéseinek megelőzésére; vizeletűritési 
panaszok (pl. gyakoriság és nehézvizelés) vala
mint enyhe vizeletcsurgás kezelésére: napi 4-8 mg 
az első héten, majd fokozatosan csökkentve, a tü
netek enyhülése szerint a fenntartó adag {pl. na
pi -1-2 mg) eléréséig. A vizeletcsurgás bizonyos 
eseteiben nagyobb fenntartó adag válhat szüksé
gessé. 

Postmenopausá/is hüvelyi sebészeli bea
vatkozás esetén: napi 4-8 mg a mütétet megelőző
en 2 hétig; 1-2 mg a mütétet követő 2 hétben. 

Menopausá/is panaszok, pl. hóhullámok és 
éjszakai izzadás: napi 4-8 mg az első hetekben, 
ezt követően fokozatos csökkentés. Fenntartó te
rápia céljára a legkisebb hatékony adag alkalma
zandó. 

Diagnosztikai célból, amennyiben az atrophias 
méhnyakkenet kétséges: napi 2-4 mg a következő 
kenet levételét megelőző 7 napon át. 

Méhnyaknyák-rende/ienesség által okozott ter
méketlenség: Általában napi 1-2 mg a menstruáci
ós ciklus 6-15. napjain. Mindazonáltal, egyes bete
gek esetében már napi 0,25 mg-os {250 l-lg) adago
lás is elegendő, míg másokn9-k akár napi 8 mg-ra is 
szükségük lehet. Ezért az., 'adagolást havonta kell 
növeini mindaddig, amíg optimális hatás nem ta
pasztalható a méhnyaknyákban. 

A tablettékat folyadékkal kell lenyelni.. Fontos, 
hogy az egész napi adag egyszerre kerüljön bevé
telre. 
e Mellékhatás 

Feszülő érzés és fájdalom a mellben, hányin
ger, pecsételő vérzés, folyadékretenció jelentkez
het és fokozódhat a méhnyaknyál<. szekréciója, 
amelyek a túlzott adagolásra utalnak. Fejfájás, ma
gas vérnyomás, lábszár görcsök és látási zavarok 
ritkán figyelhetők meg. Az' ilyen mellékhatások 
többsége általában a kezelés első néhány hete 
után megszOnik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az ösztrogének, beleértve az ősztriolt is, növel
hetik bizonyos kortikoszteroidok farmakológiai hatá
sait. 

Szakség esetén a kortikoszteroid adag csökken
tendő. 

Bizonyos, főleg egyéb ösztrogénekkel és orális 
fogamzásgátlókkal kapcsolatos adatok arra utalnak, 
hogy aktivált szénnel, barbiturátokkal (beleértve a 
primidont), hidantainakkal és rifampicinnel történő 

együttes alkalmazása csökkentheti az ösztriol haté
konyságát. Megfordítva viszont, az ösztriol fokozhat
ja a 1)-blockolók és befolyásolhatja az inzulinok ha
tékonyságát. 
e Figyelmeztetés 

Az endametrium stimulálásának elkerülése ér
dekében a napi adag nem haladhatja meg a 8 mg
ot és ez a maximális adag nem alkalmazható né-
hány hétnél hosszabb ideig. · 

Ösztrogénekkel történő tartós kezelés eselén 
rendszeres orvosi ellenőrzés javasolt. 

Hüvelyi fertőzések esetében egyidejű specifikus 
kezelés ajánlatos. 

Szaptetás idején történő alkalmazásáról nem ál i 
rendelkezésre megfelelő tapasztalat. Az ösztriol ki
választódik az anyatejbe és csökkenti a_ tejterme
lést 

Egyes közlemények az ösztrogén-tartalmú 
készitmények és az epekőbántalmak előfordulása 
közötti összefüggésekre engednek következtetni. 
Nem ismeretes még azonban, hogy ez az ősszefüg
gés az ösztriol esetében fennáll-e. 

975 

Fokozott elővigyázatossággal és orvosi elle
nőrzéssei alkalmazható kórelőzményben szereplő 
thromboemboliás megbetegedések, és látens 
vagy manifest szívelégtelenség, rendellenes vese
működésre visszavezethető folyadékretenció, ma
gas vérnyomás, epilepsia, migrén (vagy ezek kór
előzménye), súlyos májrendellenességek, endo
metriosis, fibrocystás mastopathia, porphyria, 
hyperlipoproteinaemia, súlyos pruritus-anamnezis 
a terhesség vagy korábbi szteroid használata 
során, cholestatikus sárgaság vagy herpes gesta
tionis. 

Túladagolás. Állatokon az ösztrio! áltat okozott 
akul mérgezés nagyon alacsony. Akut túladagolás 
esetén jelentkező tünetek: hányinger, hányás és 
megvonásos vérzés. Specifikus ellenszere nem 
ismert. Szükség esetén tüneti kezelés alkalma
zandó. 

Eltartás: fénytól és nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 268 (250 l-lg) 

K-756(1 mg) 

A krém g-onként 1· mg természetes nO i hormont, 
ősztriolt tartalmaz. Kizárólag amellékelt applikátor
ral, a hüvelybe juttatva alkalmazandó. A krémbó! az 
ösztriol felszívódik az általános- keringésbe. Erre a 
plazma konjugálatalan ósztriol szintjének jelentős 
növekedése utat A plazmaszint csúcsa a használat 
után 1-2 órával jelentkezik. 



(Bővebben lásd az Ovestin tabletta alkalmazási 
előírásában:) 

• Hatóanyag 
0,015 g oestriolum, 0,0015 g chlorhexidinium 

chioratum (15 g) tubusonként 
• Javallat 

Ösztrogénhiánnyal kapcsolatos kórképek és 
állapot. 
• Ellenjavallat 

Terhesség; thrombosis; ismert vagy feltételezett 
ösztrogéndependens daganatok. Nem diagnoszti~ 
zált hüvelyi vérzés. Lezajlott olasclerosis vagy az 
olasclerosis rosszabbodása terhesség alatt vagy 
szteroidok korábbi használata során. 

Terhességben ellenjavallt, a szoptatás alatt tör
ténő alkalmazására vonatkozóan pedig nem áll ele
gendő adat rendelkezésre ahhoz, hogy a csecse
mőnek okozott potenciális károsodás felmérheló le
gyen. Tudott azonban, hogy az ösztriol kiválasztódik 
az anyatejbe és csökkenti a tejtermelést 
o Adagolás 

Ösztrogénhiánnyal kapcsolatos atrophia az alsó 
uragenita/is tractusban, azaz hüvelyi panaszok pl. 
dyspareunia, szárazság és viszketés kezelése; a 
hüvely és az alsó húgyúti rendszer visszatérő fertő
zéseinek megelőzése; vizeletűritési panaszok (pl. 
gyakori, ill. és nehézvizelés), továbbá enyhe incon
tinentia kezelésére az első hetekben napi 1 kezelés, 
majd fokozatosan csökkentve, a tünetek enyhülése 
szerint a fenntartó adag (pl. heti két kezelés) eléré
séig. Az incontinentia bizonyos eseteiben nagyobb 
fenntartó adag válhat szükségessé. 

Postmenopausális hüvelyi sebészeli bea
vatkozás eselén a műtét előtti és utáni kezelés: napi 
egyszeri alkalmazás a műtétet megelőző 2 hétben; 
hetente kétszer a műtétet követő 2 hétben. 

Diagnosztikai célból, amennyiben az atrophiás 
méhnyakkenet kétséges: a következő kenetvétel 
előtti héten napi 1 alkalmazás. 

Az Ovestin krémet lefekvés előtt a kalibrált app
likátor segítségével a hüvelybekell juttatni. 

1 kezelés (az applikálort a jelzésig kell megtöl
ten i) 0,5 g krémet tartalmaz, ami 0,5 )lg ősztrioinak 
felel meg. 
e Me/lékhatás 

Mint minden nyálkahártyán alkalmazott gyógy
szer, az Ovestin krém is okozhat helyi irritáció! 
és viszketést. Feszülő érzés vagy fájdalom a mell
ben a túl magas adagolásra utalhat. Általában 
ezek a mellékhatások a kezelés első hetei után 
megszűnnek. 

Túladagolás: Állatokon az ősztriol akut toxicitása 
csekély. Vaginafisan alkalmazva az Ovestin krém 
túladagolása nem valószínű. Nagyobb mennyiség 
bevitele eselén a következő tünetek jelentkezhet
nek: hányinger, hányás és megvonásos vérzés. 
Specifikus ellenszer nem ismert. Szükség eselén 
tüneti kezelés alkalmazható. 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Az ösztrogének, beleértve az ősztriolt is, növel

hetik bizonyos kortikoszteroidok farmakológiai hatá
sát. Szükség eselén a kortikoszteroid adagját csök
kenteni kell. 

Bizonyos, főleg egyéb ösztrogénekkel és orális 
fogamzásgátlókkal kapcsolatOs adatok arra utalnak, 
hogy együttes alkalmazása aktivált szénnel, barbi
turátokkal (beleértve a primi dant), hidantoinekkal és 
rifampicinnel csökkentheti az ösztriol hatékony
ságát. Ezzel szemben az ösztriol befolyásolhatja az 
inzulinok és növelheti a /3-adrenerg blockolók 
hatékonyságát. 
• Figyelmeztetés 

Az endametrium stimulálásának elkerülése 
érdekében naponta csak egyszer· alkalmazható 
(0,5 11g ösztriol), és ez a maximális adag sem alkal
mazható néhány hétnél hosszabb ideig. 

Ösztr'ogénekkel történő tartós kezelés eselén 
ajánlatos az időszakos orvosi ellenőrzés. 

Egyes közremények az ösztrogén tartalmú ké
szítmények és az epekőbántalmak előfordulása kö
zötti összefüggésekre engednek következtetni. 
Nem ismeretes még azonbari, hogy ez az összefüg
gés az ösztriol esetében fennáll-e. 

Hüvelyi fertőzések esetében egyidejű specifikus 
kezelés ajánlatos. Fokozott ellenőrzés szükséges az 
alábbi esetekben: thromboemboliás rendellenessé
gek a kórelőzményben, látens vagy manifest szív
elégtelenség, vesefunkciós zavarok okozta folya
dékretenció, magasvérnyomás; epilepsia vagy 
migrain (vagy ezek kórelózménye); súlyos májfunk
ciós zavarok, endometriosis, fibrocystás masto
pathia, porphyria, hyperlipoproteinaemia, súlyos 
proritus-anamnesis a terhesség vagy korábbi szte
roid-terápia során, cholestatikus icterus vagy her
pes gestalion is. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C) 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1662 

Kombinált orális anticoncipiens, amely az avula
lio gátlásával akadályozza meg a terhesség létrejöt
tél. A tüszőrepedés elmaradásának hátterében a 
hypophysis termelésének gátlása áll. A hormon
kombináció ezenkívül a tubamotilitás serkentésével, 
a Cervicalis nyák viszkozitásának növelésével, az 
endometriumra kifejtett antiimplantatiós hatással, 
valamint ún. sperma-kapacitáció gátlással is akadá
lyozza a megtermékenyülést 

, 

• Hatóanyag 
0,25 mg levonorgestrelum és 0,05 mg aethiny

loestradiolum tablettánként. 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. Funkeionálls vérzésza
varok, középidős fájdalom, dysmenorrhoea eselén 
terápiás értékű: 

A differenciált tablettarendelés szempontjait 
figyelembe véve ösztrogén fenotípusú nők részére a 
legalkalmasabb. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, hepatitis utáni állapotok, májműkö
dési zavarok, súlyos idiopathiás terhességi icterus 
az anamnézisben, chotelythlasls, cholecystitis, kró
nikus colitis, súlyos terhességi pruritus az anam
nesisben, zsíranyagcsere zavarok. 

Súlyos organikus szívbetegség, súlyos hyperto
nia, súlyos diabetes mellitus, az endocrin mirigyek 
egyéb megbetegedései, fokozott thrombosis kész
ség, cerebrovascularis kórképek az anamnesis
ben. Malignus tumorok, elsősorban emlő és gen
itális tumorok. Sarlósejtes anaemia, krónikus 
haemolytikus anaemia, tetania, Dubin-Johnson- és 
Rotor-syndroma. 

Lactatio, intolerancia. 
• Adagolás 

Szedéséta menstruatio első napjától számított 
5. napon kell elkezdeni és 21 napon át napi 1 
tablettát kell azonos napszakban, lehetőleg este 
bevenni. Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani, 
ami alatt menstruatioszerú megvonásos vérzés 
jelentkezik. 

Függetlenül ennek bekövetkeziétől és tarta
mától, az 1 hetes szünete!, követő napon az újab b 
21 napos kúra megkezdhető. A fenti adagolás 
mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzé
se kívánatos. 

Rendszeres szedés esetén a fogamzásgátló 
hatás az 1 hetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. 
Ha a tabletta bevétele egy napon elmarad, azt a 
legrövidebb időn belül pótolni kell. Nem tekinthető 
folyamatosnak az ovulatiogátlás, ha a kúra folyamán 
2 tabletta bevétele között 36 óránál hosszabb idő 
telt el. 

A terápiás alkalmazás ezektől a szempontoktól 
független. 
• Mellékhatás 

A kúra kezdetén esetleg jelentkező gastrointesti~ 
nalis tünetek, émelygés, mellfeszülés a folyamatos 
kezelés során rendszerint csökkennek, vagy meg
szűnnek. Testtömeg-növekedés vagy csökkenés 
egyaránt előfordulhat. 

Számolni kell a megváltozott glukóz-toleranciá
val. Fejfájás, hangulatingadozás, fáradékonyság, 
exanthema, lábikragörcs, a libido megváltozása elő
fordulhat. 

A kezelés során estleg jelentkező enyhe, pe
csételő vérzés nem indokolja a kúra megszakítá-
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sát. Erősebb áttöréses vérzés eselén a tabletta 
szedésétabba kell hagyni, és nőgyógyászali vizs
gálatokat kell végezni. A vizsgálat eredményétól 
függóen a vérzés 1. napjától számított 5. napon 
ú jabb 21 napos kurát lehet elkezdeni. Az áttőréses 
és pecsételő vérzés jelentkezése az Ovidon-kurák 
előrehaladtával csökken, majd rendszerint meg is 
szűnik. 

Alkalmazását fel kell függeszteni: 
- terhesség esetén, 
- thrombosis, embolia, thrombophlebitis jelent-

kezése, 
- cerebrovascularis zavarok, 
- szívinfarctus, 
- retina thrombosis, 
- a látóképesség romlása, exophthalmus, 

diplopia jelentkezése, 
- ismétlődő hosszantartó súlyos fejfájás, 
- krónikus, hosszantartó súlyos egyéb meg-

betegedés esetén. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatásfokát - enzimindukció révén - néhány 
egyidejűleg szedett gyógyszer (pl. rifampicin, feno
barbitálszármazékok, fenitoin, széles spektrumú 
antibioticumok, szulfonamidok, pirazolonszár
mazékok) csökkentheti (áttöréses vérzés) vagy fel
függesztheti. 
e Figyelmeztetés 

Varicositas, epilepsia, hypertonia, depressioval 
járó psychiatriai kórképek, enyhe diabetes mel!itus, 
nagyobb myoma uteri, mastopathia esetén, vala
mint 40 éves életkor felett alkalmazása nagyobb 
körültekintést Indokol. A dohányzás a mellékhatá
sok előfordulását és súlyosságát fokozhatja. 
Évenkénti cytologiai ellenőrzés ajánlatos. Hasme
nés és hányás eselén-az akadályozott felszívódás 
miatt - a fogamzásgátló hatás átmenetileg szüne
telhet. Ezért rendeléskor mindazon interkurrens be
tegségek figyelembe veendők, amelyek hányással, 
hasmenéssei járnak. Elhúzódó, tartós diarrhoea 
vagy hányás a szedés felfüggesztését és más ha
gyományos védekező módszer alkalmazását teszi 
szükségessé. 

A magzat védelme érdekében a tervezett ter
hesség előtt 3 hónappal a tabletták szedését 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 függeszten i. (Ajánlatos 
a tervezett műtét előtt hat héttel). 

Eltartás.' szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3529 



OXACILHN kapszula (50 x) 

CHINOIN ATC kód: -Jól C -F04 

Az oxacillin (metil-fenil-izoxazolil-penicillin) fél
szintetikus pen.icillin származék, bactericid hatású, 
per os adható penicillináz-rezisztens antibioticum. A 
sejtfalszintézis! a proilferációs szakban gátolja. 
• Hatóanyag 

250 mg oxacillinum natricum kapszulánként. 
• Javallat 

Penicíllinrezisztens (penicíliínáz-termelő) Sta
phylococcus fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Penicillintúlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 40 kg-on felüli gyermekeknek 
4-szer 2 kapszula naponta, 40 kg-on aluli gyer
mekeknek 50 mg/ttkg/nap, 4 adagra elosztva 
Felszívódása a legkedvezőbb, ha a beteg a kap
szulákat étkezés eló!11-2 órával veszi be. 
e Mallékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: erythema, urticaria, 
angioneurotikus oedema, anaphylaxiás shock; gas
trointestinalis tünetek: hányinger, hányás, has
menés; átmeneti SGOT-emelkedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- bacleriostatikus antibioticumokkal, pl. kloram

fenikollal, tetraciklinekkel (hatáscsökkenés); 
- csökkenti a fenitein hatását; 
- allopurinollal együtt adva gyakoribb az erythe-

ma előfordulása; 
- aminoglikozidokkal in vitro körülmények között 

kicsapják egymást. 
- Szinergista hatás figyelhető meg az oxacillin 

és a beta-laktamáz gátló szerek (klavulánsav és 
szulbaktam), valamint az aminoglikozidok között; 

-csökkenti az orális contraceptívumok hatása. 
• Figyelmeztetés 

Penicillin kezeléskor súlyos, sót halálos ana
phylaxiás shock léphet fel, főleg allergiára hajla
mos egyéneke n, ezért allergiás, asthmás anamne
sisű betegek penicillin kezelésekor óvatosság 
ajánlatos. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal
lergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak! 

Tartós adásakor a vérkép, a máj- és vesefunkció 
ellenőrzése szükséges. 

Mivel kis koncentrációban átjut az anyatejbe, 
ezért szaplató anyák részére adása óvatosságat 
igényel. 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: +V 
ct Törzskönyvi szám: Tsz.: 3280 
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OXYBIONiPOB szirUphoz 
(80 ml'hez) 

BIÖ~ÁL-,: 

A penicillin főleg a baktériumok sejtfalát alkotó 
polímer képzódését gátolja. Orális alkalmazását vi
szonylag jó gyomorsav-ellenálló képessége teszi le
hetövé. 
• Hatóanyag 

5 OOO OOO NE phenoxymethyl-penicillinum ben
zalhínicum üvegenként 
e Javallat 

Enyhe és középsúiyos Streptococcus-. Pneuma
coccus-, Gonococcus- és nem penicillináz-termelő 
Staphylococcus fertőzések kezelése, ill. profilaxisa. 

Kezelés: elsősorban tonsillitis follicularis, felső 
légúti infekciók, pharyngitis, bionchitis, otitis, 
valamint a pneumoniák egy része. 

Profilaxis: skarlát kivédése; rheumás láz, ill. 
chorea minor visszatérésének gátlása. 
• Ellenjavallat 

Penicillinallergia. 
• Adagolás 

A csapvízzel (ivóvízzel), csecsemők eselén for
ralt ivóvízzel az üvegen levő jeiig feltöltött és né
hányszor erősen összerázott üveg adagolókanalan
ként 250 OOO NE penicillin! tartalmaz az ily módon 
elkészített szirupban. 

Az üveg tartalmát minden használat előtt fel 
kell rázni. Az elkészített szirup 10 napig használ
ható fel. 

Napi terápiás adagok: csecsemőknek 750 OOO NE 
(3-szor 1 adagolókanál), 1-3 éves gyermekeknek 

1 millió NE (4-szer 1 adagolókanál), 3-6 éves 
gyermekeknek 1,5 millió NE {3-szor 2 adagolókanál), 
6-12 éves gyermekeknek 2 millió NE {4-szer 2 ada
golókanál). 

A kezelés időtartama általában 5-7 nap. 
Streptococcus-fertózésben a kezelés minimális 

ideje 10 nap, a második betegség kivédése céljá
ból. 

Megelőzés céljára: kisgyermekeknek napi 
250 000-500 OOO NE (1-2 adagolókanál), 3-6 éves 
korú gyermekekneknapi 1,5 millió NE (3-szor 2 ada
golókanál). 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók (erythema, urticaria, 
Ouincke-oedema, igen ritkán anaphylaxiás shock). 
A kezelés során a széklet lazulása észlelhető, ez 
azonban a gyógyszeradagolás befejezésével meg
::;zúnik. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
- bakteriosztatikus antibioticumokkal (hatás

csökkenés). 

, 

e Figyelmeztetés 
Penicillin kezelés közben (per os adáskor ritkáb

ban, mint parenteralis adagolás esetén) súlyos, sót 
halálos anaphylaxiás shock előfordulhat elsősor
ban allergiás hajlamú egyéneken. Ezért asthmás, 
allergiás ariamnesis eselén fokozott óvatosság 
ajánlott. A réSzleges penicillin- és cefalosporin
keresztallergiára klinikai és laboratóriumi adatok 
vannak. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 3486 

óx\'coRTspra'f{31!>!J;7~,9) 
POLFA 

Egyesíti a hidrokortizon gyulladás- és allergiael
lenes hatását az oxitetraciklin fertőzésgátló hatásá
vaL Főleg izzadmányképződéssei járó bórbetegsé
gek helyi kezelésében és a klinikai sebészetben 
használatos. Elősegíti a sebek gyógyulását és a fel
hám regenerációját Védi a sebeket a fertóződéstől. 
Gyors helyi hatása: enyhíti az olyan tüneteket, mint 
az irritáció, égető érzés, fájdalom stb. A hajtógáz 
(propilen) párolgása következtében a kezelt bórfelü
leten kedvező hűtóhatás is érvényesül. 
• Hatóanyag 

152 mg, ill. 300 mg oxytetracyclinium chloratum, 
50,5 mg ill. 100 mg hydrocortisonum (38 .ill. 75 g-os) 
tartályonként 
e Javallat 

Oxitetraciklinekre ér~ékeny mikroorganizmus 
okozta bórfertőzések,allergiás ekzema, neuroder
matitis, pruritus lichenifikációval, ekzemás dermati
tis, étel okozta ekzema, csecsemókori ekzema, kan
takt dermatitis. Nem specifikus pruritus. Lábszár
fekély, égés, felfekvés. 
e Ellenjavallat 

Oxitetraciklinérzékenység, a bór tuberculotikus 
elváltozásai, herpes simplex, vaccinia és varicella. 
e Adagolás 

Kezelendő terület megtisztítása után a spray 
naponta- 3-4-szer alkalmazandó. Súlyos állapotban 
2 óránként is alkalmazható, majd a gyakoriság 
csökkenthető, ha a terápiás hatás jelentkezik. 
e Figyelmeztetés 

Számolni kell a rezisztens mikroorganizmusok, 
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főként gombák, staphylococcusok túlnövekedésé
veL A szem környékén nem alkalmazható. 

Eltartás: fénytól védett, hűvös száraz helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 653 

. ox'([~CINSNE. inj~kdó 
. (Sx l ml; SO'i<liríl) 

Uterotonikum. A méh simaizomzatára szelektív 
hatást gyakorol, a ritmikus méhösszehúzódásokat 
fokozza, az izomtónust növeli. A spontán mctoros 
aktivitás erejét és frekvenciáját képes fokozatosan 
növeln i. 
e Hatóanyag 

5 NE oxytodnum (1 ml) ampullánként 
• Javallat 

A szülés megindítása, primer és szekunder fá
jásgyengeség esetében, valamint óvatosan a ·szü
lés táguJási és kitolási szakában is. Prophylactiku
san és terápiásan j:>lacentáris vérzések és atcnia 
uteri esetében. Sectio caesareában a méh izomza
tába. Gyermekágyban subinvolutio és vérzés csilla
pítása. Abortus incompletus, lázas vetélés. Szövet
tani diagnózis után nőgyógyászali vérzések. 
e Ellenjavallat 

A magzat és a medence téraránytalansága, 
haránt-, ill. ferdefekvés, fenyegető méhruptura. Szúk 
medence. 
• Adagolás 

Általában az im. adást részesítjük előnyben. Ha 
az im. adás hatástalan vagy azonnali hatást akarunk 
elérni, ív. alkalmazzuk. Az iv. adagolás mindig lassú 
injiciálással történjen. lm. és ív. 0,2-0,5 ml. Sec!io 
caesareában 1 ml az uterus izomzatába. Nőgyó
gyászali indikációk esetében 1-2 ml sc. vagy im. 
e Mellékhatás 

Tachycardia, vérnyomáscsökkenés. Asztmások
nak bronchospasmus! okozhat. 
e Figyelmeztetés 

Az alkoholban tartott fecskendőt az oxytocin fel
szívása előtt steril desztillált vízzel alkoholmen
tesíteni kell. 

Eltartás: hűvös száraz. 
e Megjegyzés: + V 
e Tör~skönyvi szám: Tsz.: 3058 



p 

•·p):mi!:AGICtNiÖ.I1ÍgiliíEiktl&··· 
·· d~öt:~ffiílílííá,.c ~.'isrilT>Y ·• 

A doxorubicin antiblastikus hatású antibioticum, 
antraciklin-származék. Hatását a DNS-hez kötődve 
fejti ki. Sejtienyészeten végzett vizsgálatok szeríni a 
sejtbe gyorsan penetrálódik és a sejtmag anyagai
hoz kötődik. Gátolja a nukleinsav szintézist és a 
mitózist. 
o Hatóanyag 

10 mg liofilezett doxorubicinium chioratum por
ampullánként Oldószer: 5 ml Aqua deslillala pro 
injectione. 
• Javallat 

Mamma-, tüdő-, hólyag, thyreoidea-, ovariumcar
cinoma, csont- és lágyszövetsarcomák; Hodgkin- és 
nem-Hodgkin-lymphomák; neuroblastoma; Wilms 
tumor; akut lymphoblast és myeloblast leukaemia. 

A felületes hólyagdaganat intravesicalis profilak
tikus kezelése. 
• Ellenjavallat 

Korábbi cytostatikus vagy sugárkezelés követ
keztében létrejött myelosuppressio. Súlyos szívbe
tegség. Terhesség, szoptatás. lntravesicalisan 
húgycsőszúkület esetén. 
e Adagolás 

Intravénás manaterápiában felnőtteknek: 
60-75 mg(testfelszín m2 egy adagban vagy 

2-3 egymást követő napon. Az adag 21 nap múlva 
ismételhető, a csontvelőtartaléktól függően. 

Kisebb adagban (60 mgfm2) olyan betegeknek, 
akik - idős koruk miatl vagy előzetes terápia, vagy 
csontvelőt infiltráló neaplasma miatt - megfelelő 
csontvelőtartalékkai nem rendelkeznek. 

Kombinációban: általában 25-50 mgfm2 az egy
szeri adag myelosuppressiót okozó, ill. 60-75 mgfm2 

myelosuppressiót nem okozó kemoterápiás szerek
kel együtt adva. 

Intravénás alkalmazás során az összadag az 
550 mg/m2-t ne haladja meg a cardiotoxicitás miatt. 

Csecsemóknek, gyermekeknek manaterápiá
ban csak kivételesen alkalmazzák. 

Csecsemőknek egy éves kor alatt testsúlykg-ra 
kell az adagot kiszámítani, az egyszeri adag nem 
haladhatja meg az 1,3 mg/kg-ot. 

Gyermekeknek kombinációban más cytosla
ticumokkal a napi egyszeri adagja 30-45 mg/m2. 

Malignus tumorokban ez az adag két egymást köve
tó napon adható, 3-6 hét múlva ismételhető. 
Haemoblastosisban hetente egyszer 30 mg(m2 

adagban 4 héten keresztül adható. 
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Az intravénás alkalmazás során az összadag a 
550 mg/m2-t ne haladja meg, ebbe az összes 
antraciklin-származék beleszámít! 

A gyógyszer cardiotoxikus hatása miatt idő
szakos echocardiographiás vizsgálat elvégzése 
javasolt. 

Csökkent májfunkcióban 20-50 )lmolfl szérum
bilirubin-szint, ill. 9-15% BSP retenció eselén a nor
mál adag fele, ennél magasabb értékek ·esetén a 
szokásos adag negyede adandó. Beszúkült vese
funkció esetén az adagot nem szükséges csökken
teni, tekintettel a vizeletben történő csekély kiválasz
tódásra. 

lntravesicalisan 30-50 mg (30-50 ml oldatban) 
instillációként. 

A kezelések "száma, gyakorisága és időtartama 
változó. 
e Mellékhatás 

fntravénás alkalmazás során: myelosuppressio, 
cardiotoxicitás. Alopecia, mely r-everzibilis. Az ada
golási követő 5-10. napon stomatitis, ami gyakoribb 
és súlyosabb a 3 egymást követó napon át történő 
adagolása után. Gastrointestinális mellékhatások 
(nausea, hányás, diarrhoea). 

A bőrön súlyos szövetkárosodást és necrosis!, a 
kis vénákon phlebosclerosist okozhat, ha többször 
ugyanabba a vénába adják. 

fntravesicafisan adva: haematuria, dysuria, 
stranguria, gyakori vizeletürítés, csípó, ill. égető ér
zés a húgyhólyagban és a húgycsőben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- egyéb cytostaticumokkal (a toxicitás fokozó

dik) a doxorubicin adagját csökkenteni kell. 
Kémiai inkompatibilitásokat lásd a Figyelmezte

tésnél! 
e Figyelmeztetés 

A kezelés előtt és alatt májfunkció- és vérképel
lenőrzés szükséges. 

Előzőleg cytostaticumot kapott beteg esetében 
a dózist csökkenteni kell. Az ajánlott adagolás mel
lett a leukopenia általában átmeneti, a mé!ypontot a 
kezelés 10-14. napján éri el, és kb. a 21. napon áll 
helyre. 

Különös figyelmet kell fordítani a Paliagicin 
okozta cardialis toxicitásra. 

Előfordulhat akut balkamra-elégtelenség, külö
nösen olyan betegeken, akik az általánosan elfoga
dott 550 mgfm2 adagnál többet kapnak. Ez az adag 
kisebb (400 mgfm2) a mediastinalis területen előze
tesen radioterápiával kezelt betegek esetében. Fi
gyelembe kell venni az előzetesen vagy az egyide
jú potenciálisan cardiotoxikus vegyületekkel történő 
'kezelést is (pl. ciklofoszfamid, daunorubicin). 

• 

A szívefégtelenség több héttel a gyógyszer ada
golása után is jelentkezhet és gyakran gyógyszere
sen nem befolyásolható. Alap EKG az ezt követő 
időszakos EKG készítése ajánlatos az aktív gyógy
szeres terápia alatt, ilL után. 

Átmeneti EKG-változások, mint a T-hullám lela
pulása vagy inverziója, S-T depressio és arrhyth
miák miatt nem kell a terápiát feltétlenül felfüg
geszteni. A QRS-komplexum feszültségének, va
lamint echocardiographiával az ejekciós frakció
nak a csökkenését inkább lehet a szívtoxicitás elő
jelének tekinteni. Ebben az esetben mérlegelni 
kell a terápia folytatását az irreverzibilis szívkáro
sodás miatt. Súlyos cardialis toxicitás jelentkezhet 
azonban hirtelen is, megelőző EKG-elváltozások 
nélkül. 

Az egyéb cytostatikus és myelosupressiv 
gyógyszerekhez hasonlóan mutagén és carcino
gen. 

Ajánlatos az injectiót egy szabadon csepegő ív. 
izotóniás NaCl infúzióhoz csatlakoztatni a tű helyze
tének ellenőrzése után. E módszer lecsökkenti az 
extravasatic lehetőségét, és egyben biztosítja a vé
na átmosását is. 

Infúzióhoz az izotóniás nátrium-klorid oldaton kí
vül ízotóniás glükóz oldat is használható. 

A készítmény az alábbi hatóanyagokkal inkom
patibilis: 
- aminophyllin (színmélyülés) 
- Na-cephalotin {kicsapódás) 
- dexamethason (kicsapódás) 
- diazepam (kicsapódás) 
- fluorouracil (szjnmélyülés) 
- hydrocortison (kfcsapódás) 
- furosemid (kicsapódás) 
- heparin-natrium (kicsapódás) 
- heparin-caldum (kicsapódás) 

A vizeletet vörösre színezi. 
Az ápolószemélyzetnek védőkesztyűt ajánlatos 

használni az injekciós oldat készítésekor. Ha a bőr
re kerül. vízzel, szappannal azonnal le kell mosni. 
Kúlönös figyelemmel kell ezt elvégezni intravesicalis 
alkalmazáskor: a periurethrális területet instillációkor 
és folyadékürítés után is alaposan le kell mosni. 
Nyálkahártyáról, kötőhártyáról izotóniás sóoldattal 
kellleöblíteni. 

A készítmény szakképzett, gyakorlott orvos fel
ügyeletemellett adandó be. Lehetőleg frissen készí
tett injekció használandó. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen, 
fénytől védve. 

Amennyiben ez nem lehetséges, az elkészített 
injekciós oldatot maximálisan 24 órán át lehet tárol
ni hűtőszekrényben (2-8 oc között), fagyástóL fény 
tól védve. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3735 
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A dizopiramid az l. típusú kinidinszerű antiar
rhythmiás szerek közé tartozik. Elsősorban a pitvar 
és a kamra refrakter szakál nyújtja meg, rííYhlmális 
hatása van az A-V csomó refrakter szakára. 

Az A-V csomó és His-Purkinje vezetési időt ke
véssé befolyásolja. A járulékos pályákban lassítja a 
vezetést 
e Hatóanyag 

100 mg disopyramidum (foszfátsó formájában) 
kapszulánként. 
e Javallat 

A következő szívritmuszavarok megelőzésére, 
ill. megszüntetésére elsősorban akkor, ha egyéb 
gyógyszeres kezelésre rezisztensek:unifocalis és 
multifocalis ectopiás kamrai kontrakciók. 

Kamrai tachycardia epizódok (tartós kamrai 
tachycardia eselén rendszerint elektromos car
dioversio! alkalmazn_ak). 

A fenti arrhythmiák kezelésére mind digitalizált, 
mind nem digitalizált betegeken alkalmas. 

Egyaránt alkalmazható primer arrhythmiák és 
organikus szívbetegségeket (beleértve a coro
nária betegségeket is) kisérő arrhythmiák kezelé
sére. 
e Ellenjavallat 

Cardiogen-shock, ll. vagy lll. fokú AV-black, ke
ringési elégtelenség, digitálisz intoxikáció. Myasthe
nia gravis. Glaucoma. Terhesség, szoptatás. 

Relatív ellenjavallat: vizeletretentio, prostatahy
pertrophia. 
e Adagolás 

Individuális, egyéni beállítást igényel a cardiolo
giai vizsgálat alapján. A szokásos napi adag 
400-600 mg (4-6 kapszula) naponta, három-négy 
adagra elosztva. (50 kg testsúly alatti betegeknek 
naponta 4-sz er 1 OD mg). 

Ha gyors hatás szükséges, 300 mg-os telító 
adag adható {50 kg testsúly alatti betegnek 200 mg). 

Cardiomyopathiában a kezdő adag 100 mg le
het, ez 6 óránként ismételhető, majd az adagot szi
gorú ellenörzés mellett fokozatosan az egxéni 
szükségletnek megfelelően lehet emelni vagy to
vább csökkenteni. A szOkásos adag felső határa 
max. r18.pi 800 mg. Vese és májbetegek adagját 
csökkenteni kell: enyhe veseelégtelenségben 
(kreatinin-clearance nagyobb, mint 40 ml(min) 
vagy májkárosodás esetén naponta 4-szer 100 mg 
adható. 

Súlyos veseelégtelenségben (kreatinin-clear
ance ~40 mlfmin) 100 mg egyszeri adag adható a 
következő táblázat szerinti időközönként: 



Kreatinin clearance (mVmin) 40-30 30--15 15 

Intervallum (óra) 8 óra 12 óra 24 óra 

Kombinált kezelés 
Kiriidinnel, prokainamlddal és/vagy propranolol~ 

lal csak életet fenyegető arrhythmia eselén szabad 
együtt adni abban az esetben, ha a beteg az előző 
győgyszerre nem reagál. Az ilyen kombináció kifeje
zett negatív inotróp hatást okozhat és túlzottan meg
nyújtja az ingerület vezetést. Ez különösen dekom
penzált betegeknek jelenthet veszélyt. A kombinált 
kezelés szigorú ellenőrzést tesz szükségessé! 
• Mellékhatás 

Anticholinerg: szájszárazság, vizeletretentio, 
obstipatio, homályos látás, szem-torok-orr-száraz
ság. 

Cardiovascufáris: vérnyomássüllyedés, ingerü
letvezetési zavarok, keringési elégtelenség, oede
ma, dyspnoe, syncope, mellkasi fájdalom, légszomj. 

Urogenitális: gyakori és sürgős vizelés. 
Gastrointestinalis: hányinger, anorexia, diar

rhoea, hányás. 
Általános: idegesség, szédülés, általános fá

radtság, izomgyengeség, fejfájás, elesettség, súly
gyarapodás. 

Oermatológiai: bőrkiütés, dermatosis. 
Reverzibilis akut psychosis és cholestatikus 

icterus is előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- fenitoinnal vagy más enziminduktorral (szintjét 

a plazmában csökkenthetik), 
-egyéb antiarrh)ithmikumokkal {lásd Adagolás, 

kombinált kezelés). 
• Figyelmeztetés 

Csak rendszeres cardiologiai ellenőrzés mellett 
alkalmazható! 

Nagyfokú vérnyomássüllyedés fejlódhet ki, első
sorban cardiomyopathia. Hypotensio jelentkezése 
eselén a kezelést abba kell hagyni. Ha elsőfokú in
gervezetési black fejlődik ki, csökkenteni kell az 
adagot. Ha a black tartósan fennáll, meg kell fontol
ni a Palpitin kezelés terápiás előnyét, a kockázattal 
szemben. Másod-harmadfokú b lock eselén a keze~ 
lést meg kell szüntetni. Ha a ORS komplexus kiszé
lesedése, ill. a O-T megnyúlása 25%-nál nagyobb, 
és az ectopia folytatódik, szigorú felügyelet szüksé
ges és megfontolandó a kezelés abbahagyása. 

Vese- vagy májkárosodásban szenvedő betege
ken csökkenteni kell a dózist, az adagolásnál leírtak 
figyelembevételével. 

Hypokafaemiás betegeken az állapotot rendezni 
kell Palpitin kezelés előtt. 
Tartós alkalmazás esetén időnként a fehérvérsejt
számot is ellenőrizni kell. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3665 
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e Hatóanyag 
50 mg acidum paFaaminomethylbenzoicum (5 ml) 

ampullánként 
O Javallat 

Kórosan fokozott fibrinolysis okozta vérzékeny
ség, gyomorvérzés, haemophilia, círrhosi?hoz tár
suló vérzékenység, colitis ulcerosa, nagy mellkasi 
és abdominális mütétek, prostatacarcinoma és 
prostata hypertrophia miatt végzett mütétek, korai 
lepényleválás, fenyegető vetélést kisérő vérzések 
stb. 

Terápiásan alkalmazott sztreptokináz vagy 
urakináz által kiváltott fibrinolisis esetén antido
tumként alkalmazható. 
• Ellenjavallat 

Thrombosis, veseelégtelenség. A terhesség el
sö két trimestere. 
• Adagolás 

im. 
Szokásos adagja 50-100 mg iv. vagy 100 mg 

e Mellékhatás 
Émelygés, hasmenés, orthostatikus regulációza-

var. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nincs adat. 
• Figyelmeztetés 

Nincs adat. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 645 

·11P.NADEINEt~i:í,E,tí~i(12li;:24Ji) . 
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Erős, gyors hatású fájdalomcsillapító kombiná
ció. 
e Hatóanyag 

500 mg paracetamo!um, 8 mg codeinium phos
phoricum tablettánként. 
e Javallat 

Migrain, fejfájás, rheumatikus fájdalom, neural
gia, izületi fájdalom, menstruációs fájdalom, fOgfá
jás. Meghűlés, influenza okozta lázas-köhögéses ál
lapot. 
é Ellenjavallat 
, Paracetamol-túlérzékenység. A vese- és máj

funkció súlyos zavara. 
Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz hiánya {haemo

lytikus anaemia). 

• 

e Adagolás 
A tablettát egy pohár vízzel kell bevenni. 
Egyszeri adagja felnőtteknek: 1~2 tabletta, gyer

mekeknek (7-14 évig) Yz, legfeljebb 1 tabletta. Ha 
szükséges, az egyszeri adag 4 óránként ismételhe
tó de 24 órán belül nem adható többször, mint leg
feijebb összesen 4 alkalommal. 
e Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak ciö. Érzékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók (pl. bórvörös
ség, bőrkiütés) alakulhatnak ki. Előfordul asthma, 
orrnyálkahártya duzzanat Nagy adag ban, főleg ta;
tós alkalmazás során toxikus, igen nagy adagokban 
letális májkárosodást {irreverzibilis májszövet
necrosist) okozhat Ennek l<orai tünetei: étvágytalan
ság, hányinger, hányás, izzadás, általános gyenge
ség, rossz közérzet 

Nagyon ritkán a csontvelőt érintő allergiás reak
ciók: pancytopenia, leukocytopenia, thrombocy
topenia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel, 

pl. szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenito!n, 
karbamazepin, rifampicin {a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak; 

- klóramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
a toxicitás nő); 

- anticoagulansokkal (prothrombin-idó megnő); 
- doxorubicinnel (májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívódását). 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napr;@ tovább csak orvosi el
lenörzés mellett alkalmaZható. 

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvo
si 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 6 órának kell eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé~ 
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizetet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
eselén a máj- és vesekárosító hatás, továbbá vér
kép-elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus 
hatás klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás 
után 48-72 órával jelentkeznek. 

Feltehetően a készítmény kedein-tartalma miatt 
folyamatosan használők esetében gondolni kell a 
ritkán bár, de előforduló hozzászokás veszélyére is. 

Túladagolás: Hányinger és hányás, továbbá a 
keringés és légzés gyengülése a kodein túladago
lás vezető tünetei. Gyomormosás az ajánlott kezelé
si mód, valamint hashajtás (felnőtteknek 30 g natri
um-szulfáttal). Ha a központi idegrendszer zavara 
súlyos, úgy mesterséges lélegeztetés és oxigén 
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adagolása válhat szükségessé, továbbá naloxon 
injekció használható az állapot leküzdésére. 

A túl nagy adag paracetamol! beszedett beteg 
állapota az első 3 napon jó lehet, csak ezután vehe
tó észre a májkárosodás. A túladagolás következté
ben kialakuló elváltozást a májsejtekben az erősen 
reaktív intermedier anyagcseretermékek felhalmo
zódása okozza. Túladagolás eselén 10-12 órán be
lül adott antidoturnak megvédik a májat{pLcJ';.bacetil
cisztein per os vagy ív., vagy metionin per os). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1706 

PANADQL tabletta (2x; '12x; 
24 x; 3ÓOx) 

PANADÖ'!.. SOL UB LE 

pe~sgőtabletta(12x; 24x) 
PANAD Q~baby és iniant 

szll~~pe~zió(100ml;> 10Ö6iml) 
PANAÓOI..juníqr pór (1 Ox) 

A Panadol tabletta analgetikus és antipyretikus 
hatásli gyógyszer. 

A Panadol soluble pezsgőtabletta gyorsan felszí
vádá fájdalomcsillapító és lázcsillapító hatású szer. 

A Panadol baby/infant szuszpcnzió speciáJisan 
csecsemők és kisgyermekek részére készült, eper
rel ízesített, könnyen adagolható gyógyszer. 

A Panadol junior por 3-12 éves korú gyermekek 
részére készült, enyhe fájdalomcsillapító, valamint 
lázcsillapító hatású gyógyszer. 

A Panadol extra tabletta kombinált fájdalomcsil
lapító, valamint lázcsillapító hatású gyógyszer. 
e Hatóanyag 

500 mg paracetamolum tablettánként; 500 mg 
paracetamolum pezsgőtablettánként; 2,40 g para
cetamoium (100 ml) üvegenként (120 mg 5 ml-es 
adagoló kanalanként.); 240 mg paracetamolum ta
sakonKént; 500 mg paracetamolum, 65 mg cof
feinum tablettánként. 
e Javallat 

Panadof tabletta: Fejfájás, migrain, hátfájás, 
rheumatikus- és izomfájdalom, neuralgia, fogfájás 
és menstruációs fájdalom. Enyhíti a meghűlés, az 
influenza, a torokfájás okozta rossz közérzetet és 
csökkenti a lázat. 



Panadof sofub/e pezsgőtabletta: Fejfájás, mig
rain, hátfájás, rheumatikus- és izomfájdalom, neural
gia, fogfájás és menstruációs fájdalom. Enyhíti a 
meghűlés, az influenza, a torokfájás okozta rossz 
közérzetet és csökkenti a lázat. 

Panadol baby/iniant szuszpenzió: Fogzási fájda
lom, fogfájás, torokfájás. Csillapítja a meghúléssel, 
influenzával és _gyermekkori fertázó megbetegedé
sekkel (mint varicella, pertussis, morbilli és mumps) 
járó lázat. 

3 hónapos kor alatt alkalmazása nem javasolt. 
Panado/ junior por: Fejfájás, torokfájás. CSillapít

ja a meghüléssel és az influenzával együttjáró fáJ
dalmakat, továbbá lázcsillapító hatásU. 

Panadol extra tabletta: Fejfájás, migrain, hátfá
jás, rheumatikus- és izomfájdalom, neuralgia, fogfá
jás és menstruációs fájdalom. Enyhíti a meghü!és, 
az influenza, a torokfájás okozta rossz közérzetet és 
csökkenti a lázat. 
• Ellenjavallat 

Paracetamol-tUiérzékenység. A vese- és máj
funkció sUiyos zavara. Glukóz-6-foszfát dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaemia). 
e Adagolás 

Tabletta: felnőtteknek 1-2 tabletta 1-3-szor, leg
feljebb négyszer napjában. 

A gyógyszer csak 4 óránként szedhető ismétel
ten és 24 óra alatt maximum 4 alkalommal vehető be 
az egyszeri adag. 

Gyermekeknek6-12 év között: Y2-1 tabletta na
pi 2-3, legfeljebb 4 alkalommal. A gyógyszer csak 4 
óránként szedhető ismételten és 24 óra alatt maxi
mum 4 alkalommal vehető be az egyszeri adag 

Panadol Pezsgőtabletta: 6 év alatti gyermekek
nek nem ajánlott. 

Felnőtteknek 1-2 tabletta, gyermekeknek 6-14 év 
között: Y2-1 tabletta feloldva legalább fél pohárnyi 
vízben, legfeljebb négyszer egy napon belül. 

Ha szükség8s, az egyszeri adag 4 óránként is
mételhető, de 24 óra alatt nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 

Panadol baby/iniant szuszpenzíó: A dobozban 
található adagoló kanállal: 

_Gy_e_cm_e~~~ra ----~E~gyszeri adag 

3 hónap - 1 év: %-1 adagoló kanálnyi (2.5-5 ml) 

1 év-6 év: 1-2 adagoló kanálnyi (5-10 ml) 
6 év-12 év: 2-4 adagoló kanálnyi (10-20 ml) 

Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is
mételhető, de 24 óra alatt nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 

Panadol junior por: 3 év alatti gyermekeknek 
adása nem ajánlott! 

Az egyszeri adag 3-6 éves korban 1 tasak; 
6-12 éves korban 1-2 tasak. A tasak tartalmát 
1-2 dl vízben feloldva kell bevenni. Ha szükséges, 
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az egyszeri adag 4 óránként ismételhető, de 24 óra 
alatt nem adható többször, mint legfeljebb összesen 
4 alkalommal. 

Panado/ extra tabletta: 12 éves kor alatt adása 
nem ajánlott. 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: 
1-2 tabletta maximum négyszer napjában. 

Ha szűkséges, az egyszeri adag 4 óránként is
mételhető, de 24 ór8. alatt nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 
e Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 
egyéneken tUiérzékenységi reakciók (pl. bórvörös
ség, bőrkiütés) alakulhatnak ki. Nagyon ritkán asth
ma, orrnyálkahártya duzzanat. Nagy adag ban, 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 Nagyon ritkán a csontvelőt érin
tó, pancytopeniával, illetve leukocytopeniaval vagy 
thrombocytopeniával kisért allergiás reakciók ala
kulhatnak ki. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel, 

pl. szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifatl]picin (a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak; 

- klóramfenikollal {ennek lebomlása megnyúlik, 
a toxicitás nő); 

- anticoagulánsokkal (protrombin-idő megnő); 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívódását). 
O Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvo
si megfontolást igényel. Az előírt adagot tUllépni 
nem szabad. 

Amennyiben a glomerulus filtrátum kevesebb, 
mint 1 O ml/perc, Ugy a gyógyszer két bevétete 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 tUl magas adagok alkalmazása 
eselén a máj- és vesekárosító hatás, továbbá vér
kép-elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus 
hatás klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás 
után 48-72 órával jelentkeznek. 

Túladagolás esetén 
A túl nagy adag paracetamol! beszedett beteg 

állapota az elsó 2-3 napon kielégitő lehet, csak ezu
tán vehető észre a májkárosodás. A kialakuló elvál
tozást a májsejtekben az erősen reaktív intermedier 
anyagcseretermékek felhalmozódása okozza. T Ul-

• 

adagolás esetén 10-12 órán belül ~do~ antido- l mus cerebri, endarteritis obliterans, coronariascle-
tumok megvédik a majat (pl. N-acetilctsztem per os rosis, klimax kapcsán fellépő érgörcskök, migrain 
vagy iv., metionin per os). stb. 

E/tar/ás: szobahőmér::;ékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1711 (tabletta); K-
1712 {pezsgőtabletta); K- 1710 (szuszpenzió); K-
1708 (por); K -1707 {extra tabletta) 

PANANGIN drazsé (SOx) . . . 

PANANGIN injekció (5 .x 1 O ml) . · .. 

RICHTER ... ATC'k6d::C01E_X 

e Hatóanyag 
140 mg magnesi um asparticum (Mg= 11,8 mg), 

158 mg kalium asparticum (K= 36,2 mg) drazsén
ként 

400 mg magnesium asparticum (Mg"" 33,7 mg), 
452 mg kalium asparticum (K= 103,3 mg) ampullán
ként (10 ml). 
e Javallat 

Kiegészítő terápiaként szívinfarctusban ritmus
zavar esetén, digitálisz okozta ritmus-zavar és into
xicatio tachyarrhythmia, ventricularis extrasys
tofiában. Angina pectoris kezelésében. 
• Ellenjavallat 

Akut- és krónikus veseelégtelen ség. 
e Adagolás 

Naponta 3 x 2 drazsé, vagy 1-2 x 1-2 ampulla 
50-100 ml fiziológiás konyh?sóval, vagy 5-10%-os 
glukóz-oldattal felhígítva, lassan intravénásan, vagy 
cseppinfUzióban. Profilaktikus és fenntartó adagja 
naponta 3x1 drazsé. Szükség eselén sztrofantin, 
vagy digitalisz készítménnyel együtt is adható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + Vn (drazsé) +V (injekció) 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3329 (drazsé) 

Tsz.: 3350 (injekció) 

PANIVERIN tabletta (20x) 

CHINOIN . . . .• ·•. ATC·kód co4AC21' 

Simaizom-relaxáns, a nikotinsav értágító, a dro
taverin spasmolytikuS hatásának egyesítése főleg 
érgörccsel járó panaszok enyhítésére alkalmas. 
e Hatóanyag 

22 mg acidum nicotinicum, 78 mg drotaverinium 
chioratum tablettánként. 
• JavaHat 

Érgörcsökkel járó scierotikus megbetegedések, 
mint encephalopathia arteriosc\erotica, angiospas-
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• Ellenjavallat 
Súlyos máj-, vese- és szívelégtelenség. 

e Adagolás 
A tabletta napi adagja 1-3 tabletta, amelyet an

giospasmus vagy migrain esetén éhgyo::norra, 
egyébként étkezés után vetetünk be. AngioS'Pasti
kus állapotokban, klimaxban a tablettát kUraszerúcn 
adagolhatjuk. 
e Mellékhatás 

Az arcon, esetleg más testrészen rövid ideig tar
tó égető érzéssel járó kipirulás, bőrkiütés, viszketés, 
fejfájás, szédülés, hányinger, palpitatio, vérnyomás
esés, hyperaciditás, dyspepsia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Csökkenti az orális antidiabeticumok és az orá
lis contraceptivumok hatását. 
e Figyelmeztetés 

Laktóz intoleranciában szenvedó betegekben 
gastrointestinalis panaszokat okozhat a tabletta lak
tóz tartalma miatt. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2999 

PANKREÖlAT draisé' •· •· .. •.··· · 

Dirnelikon és sertés pancreasból nyert 
pankreatin kombinációját tartalmazó készítmény. A 
dimetikon habzásgátló hatása révén a bélben 
képződött káros mennyiségű gázt elíminálja. A 
pankreatin megakadályozza azon erjedési folyama
tokat, melyek káros gázfejlődéshez vezetnek. Sem a 
dimetikon, sem a pankreatin nem szívódik fel. 
e Hatóanyag 

170 mg pancreatinum (6 500 lipáz, 5 500 amiláz, 
400 proteáz F.I.P. egység) és 80 mg dimeticonum 
drazsénként 

Konzerválószer: metil-p-hidroxi benzoat és pro
pil-p-hidroxybenzoat, segédanyagként 230 mg sza
harózt is tartalmaz drazsénként 
• Javallat 

Fokozott gázképződés a gyomor-bél traktusban 
hasnyálmirigy-elégtelenség, máj-, epe-, gyomor- és 
bélbetegségek esetén, mútétek után, aerophagia 
esetén; 

flatulentia; Roemheld-syndroma. 
Hasi radiológiai diagnosztikai eljárások előkészí

tése (epe- és vesediagnosztika, lumbális csigofyák 
és a medence röntgenfelvételei). 



G Ellenjavallat 
Túlérzékenység pankreatinra, parabenekre. 
Akut pancreatitis, krónikus pancreatitis heveny 

fellobbanása. 
• Adagolás 

Szokásos adagja föétkezésekkor 1-2 drazsé. 
A drazsé! egészben, kevés folyadékkal általá

ban étkezés közben kell bevenni. 
Röntgenfelvételek e!ókészftéséhez: 
A felvétel napját megelózö két napon 3-4 alka

lommal 2 drazsé, a vizsgálat napján reggel éhgyo
morral 2 drazsé. 
• Mellékhatás 

Rendkivül ritkán allergiás reakciók, sertésfehér
jével szembeni és a parabenekre való túlérzékeny
ség eselén (erythema, exanthema, prurigo) előfor
dulhatnak 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A dimetikon habképződési gátló hatását az 
egyidejűleg adott antacidumok (alumínium-hidroxid, 
magnézium-karbonát) csökkentik. 
e Figyelmeztetés 

Igen nagy pankreatin adagok eselén az iroda
lom vér- és vizelet húgysavszint emelkedést, továb
bá folsav és vasfelszívódás csökkenés! ír le. Az oki 
összefüggés nem bizonyított. 

A székletben chymotrypsin meghatározás ese
lén a vizsgálat elót! 3 nappal a Pankreollat szedésót 
abba kell hagyni 

Súlyosabb allergiás reakció eselén a készítmény 
adását abba kell hagyni és kortikoszteroidol adni. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4218 

PANTfiENOl.:spray (130.g) 

ANKERPHARM'· 

A Panthenol spray hatóanyaga, a dexpantenol a 
B vitaminok csoportjába tartozó anyag és a koenz
im-A fő alkotó eleme. 

A koenzim-A kulcsszerepet tölt be a bór és a 
nyálkahértyák fiziológiás funkciójának fenntartásá
ban, azok laesioja eselén pedig regenerációjában. 
e Hatóanyag 

6,019 g dexpanhenolum (130 g), vízzel lemos
ható emulsioban, palackonként 
o Javallat 

Kis és nagy felületű sérülés, égési sérülés, mú
téti seb, rosszul gyógyuló transplantatio, abrasio, 
decubitus, ulcus, fissura, rhagades, epithel 
károsodással társult dermatitis, herpes labialis 
solaris. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti ismert túlérzékenység. 

• Adagolás 
Naponta 3-4-szer kb. 10 cm távolságból a tar

tályt függőlegesen tartva a sebfelületet befújni. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakció. 
• Figyelmeztetés 

A palackat használat e!ótt jól fel kell rázni! 
Ügyelni kell arra, hogy a permet szembe ne ke-

rüljön! -
A szelepet minden használat után meg kell tisz

títani a lerakódott habmaradéktó!. A palack nyomás 
alatt van. Tartalmát lángba vagy izzó tárgyra por
lasztani tilos. 

Eltartás: szobahómérsókleten, napfénytói véd
ve, !egfe!jebb 40°C hőmérsékletű helyen. 

Csak teljesen kiürült palack dobható ei! Az üres 
palackat tűzbe, izzó parázsba dobni és felnyitni 
nem szabad! 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 754 

PANTHENOl. injel<ciÓ (5 J{ 2 lill); 
'(10x 2ml) 

P ANTl-l ENbu tabletta (2<)~) 
JENAPHARM 

e Hatóanyag 
500 mg dexpanthenolum (2 ml) ampullánként; 

100 mg dexpanthenolum tablettánként. 
e Javallat 

Epitheliumkárosodás (égés, abrasio), bőrátülte
tés, bőrgyulladást okozó infectio, allergia, herpes 
labialis, ekzema, crusta lactea, égési seb, ulcus 
cruris, decubitus, fissura ani, dyshydrosis, hajnöve
kedési zavar. Csökkent táplálékfelvétel, egyoldalú 
táplálkozás, fokozott pantoténsav-felhasználás (ter
hesség, hyperthyreosis), elégtelen pantoténsav-fe!
szívódás (gyomor-, bélbetegségek) és megnöveke
dett pantoténsav-kiválasztás következtében létrejött 
vitaminhiány. Felsőlégutak gyulladásos megbetege
dései (acut és chronikus rhinitis, szénanátha). 
Bélfunkciózavarok, ileus, paralitikus bélatonia, máj
betegségek (hepatitis, máj-cirrhosis). Terhesek láb
szárgörcse, szaruhártyafekély. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 500 mg (1 ampulla) sc., 
ív., im., illetve naponta 200---400 mg-ot {2-4 tablettát) 
elszopogatni. Gyermekeknek Y2--1 ampulla im. na
ponta, illetve 1-2 tabletta naponta. 

Eltartás. Injekció: fénytól védve. Tabletta: fénytól 
védve, száraz, húvós helyen. 
• Megjegyzés: V (injekció) Vn (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: K- 360 (injekció) 

K- 361 {tabletta) 

• 
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. PANZYTRAT 250 OOO k~pszul~[ 
(20x; 50x; 1 oox) 

KNOLL 

Exocrin pancreaselégtelenségből eredő emész
tési zavarok { dyspepsia) kezelésére. 

A Panzytrat 25.000 kapszula sertéspancreasból 
előállított, standardizált, magas enzimaktivitású 
pancreatint tartalmaz, egyenlő méretú és felszínú 
enterosolvens bevonatú mikrotabletták formájában. 
Az erősen aktív, species-tiszta enzimkombináció 
gyakorlatilag megegyezik az emberi hasnyálmirigy 
szekrétumának összetételéveL 

A kapszula a gyomorba kerülve feloldódik, a 
mikrotabletták a gyomortartalommal egyenletesen 
elkeverednek. A gyomornedv inaktiváló hatásával 
szemben a mikrotabletták felületén lévő bevonat 
megvédi a pankreatint. Gyomorból való kiürülésük 
után, a pH = 6-os duodenumban a mikrotabletták 
enzimtartalmának mintegy 50%-a 30 perc alatt fel
szabadul és gyors hatást biztosít. A pancreaster
menturnak a táplálék megemésztésének és felszí
vódásának támogatásával segítik a megbetege
dett és elégtelenné vált hasnyálmirígy exocrin mú
ködését 

Fokozódnak a katabolikus anyagcserefolyama
tok és a másodiagos emésztési zavarok terén {gyo
mor- és bélgázképzódés, te!tségérzés, haspuffa
dás, zsírszéklet) is javulás következik be. 
• Hatóanyag 

Pancreatinum 218.20-282.40 mg 
- 25.000 Ph. Eur. egyséQ lipáz! 
- 22.500 Ph. Eur. egység amilázt 
- 1.250 Ph. Eur. egység proteázokat tartalmaz 

kapszulánként. 
Segédanyagként laktóz! tartalmaz. 

• Javallat 
Exocrin pancreaselégtelenség következtében 

kialakuló emészetési zavarok, pl. az alábbi kórké
pekben 

-pancreatitis chronica, 
- cystikus fibrosis (mucoviscidosis), 
- pancreatectomia utáni ~!lapot, 
- gastrointestinalis bypass-műtétek (Billroth-11 

szerinti gastroenterostomia) után, 
- pancreas- vagy epevezetékelzáródás (pl. da

ganat által okozott) esetében. 
• Ellenjavallat 

Akut pancreatitis, chronikus pancreatitis akut 
shubjai, sertéshús-allergia. 
• Adagolás 

Szokásos adagját az indikációs és a pan
creaselégtelenség mértéke határozza meg: 

Csecsemőknek 18 hónapos korig: naponta 1-2 
kapszula (25.000-50.000 lipáz egységnek megfe
lelő) 

Gyermekeknek: naponta 2-4 kapszula 
(50.000-100.000 lipáz egységnek megfelelő) 

Felnőtteknek: naponta 2-6 kapszula 
{50.000-150.000 lipáz egységnek megfelelő) 

Előfordul, hogy néhány betegnek a fentieknél 
nagyobb adagre van szüksége. Súlyos vagy igen 
nagymértékű pancreaselégtelenség eselén a napi 
lipáz szükségletet szubsztituálni kell, általában-napi 
400.000 lipázegységig lehet elmenni. 

Cystikus fibrosisban szenvedó betegek eseté
ben fokozott figyelemmel kell lenni a gyógyszer 
adagjára, hogy az ne hatadja meg a megfelelő zsír
felszívódáshoz szükséges mennyiséget, tekintetbe 
véve az étel mennyiségét és minóségét. A gyógy
szer adagjának bármely mértékú növelését csak or
vosi felügyelet mel!ett, a tünetek (pl. zsírszéklet, ha
si fájdalom) javításának céljából szabad elvégezni. 
A 15.000-20.000 lipáz egység/ttkg napi enzimada
got nem szabad túllépni. 

A kapszulákat a nap folyamán elosztva, szélrá
gás nélkül, étkezés közben bóséges folyadékkal {le
hetőleg nem-lúgos kémhatású pl. gyümölcslével) 
kell lenyelni. Ha a kapszulát nem tudják egészben 
lenyelni vagy kisebb adagra van szükség {pl. gyer
mekek, valamint gastrectomia utáni állapot), a kap
szulák felnyithatók és tartalmuk összerágás nélkül 
folyadékkallenyelhető. 

Alkalmazásának időtartama nincs korlátozva. 
• Mellékhatás 

Elvétve előfordul pankreatin alkalmazását köve
tő, az emésztőrendszert érintő, illetve attól független 
kialakuló akut allergiás reakció. 

Olyan egyedi esetekról is beszámoltak, hogy a 
cystikus fibrosisban szenvedó betegekben - a nagy 
dózisú pankreatin szedése után - az ileocoecalis 
regiora és a colon ascendensre terjedő szükület lé
pett fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezidáig nem ismeretesek. 
• Figyelmeztetés 

A bélelzáródás ismert szövődménye a cystíkus 
fibrosisnak Ezért ileus tüneteivel jelentkező betegek 
esetében gondolni kell a bélcsatornaszúkület kiala
kulásának lehetőségére. 

Laktóz-intolerancia és sertéshús-allergia eselén 
fennáll a gastrointesinalis intolerabilitas, valamint 
az allergiás reakciók veszélye. Az aktív enzimek a 
szájüreg nyálkahártyáját - amennyíben ott felsza
badulnak--- irritálhatják. Ezért a kapszulákat vagy 
azok tartalmát egészben, szélrágás nélkül kell le
nyelni. 

Gyermekeken a túladagolás makacs székreke
dést okozhat. 

Nincs arra vonatkozó adat, hogy veszélyes vol
na az alkalmazása terhesség és szapiatás idején. 

Túladagolás. Nem tartalmaz toxikus hatású 
összetevői. Amennyiben azonban a betegen alierg i-



ás tünetek jelentkeznének, aszokásos antiallergiás 
kezelést kell végrehajtani. 

Eltartás: szobahömérsékleten {15-25 oc között) 
hötöl, nedvességtöf védve. Használat után a a do
bozt be kell zárni. 
e Megjegyzés:+ 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4197 

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM 
injekció (1 O x 1 ml) 

PAPAVERINUM 
HYDROCHLORiCUM tabléfta 
0,04 g (20x) 

CHI NO! N ATC kód: A03A 001 

A papaverin spasmolyticum, mely a Ca++-csa
torna gátlásával közvetlenül a simaizomsejtekre hat
va, reverzibilisen csökkenti az izomtónust Csökken
ti az erek tónusát, süllyeszti a vérnyomást, fokozza 
az agyi- és a coronaria keringést. 

A papaverin nagyrészt a májban metabo
lizálódik és a vizelettel választódik ki. Plazma 
felezési ideje egyénenként változhat, de általában 
1-2 óra. Átjut az anyatejbe. 
• Hatóanyag 

40 mg papaverinium chioratum (1 ml) ampullán
ként. Az ampu_lla segédanyagként 17,2 mg phe
nazonumot is tartalmaz 

40 mg papaverinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Simaizomgörcsök (epe-, vese- és ureterkö coli
ca, gastrointestinalis görcsök, bronchusgörcs). arte
riosclerosis obliterans, arteriás és pulmonalis embo
lia, cerebralis ischaemia. 
o Ellenjavallat 

Infarctus myocardii akut szakasza; májelégte
lenség; szívelégtelenség; AV-black. Pírazoion-szár
mazékok iránti túlérzékenység (az injekció fenazon 
tartalmú). 
e Adagolás 

Feln6tteknek szokásos adagja naponta 80-360 mg 
(2-3-szor 1-3 tabletta, illetve 2-9 amp. sc. vagy las
san im.)_ Szükség esetén lassú iv. Injekcióban is ad
ható. 

Gyermekeknek: 
1 éves korig naponta 20-40 mg (2--4-szei- 1,4 

tabletta, illetve 0.25 ml sc., im.), 
2-6 éveseknek naponta 40-80 mg (2--4-szer% 

tabletta, illetve 0.5 ml sc., im.). 
7-14 éveseknek naponta 80-160 mg (2--4-szer 

1 tabletta, illetve 1 ml sc., im.). 
e Mellékhatás 

Nausea, anorexia, diarrhoea vagy obstipatio, iz
zadás, gyengeség, szédülés, arrhythmia, álmos-
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ság, fejfájás, arckipirulás, bórkiütések, hepatikus 
hypersensitivitás (sárgasággal, eosinophiliával). 
Gyors iv. alkalmazás eselén vérnyomásesés, col
lapsus. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- levodopávai (hatása csökkenhet); 
- bromidokkal,- jóddal. jodidokkaL alkáliákkal, 

tanninokkal, Ringer-laktát infúzióval (inkompatibilitás 
veszélye). 
• Figyelmeztetés 

Óvatosan kell alkalmazni glaucoma és prostata 
hypertrophia esetén. Megfelelő tapaszta.latok -hiá
nyában terhesség idején csak az elóny/kockázat 
gondos mérlegelésével adható. 

Az injekció pírazoton érzékeny betegen súlyos 
allergiás reakció! válthat ki. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés:+ V {injekció) Vn (tabletta) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 12650 (injekció) 

Tsz.: 11185 (tabletta) 

f'ARACETAMÖL'Kstiiúp 
.. gyermlii<E>k~ek (1 oÖflnl) 

KRKA: 'A+C:kód:+Jó2'B::'Eih 

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító hatású gyógy
szer, csecsemők és kisgyermekek részére. 
e Hatóanyag 

2,40 g paracetamolum (100 ml) üvegenként 
(120 mg 5 ml-es adagoló kanalan ként.) 

e Javallat 
Lázas állapotok és különbözö eredetű fájdal

mak: fejfájás, fogfájás, neuralgia, rheumás fájdalom, 
postoperatív és posttraumás fájdalom. lnfluenzát, 
náthát kísérö láz. 

3 hónapos kor alatt alkalmazása nem javasolt. 
• Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység. A vese- és máj
funkció súlyos zavara. Glukóz-6-foszfát dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaeinia). 
• Adagolás 

2-7 éves gyermekeknek: 1, legfeljebb 2 kávés
kanállal 

3 hónap- 2 év: %, legfeljebb 1 kávéskanállaL 
Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is

mételhető, de 24 órán belül nem adható többször, 
mint 3, legfeljebb 4 alkalommal. 
• Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Ér;z:ékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók {pl. bórvörös
ség, bőrkiütés}, alakulhatnak ki. Előfordulhat asth
ma, orrnyálkahártya duzzanat. 

Nagyon ritkán a csontvelőt érintő, pancytopeniá-

• 

val, leukoCytopeniával vagy thrombocytopeniával 
kisért allergiás reakciók alakulhatnak ki. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus. igen nagy adagokban letális májkároso
dást {irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. 
Ennek korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, 
hányás, izzadás, általános gyengeség, rossz köz
érzet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel: 

pl. szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol 
metabolitok felszaporodhatnak), 

- kloramfenikollal {ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása nő), 

- anticoagulansokkal (protrombin idö megnő), 
- doxorubicinnel { májkárosodás veszélye nő), 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívódását). 
O Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenörzés mellett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás eselén adagolása orvo
si megfontolást igényel. Az elöírt 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-, cu
kor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas ·adagok alkalmaZása 
eselén máj- és vesekárosítg,-hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. ' 

Túladagolás: eselén a túl nagy adag paraceta
mol! beszedett beteg állapota az első 2-3 napon jó 
lehet, csak ezután vehető észre a májkárosodás. A 
kialakuló elváltozást a májsejtekben az erösen reak
tív intermedier anyagcseretermékek felhalmozódá
sa okozza. Túladagolás eselén 10--12 órán belül 
adott antidotumok védik a májat {pl. N-acetilciszten 
ív., vagy metionin po.). 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15 °C-25 °C). 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1902 
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PARACE'rAMÖLPflÁRMAViT . 

.·1()0rrig··!le~s .. gŐtabl~ttl.{1őx) 
PARACETAMOLPHARI'JiAVIT 

so() ml/ peisgőlá~letta>>(j>ox) .•...•• · 

Antipyretikus és analgetikus hatású készitmé
nyek gyermekek illetve felnőttek számára. 
o Hatóanyag 

100 mg paracetamolum, 1975 mg saccharo
sum, illetve 500 mg paracetamolum és 960 mg sac
charasum pezsgótablettánként. 
• Javallat 

Lázas állapotok (pl. hűléses betegségek, bakté
rium és vírusinfekciók). Enyhe- és középes erőssé
gű fájdalmak (izületi- és izomfájdalmak, neuralgia, 
fejfájás, fogfájás). 
O Ellenjavallat 

Paracetamol túlérzékenység. Glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz hiány, (haemolytikus anaemia). Máj
és vesekárosodás. Diábetes mellitus. 3 hónapos kor 
alatt adása nem javasolt. Az 500 mg-os pezsgő· 
tabletta 6 éven aluli gyermekek kezelésére nem al
kalmas. 
e Adagolás 

A 100mg-os pezsg6tabletta szokásos adagja: 
3 hónap-1 év: 50-150 mg (%-1 %tabletta) 
1-6 év: 150-250 mg (1 Yz----2 Y2 tabletta) naponta 

legfeljebb 4-szer. 
Az 500 mg-os pezsg6tabletta szokásos adagja 

feln6fteknek naponta 3---4-szer 500-1000 mg azaz 
1-2 taOietta. A maximális napi adag 4000 mg. 

Szokásos adagja 6-12 éves gyermekeknek: na
ponta 4-szer 250-500 mg (Yz----1 tabletta). Az egyes 
adagok bevétele közölt legalább 4 órának kell el
telnie. 

A gyógyszert evés után, mintegy 100--150 ml 
vízben oldva kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán allergiás bórreakciók (bőrvörösség, bór
kiütés), melyeket időnként a testhőmérséklet emel
kedése és nyálkahártya gyulladás kísér. Allergiás 
alapon történő vérképváltozás (felismerhető az erős 
fáradtságról, torokfájdalomról, a szájban és a torok
ban jelentkező fekélyekról). Extrém ritkán asthma, 
orrnyálkahártya-duzzanat. 

A javasoltnál nagyobb dózis bevétele, valamint 
több hónapon át tartó igen magas dózis szedése 
májkárosodáshoz (ennek kezdeti tünetei: étvágyta
lanság, hányinger, hányás, hasi fájdalom, gyenge
ség, rossz közérzet, izzadás, a bór sárga elszíne
zödése, tudatzavar) és vesefunkció romláshoz ve
zethet. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Ovatosan adható: 
- májenzim indukció! okozó készítményekkel: pL 

szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, karba
mazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol meta
bolitok felszaporodhatnak); 

- kloramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása nö); 

- anticoagulánsokkal (prothrombinidő megnő); 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramid {megemeli a paracetamol fel-

szívódását). 
• Figyelmeztetés 

1 O napnál hosszabb ideig folyamatosan nem 
szabad alkalmazni. Terheseknek (különösen az L 
trimesterben) és szoptatós anyáknak való adása 
megfontolandó. Súlyos májkárosodás eselén adása 
megfontolandó. Tartós szedése, vagy magas dózis 
alkalmazása eselén máj- és vesekárosító hatása 
nem zárható ki. Egyidejü alkohol fogyasztás a máj
károsodás veszélyét növeli. 

A hepatotoxikus hatás klinikai és laboratóriumi 
bizonyítékai a bevétel után 48-72 órával jelentkez
nek. 

A túladagolás gyanúja eselén a gyomor kiüríté
se, tüneti kezelés javasolt. valamint antidoturnak (N
acetilcistein, methionin) adandó, amelyek inak
tiválják a paracetamol toxikus metabolitját. 

Eltartás: száraz helyen, nedvességtól és fénytól 
védve, szabahőmérsékleten tartandó. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3767 (100 mg pezsgő
tabletta): Tsz.: 3766 (500 mg pezsgőtabletta) 

PARACETAMOLPfÚ(fíii!AVi"Í" 
500 rrt9tabletfa(10x) 

P HARMAVIT 

Antipyretikus és analgetikus hatású készítmény, 
elsősorban felnőttek részére. 
G Hatóanyag 

500 mg paracetamolum tablettánként. 
e Javallat 

Lázas állapotok (pl. húléses betegségek, bakté
rium- és vírusinfekciók). Enyhe- és közepes erőssé
gű fájdalmak (izületi- és izomfájdalmak, neuralgiák, 
fejfájás, fogfájás). 
e Ellenjavallat 

Paracetamol túlérzékenység. Glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz hiány, (haemolytikus anaemia). Kife
jezett máj- és vesekárosodás. 
• Adagolás 

Szakésos adagja felnőtteknek naponta 3--4-szer 
500-1000 mg (1-2 tabletta). A napi maximális adag 
4000 mg. 

Szokásos adagja gyermekeknek: 
1--6 éves korú gyermekek adagja 125-250 mg 

(:M-\12 tabletta), 
6-12 éves korú gyermekek adagja 250-500 mg 

{%-1 tabletta), naponta legfeljebb 4-szer. 
Az egyes adagok bevétele között legalább 

4 órának kell eltelnie. A gyógyszert evés után, bósé
ges folyadékkal kell_bevenni1 
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e Mellékhatás 
Ritkán allergiás bórreakciók (bőrvörösség, bór

kiütés), melyeket időnként a testhőmérséklet emel
kedése és nyálkahártyagyulladás kísér. Nagyon rit
kán a csontvelőt érintő, és pancytopeniával, leuko
cytopeniával vagy thrombocytopeniával kisért aller
giás reakció alakulhat ki (felismerhető az erős fá
radtságról, torokfájdalomról, a szájban és a torok
ban jelentkező fekélyekról). Rendkívül ritkán asth
ma, szénanátha, orrnyálkahártya-duzzanat 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet-necrosisl) okozhat, (ennek 
kezdeti tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, 
hasi fájdalom, gyengeség, rossz közérzet, izzadás, 
a bőr sárga elszíneződése, tU<;latzavar) és vese
funkció romláshoz vezethet 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- májenzim indukció! okozó készítményekkel: pl. 

szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, karba
mazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol meta
bolitok felszaporodhatnak), 

- kloramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása nő), 

- anticoagulansokkal (prothrombinidó megnő), 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nő), 
- metoklopramiddal (megemeli a paracetamol 

felszívódását). 
o Figyelmeztetés 

Súlyos májkárosodás esetén adása megfonto
landó. Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 1 O napnál hosszabb 
ideig folyamatosan nem szabad alkalmazni. Tartós 
szedése, vagy magas dózis alkalmazása eselén 
máj- és vesekárosító hatása nem zárható ki. 

A hepatotoxikus hatás klinikai és laboratóriumi 
bizonyítékai a bevétel után 48-72 órával jelentkez
nek. A túladagolás gyanúja eselén a gyomor kiüríté
se, tüneti kezelés javasolt. valamint antidotumok (N
acetilcisztein, methionin adandó, amelyek inak
tiválják a paracetamol toxikus metabolitját). 

Terhesség és szoptatás: 
Bár teratogén hatására nincsenek utalások, ter

hességben- különősen annak L harmadában alkal
mazása szigorú egyedi orvosi megfontolást igényel. 
Az adagolási lehetőleg alacsony szintre és egysze
ri dózisra kell korlátozni. Ugyanez vonatkozik a 
szapiatás idejére, mivel a paracetamol átjut az 
anyatejbe. 

• 

Egyidejű alkohol fogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól és 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3765 

PARKAN.tabletta '(50)() 
. . 

CHINOIN ATC kód:' N04AA01 

Parasympathikus bénító, atropinszerú hatású. 
Elsősorban a központi idegrendszer támadáspont
jain hat. Spasmolytkus, mydriatikus, szekréciógátló 
és cardiovascularis hatása az atropin hatásának tört 
része, az extrapyramidumra viszont annál kb. 3-szor 
erOsebben hat. Elsősorban a rigor és a spasmus ol
dására alkalmas, lehetévé teszi a koordinált moz
gást. A nyálfolyás!, depressiót, szellemi tunyaságot 
enyhíti. 
ff Hatóanyag 

5 mg trihexyphenidylium chioratum tablettán
ként 
e Javallat 

Parkinson-kór minden formája (idiopathias arte
riosclerosisos és postencephalitises típusok), neu
rolepticumok okozta extrapyramidalis tünetek. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, tachyarrhyth
miák, gyomor-bél rendszer stenosisok, megacolon. 
e Adagolás 

Egyedi; a kezdeti kis ad_igról néhány napon át 
az adag fokozatosan emel~ndó, amíg optimális tü
neti javulás áll be vagy amíg nem-tűrhető mellék
hatások jelentkeznek. Parkinsonismus különböző 
formáiban szokásos kezdeti adagja felnőtteknek el
ső napon 1,25 mg (1!4 tabletta), a második napon 
2,5 mg {% tabletta), majd a következőkben min
dennap 2,5 mg-mal (% tabletta) több, a 4-6 nap 
múlva elért 7,5-10 mg (3-4-szer \12 tabletta) 
összadagig. Postencephalitises betegek kezelésé
re napi 15 mg (3-szor 1 tabletta) adagolása is szük
ségessé válhat. 

A kezelés abbahagyása hasonlóan lassan, foko
zatosan történjék, ellenkező esetben a tünetek át
meneti, súlyos romlásával kell számolni. Gyógyszer 
kiváltotta parkinsonismusban szokásos napi adagja 
5-15 mg közé esik, de néhány esetben már napi 
1,25 mg (1!4 tabi.) Parkannal a reakció megfelelóen 
befolyásoiható. 

Célszerű a gyógykezelés! 1,25 mg-mal (1,/,: tablet
ta) elkezdeni, s ha az extrapyramidalis'tünetek nem 
szűnnek meg néhány órán belül, az adag a megfe
ieló hatásig növelhető. Néhány napos kezelés után 
a tünetmentesség fenntartásához általában csök
kentett adag elegendő. 
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Kombinált kezelés: Parkinson-kór kezelésében 
levodopávai együtt is alkalmazható. Ilyenkor mind
két gyógyszer szokásos adagjánál kevesebb ele
gendő. A Parkan és egyéb anticholinerg szerek 
egymást helyettesíthetik, ilyenkor fokozatosan kell 
egyik készítményrói a másikra áttérni. 
e Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, homá!yos látás, szédü
lés, enyhe hányinger, idegesség {30-5Qjó). 8-i-tkán 
suppuretiv parot!tis, bórkiütések, colon tágulata, 
para!yticus ileus. Psychiatria: delirium, hallutinatio, 
paranoid reakció. Arteriosclerosis vagy idíosyncra
sia (más gyógyszerreJ esetén: mentalis confusio 
zavartság, hányinger, hányás. ' 

Előfordulhatnak atropinszerű mellékhatások· 
constipatio, á!mosság, vize!etürítési nehézségek, 
tachycardia, pupillatágu!at, az intraocularis nyomás 
növekedése, gyengeség, fejfájás. Hosszantartó ke
zelés során zártzug ú glaucoma alakulhat ki. 

Megvonásos tünetek: A kezelés abbahagyása 
fokozatosan történjen, e!!enkezó esetben a tünetek 
átmeneti, súiyos romlásával kell számolni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- antichciii .8rgicumokkal, triciklikus antide

presszánsokkal (atropinszerü mellékhatások foko
zódhatnak); 

- meprobamáttal, tolperizonnal (az izomtónust 
csökkentő hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

A tardív dyskinesiát nem vagy kifejezetten elóny
te!enü! befolyásolja 

Hatvan év felett a betegek különösen érzéke
nyek a gyógyszer iránt. Magas vérnyomás esetén, 
szív-, máj- vagy veseelégtelenségben óvatosan, 
rendszeres orvosi ellenőrzés mellett adható. Káros 
méregélvezeti szerkénti alkalmazása meggátlandó. 
Dependencia is kifejlődhet. 

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 
tilosszeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3215 

PAR·L··· .. o.,······DEL2,5m. gl.ab. f·e··· ttá.· .•. (.30··.·.x. ).'····· 
SANDOZ : • ·: , ,.ATC kód: G02G B01 

e Hatóanyag 
2,5 mg bromocriptinum (mezilátsó formájában) 

tablettánként. 



e Javallat 
Endocrinofogia: Profactintól függő mestruatiós 

zavarok és intertilitás (hyper- és normoprolactin
aemiával járó állapotok): amenorrhoea (galactor
rhoeával vagy anélkül), oligomenorrhoea, lutealís fá
ziselégtelenség, gyógyszer (pl. psychotrap vagy an-· 
tihypertensiv szerek) okozta hyperprolactinaemiás 
zavarok. Prolactintól nem függő infertilitás: polycys
tás ovarium Syndroma, anovulatios ciklusok (antiösz
trogének, pl. klomifenkezelés kiegészitésére). 

Pro!actinomák: prolaciint secretáló hypophysis 
mikro- és makroadenomáinak konzervatív kezelésé
re, sebészeli beavatkozás előtt a tumor méretének 
csökkentésére és az eltávolítás megkönnyítésére, 
mútéti beavatkozás után, ha a prolactinszint emel
kedett maradt. 

Acromega/ia:elsődlegesen a műtéti vagy sugár
terápia kiegészítése, egyes esetekben azonban ön
magában is alkalmazható. 

Lactatiogátlás: A lactatio megelőzése (post par
tum, post abortum), a megindult tejelválasztás 
supressiója, gyermekágyi mellfeszülés, kezdódó 
puerperalis mastitis. 

Az em/6 jóindulatú betegségei: mastalgia (izolál
tan, premenstruális syndromához vagy jóindulatú 
csomós, ill. cystás elváltozásokkal; az emlő cystás 
vagy csomós jóindulatú, főleg fibrocystikus elválto
zásai). 

Neurológia java!fatok: Idiopathiás és posten
cephalitises Parkinson-kór valamennyi fázisa, 
manaterápiában vagy más antiparkinson-készít
ménnyel együttadva. 
o Ellenjavallat 

Abszolút ellenjavallat nem ismert. Terhességben 
történő alkalmazásával kapcsolatban lásd a Figyel
meztetés fejezetet. 
e Adagolás 

Mindig étkezés közben kell bevenni. 
Menstruatiós zavarok és női infertilitás: naponta 

2,5-3,75 mg (2-3-szor Y2 tabletta), szükség eselén 
ennek kétszerese. A kezelést addig kell folytatni, 
amíg a menstruatiós ciklus normalizálódik és/vagy 
az ovuláció bekövetkezik. A visszaesés megeló
zése érdekében a kezelés több ciklusan át foly
tatható. 

Profactinomák: napi 2,5-3,75 mg {2-3-szor \12 tablet
ta) fokozatosan addig az adagig emelve, mely bizto
sítja a plazma prolactinkoncentrációjának adekvát 
csökkenését. 

Acromegalia: kezdetben naponta 2,5-3,75 mg 
(2-3-szar% tabletta) A klinikai hatástól és mellékha
tásoktól függően napi 4-8 tablettáig emelhetó. 

LactatiogáÚás: napi 5 mg (2-szer 1 tabletta) a 
reggeli és az esti étkezés közben 14 napon keresz
tül. A lactatio megindulásának megakadályozására 
a kezelést aszülés vagy abortus után minél hama
rabb meg kell kezdeni. 2-3 nappal a kezelés abba
hagyása után némi tejelválasztás mutatkozhat, en-
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nek megszüntetésére a kezelést ugyanazzal az 
adaggal tovább egy hétig kell folytatni. 

Gyermekágyi me/ffeszülés: 2,5 mg (1 tabletta), 
Ha szükséges, 6-12 óra múlva megismételhető úgy, 
hogy a tejelválasztás ne szupprimálódjon. 

Kezdódó gyermekágyi mastitis: mint lacta
tiogátlásra. Egyidejű antibiotik_us kezelés is szüksé
ges lehet. 

Az emlő jóindUlatú betegségei: napi 2,5-3,75 mg 
(2-3-szar !'2 tabletta), mely fokozatosan kétszeresé
re emelhető. 

Neuralg/ában a kezelést kis adagokkal kell kez
deni: napi 1 ,25 mg (%tabi.) lehetőleg este, egy hé
ten keresztüL A betegek beállítását lassan kell vé
gezni úgy, hogy minimális effektív adaggal érjük el 
a terápiás hatást. A napi adagot hetenként 1,25 mg
mal (l!2 tabletta) kell emelni. A napi adagot 2-3 
egyenlő részre kell elosztani. A kívánt terápiás hatás 
6---8 héten belül érhető el. A későbbiekben az adag 
2,5 mg-mal {1 tabi.) tovább emelhető. Ha a beállítás 
ideje alatt nemkívánatos mel!ékhatások jelentkez
nek, a napi adagot csökkenteni kell, és legalább 
egy hétig a csökkentett adagot kell alkalmazni. A 
mellékhatások megszúnése után az adag ismét nö
velhető. Azon betegeknek, akik'Bn levedapa kezelés 
hatására mctoros zavarok jelentkeznek, a levedapa 
adagját még a Parlodel-kezelés megkezdése előtt 
célszerű csökkenteni. Ha a Parlodeire a beteg meg
felelöen reagál, a levodopa adagja fokozatosan 
csökkenthető. Bizonyos esetekben a levodopa telje
sen elhagyható. A szokásos terápiás tartomány 
mind mono-, mind kombinációs kezelésben napi 
10-40 mg bromokriptin. 
• Mellékhatás 

A kezelés elsó napjaiban éll)elygés és szédülés, 
fáradtság vagy hányás, ezek általában nem indokol
ják a kezelés megszakítását. Szükség eselén a kez
deti émelygés és/vagy hányinger megszüntetésére 
alkalmazása előtt 1 órával ajánlatos antiemelicum 
(Oaedalon, Torecan, Cerucal) adása. Ritkán ortho
statikus hypotensiet okozhat. ezért ajánlatos ambu
láns betegek vérnyomását a kezelés első napjaiban 
ellenőrizni. Nagy adagok alkalmazásakor székreke
dés, álmosság, ritkán zavartság, psychomotoros 
nyugtalanság, hallucinatio, dyskinesis, szájszáraz
ság, lábikragörcs. Ezek a mellékhatások mind dó
zisfüggók, az adagok csökkentésével mérsékelhe
tók, ill. megszüntethetők. 

Hosszabb ideig tartós kezelés alatt ritkán az uj
jakon és lábujjakon, különösen olyan betegeken, 
akiken előzőleg Raynaud-féle tünetek fordultak elő, 
hideg hatására reverzibilis elfehéredések jöhetnek 
létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: eritromicinnel (növelheti a 
bromokriptin koncentrációját a szérumban). 
• Figyelmeztetés 

Mivel az infertilitás! felfüggesztheti, a fogam-

• 

zóképes nőknek, ha gyermeket nem kívánnak, 
megbízható fogamzásgátló módszereket kell alkal
mazni. 

Ha olyan nő kapja, akinek betegsége nem tár
sul hyperprolactnaemiával, akkor a gyógyszert a 
legkisebb hatásos adagban kell adni a prolactin
szintnek a nomÍális érték alá való csökkenése és a 
luteális funkció zavarának megakadályozása érde
kében. Azokon a betegeken, akik mastalgia vagy 
az emlő csomós vagy fibrocystikus elváltozásainak 
kezelésére kapják, megfelelő diagnosztikus mód
szerekkel a malignitást ki kell zárni. Olyan acrome
galiás betegeket. akiknek kórtörténetében kimutat
ható a gyomorfekély, lehetőleg más kezelésben 
kell részesíteni. Ha ilyen .betegeken mégis alkal
mazni kell, figyelmeztetni kell őket ai: esetleges 
gastrointestinalis mellékhatások azonnali bejelen
tésére. 

Igazolt terhesség esetén, ha a beteg gyerme
ket kíván, adását lehetőleg abba kell hagyni. Meg
vonása után az abortusok gyakorisága nem nő. A 
terhesség első 8 hetében alkalmazva a terhesség 
lefolyását, kimenetelét nem befolyásolja kedvezőt
lenül 

Ha a terhesség hypophysisadenoma esetén kö
vetkezik be és a kezelést felfüggesztették, a terhes
ség egész időtartama alatt szigorú ellenőrzés szük
séges, mely kiterjed a látótér rendszeres vizsgálatá
ra is. Azokon a betegeken, akiken a prolactinoma ki
fejezett növekedése, pL fejfájás vagy látótér beszű
külése jelentkezik, a kezelést ismét meg kell kezde
ni. Egyes esetekben a sebészi beavatkozás mérle
gelendő. Ha a kórtörténetben psychetikus zavarok, 
súlyos cardiovascularis m~betegedések, gyomor
fekély vagy gastrointestinális vérzés szerepel, a na
gyobb adagok alkalmazása fokozott óvatosságat 
igényel. Hosszú ideig nagy adagokkal kezelt parkin
sonos betegen ritkán pleuralis beszűrődés figyelhe
tő meg. Bár az oki összefüggés az észlelt jelenség 
és a készítmény alkalmazásaközött nem bizonyított, 
a nem várt pleuropulmonalis tünetek jelentkezése
kor a kezelést fel kell függeszteni és alapos kivizs
gálást kell végezni. 

Akut túladagoláskor metoklopramid (pl. Cerucal) 
adása javallt Alkalmazása látászavart okozhat (jár
művezetés, baleseti veszéllyel járó munka!). 

Eltartás: szobahőmérséklete, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 994 
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PAf!lUSIS,.EN· tabletta (100x) 
I'ARTUSISTEN·0,5h)giinjekció 

(25 x 10 ml) 

BOEHFUNG.EF::Í iNGELHEIM 

ATC kőd:,G02C.AO~ 

e Hatóanyag 
0,5 mg feneteraium bromatum (10 mf) ampullán

ként; 5 mg feneteraium bromatum tablettánként. 
e Javallat 

Injekció: fenyegető koraszülés (a terhesség 
3?-38. hetéig), partus immaturus imminens tünetei 
(a terhesség 16. hetétől), cervix insufficientia és cer
clage-mútét eselén az idő elötti fájástevékenység 
megszűntetésére, táguJási és kitolási szak fájásren
dellenességei (megszokottnál gyakoribb és erő

sebb fájások vagy inkoordinált fájások, a méh tartós 
kontrakciója). Alkalmazható a magzati szívfrekven
ciának a méh fájástevékenységével összefüggő 
decelerációja esetén, császármetszés vagy más 
szülészeti mútét előkészítésének időszakában, pl. 
köldökzsinórszövődmény kapcsán, harántfekvés
ben elhelyezkedő halott vagy éretlen magzat 
lábrafordítása előtt. 

Tabletta: fenyegető koraszülés és partus imma
turus imminens (a 16. terhességi héttől), valamint 
cervix insufficientia és cerclage-mútét eselén az idő 
előtti fájástevékenység megszüntetésére. 
e Ellenjavallat 

Hyperthyreosis, tachycardiával járó szívrit
muszavarok, myocarditis, szívbillentyűhibák, mitralis 
vitiumok és idiopathiás hypertrophiás subvalvularis 
aortastenosis, vena cava compressios syndroma, 
zárt zúgú glaucoma, továbbá súlyos genitális vérzé
sek (placenta praevia, idő előtti lepényleválás) és 
intrauterin fertőzések. 

Súlyos vese- és májelégtelenség. 
o Adagolás 

Injekció. A kezelést tartós iv. cseppinfúzióval 
kell bevezetni. Az infúzió összeállításakor 0,5 mg-ot 
(1 ampulla) 250 ml 5%-os glükózoldathoz ajánlatos 
tenni. /20 csepp (1 ml) 2 Jl9 Partusistennek felel 
meg _J Az optimális sebesség 0,5-3,0 l-IQ/perc. 

Az infúzió készítéséhez az izotóniás konyhasóol
dat-nátrium tartalmamiatt-nem alkalmas, különö
sen tartós kezelés esetén. 

AjánÍatos a tocolytikus hatást biztosító legkisebb 
adag megválasztása. 

Ha a cseppszámot nem lehet pontosan beállíta
ni, kisebb koncentrációban tanácsos alkalmazni, az 
esetleges túladagolás elkerülésére. Ilyen esetekben 
0,5 mg-ot (1 amp.) 500 ml infúziós oldathoz adnak 
(20 csepp 1 lJ-g Partusistennek felel meg). 

Fenyegető koraszülés és partus immaturus 



imminens esetén az infúziós kezelést mindaddig 
folytatni kell, amíg a teljes tocolysis bekövetkezik. 

Utákezelésre orális formában alkalmazandó, az 
utolsó iv. infúzió bevezetése előtt 15-30 perccel 
kezdve. 

Tabletta. Naponta 20-40 mg (4-8-szar 1 tab
letta). 
e Mellékhatás 

Nyugtalanság, remegés, izzadás, szívdobogás 
és szédülés. Émelygés, hányinger és hányás ritkán 
jelentkezik. 

Az anyán pulzusszaporulat figyelhető meg, a 
magzati szívfrekvencia azonban legtöbbször nem 
változik, vagy ha igen, a változás jelentéktelen. 

Továbbá vérnyomáscsökkenés állhat be, külö
nösen a dyastoles vérnyomásé. 

Cardiovascularis melfékhatások miatt az infú
ziós kezelés alatt tanácsos a beteget oldalra fek
tetni. 

A készítmény glükogenolitikus hatásának kö
vetkezményeképpen a vércukorszint emelkedik. 
Cukorbetegség esetén ez a jelenség kifejezet
tebb. 

A kezelés alatt csökkenhet a bélperisztaltika, rit
kán bélatcnia is felléphet ezért gondoskodni kell a 
széklet megfelelő rendezéséről. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- intrauterin fertőzésekben kalcium- és D-vita

min-tartalmú készítményekkel, valamint dihidro
tachiszterinnel vagy mineraloszteroidokkal. 

óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal (ezek hatását csök

kenti). 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 944 (tabletta) 

K- 934 (injekció) 
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PASPERTIN csepp (30.ml; 100 ml) 
PASPERTIN filmtabletta (20x; 

5oxi 1Őóx) 
PASPERTIN injekt:i6(5 x 2 rnl) 
PASPERTIN kapszula (2Qx; 

SOx; 1ll0x) 
PASPERJIN szirup.O.OO ml) 
PASPERTIN JCÍ injekció (5 x 'iOml) 
PAsi>t:fl"ftNE~é!lbetkup ·· .·. ·•· 

f"lnőtte~nek(5~). 
PASP!'IHiN.•I(•yégbelkií'p:• 

gyerrhékeknek·(~x) 

.'~-rp~:k~~:;;~~()j~:~Q:~:;' 

A metoklopramid centrális dopamin-antagonista 
és perifériás cholinerg aktivitást mutat. Két fő hatá
sa az antiernetikus hatás, vala"mint a gyomor kiürü
lés és vékonybél passzázs gyorsítása. Az 
antiernetikus hatást centrális támadásponton az 
agytörzsben található hányásközpont Irigger
zónájának kemoreceptorain és valószínűleg a 
dopaminerg neuronok gátlásával fejti ki. A mctilitás 
fokozódása is részben centrális hatás következmé
nye, de szerepet játszik benne a perifériás postgan
glionáris cholinerg receptorok aktiválása és feltehe
tően a gyomor és vékonybél dopaminerg receptora
inak gátlása is. Orálisan adagolva gyorsan felszívó
dik, a maximális plazmakoncentrációt 30-·120 perc 
alatt éri el. Biohasznosulása 60-80% ... First-pass" 
etektussal metabolizálódik, mely egyénenként 
nagymértékben változik. 

A maximális plazmakoncentráció /Cma./ 20 mg 
orális adag bevétele után 40-138 ng/ml. A maxi
mális plazmakoncentráció kialakulásához szüksé
ges idő {T mal 20 mg orális adag bevétele után kb. 
1 óra. Az eliminációs-felezési idő 2,6-4,6 óra. Plaz
mafehérje kötés: alacsony. A megoszlási volumen: 
2,2-3,4 1/kg. 

A metoclopramid átjut a vér-agy gáton. Részben 
változatlanul (kb. 20%}, részben a májban való 
metabolizáció után glukuronsavhoz·vagy kénsavhoz 
kötődve a veséken keresztül választódik ki. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 50 mg metoclopramidium chioratum 
(2 ml, ill. 10 ml} ampullánként 

1 O mg metoclopramidium chioratum filmtablet
tánként, ill. kapszulánként. 

4 mg metoclopramidium chioratum (1 ml= 12 csepp) 
oldatban (nátrium diszulfitat és tartósítószerként p
hidroxi-benzoesav származékat tartalmaz). 

100 mg metoclopramidium chioratum (100 ml) 

• 
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szlrupban (tartósítószerként p-hidroxi benzoesav 
származékot, édesítőszerként szacharint és nátrium 
ciklamátot tartalmaz). 

1 O mg metoc!opramidium chioratum gyermek
kúponként. 

20 mg inetoclopramidium chioratum felnőtt-
kúponként. · 
• Javallat 

-A felső gyomor-béltraktus motilitászavarai (pl. 
gyomoridegesség, a gyomor nyálkahártya gyulla
dása, gyomorégés, refluxoesophagitis, funkeionálls 
pylorus stenosis); 

- A gyomor és nyombélfekély symptomás keze
lésének támogatása; 

- Émelygés, hányinger és hányás: migrain, máj
és vesebetegségek, koponya- és agysérülések 
vagy gyógyszer intolerancia esetén; 

-A duodenum és jejunum szondázásának meg
könnyítése, a gyomorkiürülés és a vékonybél 
passzázs gyorsítása gyomor és vékonybél röntgen~ 
vizsgálat esetén; 

- Diabeteses gastroparesis; 
- A Paspertín injekció adjuváns kezelésként 

postoperatív fenyegető bélatcnia megelőzésére; 
- A Paspertin 10 injekció cytostatikus kezelés 

okozta hányinger és hányás ellen {nagyadagú 
metoklopramid kezelés). 
• Ellenjavallat 

- Mellékvesevelő tumor {phaeochromocytoma); 
- Mechanikus bélelzáródás; 
- Bélperforáció és a gyomor-bél traktus vér-

zései; 
- Prolaktin-függő daganatok; 
-Epilepsia és fokozott görcskészség (extrapyra-

midális zavarok); < 
-Vörösvérsejt képzési, ill. haemoglobin képzési 

zavarok kisgyermekkorban; 
-Újszülött-, csecsemő- és kisgyermekkor 2 éves 

korig; 
- Szoptatás; 
- Gyermekek és terhes nők kezelése esetén az 

előny/kockázatalapos mérlegelése szükséges. Ter
hesség idején ellenjavallt a nagyadagú Paspertln 
kezelése. 
e Adagolás 

Orális adagolás A szokásos adag felnőtteknek és 
14 év feletti fiatalkorúaknak naponta 3-szar 1 O mg. 

14 év alatti gyermekeknek az egyszeri adag 
0,1 mg/ttkg, a maximális napi adag 0,5 mg/ttkg. 

Csökkent vesemúködés esetén az adagot a mú
ködési zavar súlyosságának megfelelóen kell beállí
tani. 

Kreatinin clearance 

11--60 ml/perc 

< 10ml/perc 

Adag 

napi 1-szer 10 mg és 
napi 1-szer 5 mg 

napi 1-szer 10 mg 

995 

Paspertin filmtabletta és-kapszula 
Felnőtteknek és 14 év feletti fiatalkorúaknak na

pi 3-szar 1 filmtabletta vagy kapszula, amelyet étke
zés előtt, egészben, kevés folyadékkal kell bevenni. 

50 ttkg-ú gyermek egyszeri adagja % fílmtablet-
ta, napi adagja 2-szer Y2 filmtabletta. 

Kisebb testsúlyú gyermekeknek csepp vagy szi
rup, csökkent vesefunkciójú betegeknek a ponto
sabban adagolható csepp adása javallt 

Paspertin szirup 
Felnőtteknek és 14 év feletti fiatatkorúaknak na

pi 3-szar 1-2 teáskanál szirup (5-10 mg) étkezés 
előtt. 

Kb. 50 ttkg-ú gyermekeknek napi 3-szor 1 teás
kanál szirup. A maximális napi adag 25 mg = 5 te
áskanál. 

Kb. 30 ttkg-ű gyermekeknek naponta 3-sz or % 
teáskanál szirup. A maximális napi adag 15 mg =3 
teáskanál. 

30 ttkg alatti gyermekeknek a pontos adagolás 
érdekében a cseppet kell adni. 

Paspertin csepp 
Felnőtteknek és 14 év feletti fiatalkorúaknak na

pi 3-szar 15-30 csepp étkezés előtt. 
Gyermekek csepp adagolási táblázata: 

Életkor Testtömeg Egyszeri adag ,, kg mglcsepp 

14 kb. 50 5/15 
iO kb. 30 3/Q 
5 kb. 20 216 

2% kb. 14 1,4/4 

Parenterá/is adagolás 
Paspertin injekció 

Maximális napi 
adag mg 

25 (5-ször 15 csepp) 
15 (5-ször 9 csepp) 
10 (5-ször 6 csepp} 
7 (5-ször 4 csepp) 

Felnőtteknek és 14 év feletti fiatalkorúaknak na
pi 1-3-szor 1 O mg im. vagy i v. 

Gyermekek adagolási táblázata 

Életkor Testtömeg Egyszeri adag Maximális napi ,, kg mg/ml adag mg 

14 kb. 50 5/1,0 25 
10 kb. 30 3/0,6 15 
5 kb. 20 2/0,4 w 

2-5 éves gyermekeknek az egyszeri adag 
O, 1 mg/ttkg, a maximális napi adag 0,5 mglttkg. 

Paspertin 10 injekció 
Paspertin 1 O infúziós kezelést- fél órával a cyto

staticum infúzió megkezdése előtt, aztán pedig 
2 óránként - 2 mg/ttkg adaggal ajánlott végezni 
10 mg/ttkg napi összdózisig. Az egyszeri adagot 
50 ml izotóniás nátrium-klorid oldatban 15 perc alatt 
kell ínfundálni. Az utolsó adagot 3 órával a cytosta
ticum infúzió után is be lehet adni. 

Egy másik adagolási lehetőség: 0,5-1 mg/ttkg 
óránként, kezdve a cytostaticum adása előtt 2 órá
val, majd ezután 0,25--0,5 mg/ttkg óránként 24 órán 
át, tartós infúzióban. 



Beszúkült vesefunkció esetén az adagot megfe
lelóen csökkenteni kell. 

Rektáfis adagolás 
Paspertin E végbélkúp felnőtteknek és 14 év fe

/ettifiatalkorúakhak napi 2~3-szor 1 felnőtt kúp. 
Paspertin K végbélkúp gyermekeknek 
2 és 14 év közötti gyermekeknek napi 2~3-szor 

Y2~ 1 gyermek-kúp. 
A kezelés időtartama az alapbetegséghez iga

zodik. Általában 4-6 hét elegendő, ha szükséges, 
egyes esetekben 6 hónapig adagolható. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, fejfájás, szédülés, félelemérzés (szo
rongás), nyugtalanság és hasmenés felléphet 
Egyes esetekben, főleg gyermekeken dyskinetikus 
syndroma ~ akaratlan görcsszerü mozgások, külö
nösen a fej-, nyak- váll területén - figyelhető meg. 
Ilyenkor a kezelést le kell állítani és iv. biperiden ke
zelést kell folytatni (lásd Figyelmeztetés). 

Tartós alkalmazáskor a szérum prolaktinszint 
emelkedik. Előfordulhat az emlők megnövekedése 
vagy tejképződés megindulása, menstruációs za
var, férfiakon gynecomastia. Ilyenkor a gyógyszer 
adagelását abba kell hagyni. A tünetek a kezelés 
megszakításával megszünnek. 

Egyes esetekben idősebb betegek hosszantar
tó kezelése után parkinsonizmusról (remegés, foko
zott izomtónus, akinézia) és késői dyskinesisről 

számoltak be. Az extrapyramidalis tünetek oka a 
központi idegrendszerben a dopamin receptor 
blackaló hatás. 

A Paspertin szirup és csepp paraben típusú 
konzerválószert. a csepp nátrium diszulfitat is tartal
maz, erre érzékenyeken túlérzékenységi reakciók 
léphetnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ö vatosan adandó: 
- digoxinnal és cimetidinnel (felszívódásukat 

csökkentheti) 
- paracetamollal és különbözó antibioticumok

kal (pl. tetraciklin), továbbá alkohollal (felszívódásu
kat gyorsítja, illetve fokozza). 

Nem adható: 
-anticholinerg hatású készítményekkel (a meto

klopramid hatását csökkenthetik). 
~ fenotiazinokkal, triciklikus antidepresszán

sokkal, sympathomimetikumokkal és MAO-gátlókkal 
(érzékeny egyéneken extrapyramidális reakciók -
görcsjelenségek a feí-, nyak- váll területén- léphet
nek fel). 
e Figyelmeztetés 

Fiatalkorúak és súlyos veseelégtelenségben 
szenvedó betegek metoklopramid kiválasztása kor
látozott, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a nem
kívánatos hatásokra, és ezek fellépte eselén a 
gyógyszer szedését azonnal fel kell függeszteni. 

A gyógyszer előírásszerinti használat esetén is 
megváltoztathatja a reakciókészséget a járműveze-
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tés biztonságát vagy a gépek kezeléséhez szüksé
ges alkalmasságot csökkenti. Ez fokozottan érvé
nyes egyidejü alkoholhatás esetén. 

A Paspertin kezelést triciklikus antidepressáns 
kezelés befejezése után 14 nappal szabad elkez
deni. 

Túladagolás esetén: aluszékonyság, zavartság, 
ingerlékenység, fokozódó nyugtalanság, görcsök, 
extrapyramidális motorikus zavarok, bradycardiával 
és vérnyomásemelkedésseL illetve eséssei járó ke
ringési zavarok jelentkezhetnek. A görcsjelenségek 
biperiden, diazepam és gyakran koffein adása után 
is megszűnnek (2,5-5 mg biperiden im." vagy las
sú iv. injekcióban, gyermekeknek 6 éves korig 2 mg, 
10 éves korig 3 mg; szükség eselén 30 perc múlva 
az injekció azonos dózisban ismételhető). Magas 
adagok bevétele után esetleg gyomormosás végez
hető, vagy aktívszén és nátriumszulfát oldat orális 
adagolása javallt. 

Fiatalkorú betegeken dystonia gyakrabban lép 
fel mint felnőtteken. Idősebb betegeken parkin
sonizmus gyakrabban lép fel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. A dobozból kivett 
gyógyszert nem szabad hosszabb időre közvetlen 
napsugárzásnak kitenni. · 
• Megjegyzés:+ V Fb (10 injekció) 
• Törzskönyvi szám: K - 2132 (csepp 30 ml); 
K- 2133 (csepp 100 ml); K- 1781 (filmtabletta); 
K- 1782 (injekció); K- 2130 (kapszula); K- 2131 
(szirup); K ~ 1783 (10 injekció); K- 2135 (E kúp fel
nőtteknek); K- 2134 (K kúp gyermekeknek) 

e Hatóanyag 
50 mg sulphanum coeruleum (2 ml) ampullán

ként, izotóniás oldatban. 
e Javallat 

A nyirokerek lokalizálása Lipiodol Ultra-Fiuide 
olajos injekcióval végzett lymphographia előtt. 
e Ellenjavallat 

Különös óvatossággal alkalmazható al!ergiára 
hajlamos egyéneken vagy olyan betegeken, akik 
trifenilmetán típusú festékekkel gyakran kerültek 
kontaktusba. A továbbiakban az ezt követő lym
phographiára vonatkozó ellenjavallatokat kell figye
lembe venni. 
o Adagolás 

Általában helyi érzéstelenítés után 0,5-1 ml 
Patentb!au V injektálandó subcutan, amire a legal
kalmasabb hely a lábhát ill. a kéz, az 1. és 4. inter
digitalis redő magasságában. A kéz vagy láb 
masszírozása és passzív mozgatása után bőrincisio 

• 

készítendő transzverzálisan vagy a nyirokér irányá
ban, és a megfestett nyirokeret fel kell tárni. 
e Mellékhatás 

A Patentblau V subcutan befecskendezésa után 
allergiás tünetek léphetnek fel. Az anaphylaxiás 
shock-reakció első jeleinek megjelenésekor az aláb
bi beavatkozást kell elvégezni: oxigénbelélegezte
tés, volumenpótlás (pl. 50Q-.1000 ml plazmaex
pander gyors infundálása), és kortikoszteroid (pl. 
dexametazon vagy metilprednizolon) ív. adása. 
• Figyelmeztetés 

Intravénásan vagy inlraarteriálisan nem alkal
mazható! 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K - 796 

PJWÜLON 4rng injek~io 
(so x 2,ml) 

Közepes/hosszú hatású nem-depolarizáló izom
relaxans. Hatóanyaga, a pancuronium-bromid, bio
kémiai szempontból aminoszteroid. Hatékonyan gá
tolja az idegingerület vezetését a receptorok szint
jén, anélkül, hogy a véglemez depolarizálódna. Hor
monjellegű hatása nincs. 

Nincs vénakámsíló hatásá és bronchospasmus! 
sem okoz. , 

Hatása kíméletes, niris. hisztaminfelszabadító, 
ganglionblockoló hatása, toxicitása igen alacsony. 
• Hatóanyag 

4 mg pancuronium bromatum (2 ml) ampullán
ként. 
e Javallat 

Sebészeli anaesthesiában a vázizomzat ellazítása. 
Intenzív terápia során neuromuscularis blokád 

létrehozása számos betegségben, beleértve a 
refrakter status asthmaticust és a tetanust is. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítménnyel szemben. 
Depolarizáló neuromuscular-blockoló gyógyszer 

(pl. suxamethonium) megelőző vagy egyidejű alkal
mazása. 
• Adagolás 

Kizárólag i v. A megfelelő adag függ. az anaes
thesia módszerétól. a sebészeli beavatkozás várha
tó időtartamától, az anaesthesia előtt, vagy során 
használt egyéb gyógyszerekkel történó esetleges 
kölcsönhatástóL valamint a beteg állapotától. A neu
romuscularis blokk és a normális ideg-izom
müködés vissza térésének perifériás idegstimulátor
ral történő manitorozása ajánlott. 
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Általában a következó adagolási séma javasolt: 

Felnóttsebészetí beavatkozások: 

Kezdő adag: 

Fenntartó adag· 

50-80 flQ/ttkg {intubatio 
150-120 sec. után végezhető} 
vagy 

80-100 flQ/ttkg (intubatio 

120-90 sec. utáii véQ~ihetó}. 
10-20 ).IQ/tlkg 

Gyermeksebészeli beavatkozások: 

Kezdő adag: 
Fenntartó adag: 

60--100 ).IQ/ttkg 
10--20 ).lg/ttkg 

ÚjszGI6ttkori sebészeli beavatkozások: 
Kezdő adag: 30-40 J.IQ/tlkg 

Fenntartó adag: az újszülöttek érzékenysége 
miatt az első adag után 

észlelt reakció függvényében 

általában 10-20 flg/ttkg. 

Suxamethonium alkalmazása után a szOkséges mennylség 
jelentősen csökken 
Felnóttek: 

Kezdő adag: 
Fenntartó adag: 

Gyermekek: 

Kezdő adag: 
Fenntartó adag: 

2Q-60 ).IQ/ttkg 
10--20 ).IQ/tlkg 

2Q-60 ).IQ/ttkg 
10--20 ).IQ/ttkg 

Obesitas esetén az adagokat csökkenteni kell. 
A hatástartam a beteg klinikai állapotától és az 

alkalmazott adagtól függ, normál körülmények kb
zött általában 45-60 perc. 

80 ].lg/ttkg kezdő adag alkalmazása után az 
"onset time" 45 mp, maximális hatás 9Q-.120 mp 
alatt alakul ki, hatástartam kb.: 60 perc. 

A Pavulon hatástartama általában hosszabb a 
kritikus, intenzíven kezelt betegen, ilyen körülmé
nyek kőzőtt az órá_nként, másfél óránként 
intravénásan adagolt 60 J..lg/tlkg általában megfele
lő izomrelaxatiot biztosít. 

A Pavulon neuromuscularis blokkoló hatása az 
idősebb betegeken hosszabb időtartamú. 

Tetanus eselén a relaxatio hatástartama függ a 
spasmus súlyosságától, ezért változó. 

A Pavulon nem adagolható együtt más gyógy
Szerekkel, sem infúzióval, mivel a pH-változás pre
cipitatiót okozhat. 

A fe! nem használt anyagat tárolni, újra felhasz
nálni tilos! 

Terhesség idején a fejlődő magzatra gyakorolt 
potenciális káros hatásának megállapítására nem 
áll rendelkezésre elgendő adat. Terhesség idősza
kában csak az előny/kockázat gondos mérlegelése 
alapján alkalmazható. 

· Császármetszés során használata biztonságos. 
Nem befolyásolja az Apgar értékel, a magzati izom-



tónust és az újszülött cardirespiratorikus adapia
ticját A köldökzsinór vérét vizsgálva kide~Uit. 
hogy csak igen kis mennyiségű Pavulon jut at a 
placentán. 

Figyelmeztetés: Toxaemiás betegeknek adott 
magnézium-szulfát jelentösen megnyújtja a relax
atiót. !lyen esetben az adagot csökkenteni kell. 
e Mellékhatás 

A vérnyomás és a pulzus enyhe emelkedése, a 
perctérfogat növekedése (enye vagolytikus hatás). 

Csökkenti az intraocularis nyomást és myosist 
okoz, ezen tulajdonságai miatt alkalmas szemészeli 
mútétekben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A nem depo!arizáló izomrelaxánsok hatását és a 
hatás időtartamát növelik: 

~ anaestheticumok: halotan, aether, enfluran, 
isofluran, methoxifluran, cyclopropan, thiopenton, 
methohexital, ketamin, fentanyl, gammahydroxi
butirat, etomidat. 

~ egyéb gyógyszerek: más nem depolarizáló 
relaxánsok, aminoglyco.;;id és polypeptid lfpusú an
tibiotikumok, diureticumok, 13-blockolók, MAO
inhibitorok, kinidin, fenitoin, a-blockolók, imidazolok, 
metronidazol, nitroglicerin, diazepam, Mg-szulfát. 

Hatását csökkentik: 
~ anaestheticumok: neurolept analgesia, propa

nidid, 
- egyéb gyógyszerek: neostigmin, edrophoni

um, piridostigmin, kortikoszteroidok korábbi króni
kus használata, noradrenalin, epinefrin {adrenalin), 
azathioprin, teofillin, KCI, NaCl, CaCI2, heparin {át
meneti csökkenés). 

Depolarizáló izomrelaxáns alkalmazása Pavulon 
után növelheti vagy csökkentheti a neuromuscularis 
blackaló hatást. A nem depo!arizáló relaxáns csök
kenti a receptorok érzékenységét a depolarizáló 
relaxanssal szemben, ezért csak nagyobb adagú 
depolarizáló relaxáns adagolásával érhető el a kí
vánt hatás, ami a véglemez desensitisa!ásához, az 
ún. "dual black" jelenséghez vezet. Ilyenkor az 
antikolinészteráz hatása kifejezetlen ártalmas. 

A halotan által okozott vérnyomásesést a 
Pavulon nem fokozza, sót kompenzálja a cardialis 
depressiot, a neurolepianalgesia által okozott 
bradycardiát, valamint a martin-származékok 
cholinerg hatását 

Triciklikus antidepresszanssal krónikusan kezelt 
betegeknek halotan alkalmazása esetén a Pavulon 
csak óvatosan adagolható az arrhythmia veszélye 
miatt. 

Üjabb kutatások szeríni relaxált betegeknek 
nitrogénderivátumok adagolása meglehetősen koc
kázatos. 
e Figyelmeztetés 

Csak a műtéti relaxatioban is járatos anaesthe
sialog us adagolhatja, amennyiben az intubatiohoz 
és a mesterséges lélegeztetéshez szükséges felté-
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telek a helyszínen biztosítottak. Mivel a Pavulon a 
vázizomzat, így a légzőizmok relaxatioját is előidé
zi, minden beteget lélegeztelni kell. Elengedhetet
len, hogy a beteg a mútét végén spontán, szabá
lyosan és mélyen lélegezzen, mielótt elhagyja a 
műtót. 

A Pavulon áltat előidézett neuromuscularis blo
kád kolineszteráz-inhibitor {pl. neostigmin) adagolá
sával függeszthető fel. A cholinerg hatás atropin 
együttes adagolásával küszöbölhetó ki. 

Különös figyelmet igényel a regurgitatio ve
szélye. 

A Pavulon a d-tubocurare-hoz hasonlóan csök
kenti a parciális tromboplasztin-, és a protrombin 
időt. 

Erőssége a d-tubacurare-hez viszonyítva 7:1. 
A következő kórképek befolyásolhatják a 

Pavulon farmakokinetikáját, ill. farmakodinámiáját 
Veseelégtelenség esetén - mivel a Pavulon elsó

sorban avesén át ürül -, a felezési idő megnyúlik, a 
plazma- clearance pedig csökken. Alkalmazása 
óvatosságat igényel, mivel ilyen esetben a normális 
idegizomtevékenység is nehezebben tér vissza. 

A hyperdiuresis a gyors ürülés miatt rövidebb 
hatástartamct okozhat. 

Májelégtelenség, vagy az epeutak betegsége: 
annak ellenére, hogy a máj szerepe nem jelentős a 
Pavulon metabolizmusában, májelégtelenség ese
lén a farmakokinetika jelentősen változik. Megválto
zik a gyógyszer eloszlása is, bizonyos fokú resisten
tia alakul ki, ezért rendszerint nagyobb adagot kell 
alkalmazni. Ugyanakkor viszont a máj és/vagy az 
epeutak betegsége meghosszabbítja az eliminatiot, 
ezáltal a hatástartam növekedhet. Tehát a relaxatio 
lassabban jöhet létre, a fenntartó dosis növekedhet, 
a relaxáló hatás pedig megnyúlhat 

Rossz keringési körűlmények: cardiovascularis 
betegségekben, idős korban, oedema esetén a ke
ringési idő meghosszabbodik, a gyógyszereloszlás 
ideje nő, ezért a relaxatio lassabban fog bekövet
kezni. 

Neuromusculari$ kórképek: más curare típusú 
szerekhez hasonlóan neuromuscularis betegségek
ben vagy poliomyelitis után a Pavulon csak nagyon 
óvatosan adagolható. 

Ugyanis a neuromuscularis blockolók hatásá
ban jelentős eltérések jelentkezhetnek. Myasthenia 
gravis vagy Eaton-Lambert syndroma eselén már 
igen kis dózis is erős hatást fejl ki. 

Hypothermia eselén a neuromuscularis blokád 
csökken, a felmelegítés során pedig növekszik. 
Újszülötteknek a hypothermia miatt kisebb dóziso
kat ajánlanak. 

Egyéb körülmények amelyek fokozhatják a 
Pavulon hatását: 

-hypokalaemia (pl. hányás, hasmenés, digitali
satio, diuretikus kezelés után), 

~ hypermagnesaemia, hypocalcaemia {poly-

transfusio után), hypoproteinaemia, dehydratio, aci
dosis, hypercapnia, cachexia. 

Carcinamatosisban szenvedő betegeken fóleg 
bronchialis carcinama esetén fokozott érzékenység 
figyelhető meg. Ezek a betegek a neostigminre 
gyengébben r!'Jagálnak. 

Túladagolás esetén, ha a neostigmin hatástalan, 
a beteget továbbra is lélegeztetní kell addig, amig a 
spontán légzés vissza nem tér. A kolinészteráz
inhibitor ismételt adagolása veszélyes lehet. 

Eltartás: fénytől védve, 2~8 oc között. 
Felbontás után néhány órán belül fel kell hasz

nálni. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K 667 

PAXIRASOL inhaláCiós aéröszo.r 
(15 g) 

EG IS 

A bromhexin - elsősorban a serosus nyálmiri
gyek működését aktiválva - fokozza a nyálkaterme
lést Ez a hatás orális és parenterálls alkalmazáson 
kívül egy adott nyálkahártya területen lokálisan is 
megfigyelhetó. A bromhexin secretomotoros, secre
tolytikus és mucociliáris aktivitást fokozó hatása ré
vén megakadályozza a légúti nyálkahértyák kiszára
dását, a száraz nyálkahártyákat pedig produktivitás
ra készteti, ezáltal egészséges nyálkahártya
bevonatot hoz létre. A tapéj.dó, beszáradó, pörkösö
dő, mucinosus, viszkózuS nyákat hígítja, oldja, an
nak kiürülését elősegíti. 
e Hatóanyag 

300 mg bromhexinium chioratum 15 g-os palac
konként {1 ,7 mg hatóanyag adagonként). 
e Javallat 

Profilaktikus alkalmazás 
A garat-, gége és légcső nyálkahártya kiszára

dásának, illetve a nyák besűrűsödésének megaka
dályozása. 

Terápiás alkalmazás 
A garat-, gége és légcső nyálkahártyáinak kö

rülír! vagy diffúz száradássar járó megbetegedései, 
mellyeJ esetenként a nyáktermelés megszúnése, 
vagy csökkenése jár együtt {pl. tracheastamás be
tegek száraz légcsóállapotának rendezése), illet
ve ha a termelődő nyák viszkózus, tapadó, raga
csos vagy pörkszerúen száraz, mindezek oldása 
és kiürítésének elősegítése: pharyngitis sicca, 
pharyngo-laryngitis sicca, laryngitis vagy laryngo
tracheitis sicca {krónikus trachea-bronchitis) esete
iben. 

A fej-nyaki szervek területén terépiásan alkalma
zott sugárhatás okozta nyálkahártyaszárazság mér
séklése. 
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e Ellenjavallat 
Jelenleg nem ismeretes. 

e Adagolás 
Az adagolófeltét egyszeri lenyomása 80 mg ae

roszol {1 ,7 mg bromhexinium chloratum) távozását 
biztosítja a palackból. 
Felnőtteknek naponta 3~5-ször, alkalmanként 5 
adagot kell szájon át belé!egezni, vagy__ a tra
cheastamán át belégzés! fázisban alk81ma·znL· 
e Mellékhatás 

Átmeneti émelygés, csípő érzés, kellemetlen íz
érzet. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazás előtt a palack tartalmát fel kell rázni! 
Az aeroszol belégzésekor enyhe köhögés, átmeneti 
csípő érzés léphetnek fel, melyek azonban néhány 
perc alatt spontán megszúnnek. Gyermekeknek 
adása nem javasolható, mivel gyermekgyógyászati 
alkalmazásáról nincs elegendő tapasztalat. 

Eltartás: hűvös helyen, hótól, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi s:zám: Tsz.:· 3723 

PAXIHASötiinjekclc'f(§:~2··ml) 
f~XIRASQ!-:91cfaf(60fnip• .·. 
· PAXIRASOt tábletta (20x)•· 
EGIS'-. '·.:':i;Tt:·kgci·;;·Rö:~q.1~P?,~:· 

A Paxirasol elfolyósítja a viszkózus bronchus
nyákot, ezáltal megkönnyíti az expectoratiot és nö
veli a felköhögött váladékmennyiséget. Csökkenti a 
légzési munkát és a kínzó köhögési ingert. 
e Hatóanyag 

4 mg bromhexinium chioratum {2 ml) ampullán
ként; 120 mg bromhexinium chioratum {60 ml) oldat
ban, 8 mg bromhexinium chioratum tablettánként. 
• Javallat 

Minden olyan légzőszervi megbetegedés, 
amelyben a hörgőváladék elfolyósítása és felköhö
gésének könnyítése szúkséges {tracheobronchitis, 
krónikus bronchitis, krónikus obstruktív tüdőbeteg
ségek különbözó formái, krónikus gyulladásos tüdő
betegségek, pneumoconiosis, bronchiectasia}. Di
agnosztikus célból intrabronchialisan adagolt ide
gen anyagok felköhögésének megkönnyítése {bron
chographiában). 
• Ellenjavallat 

Ezideig nem ismert. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 3-szar 1 tabletta, illetve 3-
szar 4 ml oldat. Belégzésre {aeroszo! készülékkel) 
2-3-szor 2 ml oldat naponta. Klinikailag súlyos kór
képekben, továbbá posztoperatív komplikációk 
megelőzése céljából parenterálisan célszerű alkal-



me.zni: naponta 2-3-szor 1 ampulla sc., im. vagy iv. 
(ív.-an az injiciálás időtartama 2-3 perc). Infúzióban 
glükóz-, fruktóz- vagy Ringer-oldattal hígítva hasz
nálható (egyéb elektrolit oldattal nem elegyíthető ké
miai összeférhetetlenség miatt). 
Gyermekek napi adagja: 

Tabletta 

Csecsemókrtek 

1---6 éves korbart 2-szer Ve 
7-10 éves korban 3-4-sz.er !h 

10 éves kor felett 3-sz.or 1 

• Mellékhatás 
Átmeneti émelygés. 

• Figyelmeztetés 

Oldat Belégzésre 

2-szer 1 ml 2-szer 5 csepp 

2-sz.er 2 ml 2-szer 10 csepp 

3-4-szer 2 ml 2-szer 1 ml 

3-szor4 ml 1-2-szer 2 ml 

Gyermekeknek belégzésre csak fekvóbeteg
gyógyintézetben, orvosi felügyelet mel!ett alkal
mazható. A belégzésre használt oldatot azonos 
mennyiségú desztillált vízzel fel kell hígítani, a be
légzés során esetleg fellépő köhögési inger meg
előzése céljából érzékeny betegek kezelésére cél
szerú előzetesen testhómérsékletre melegített olda
tot alkalmazni. 

A kezelés időtartama alatt átmeneti SGOT- és 
SGPT-emelkedés elöfordulhat. Gyomorfekélyben 
adása óvatosságat igényel. 

Az oldat adagjainak a kimérésére a dobozban 
elhelyezett adagolómérce szolgál. 

Eltartás. Oldat, injekció: fénytól védve. Tabletta: 
szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + Vn V (injekció) 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3613 (injekció); Tsz.: 
3614 (oldat); Tsz.: 3612 (tabletta) 

PAXIFlASOL\orrspray .(10.g) 

E GIS ATC k()d:-R01_AX11 

A brómhexin - elsősorban a serosus nyálmiri
gyek múködését aktiválva - fokozza a nyálkaterme
lést Ez a hatás orális és parenterálls alkalmazáson 
kívül egy adott nyálkahártya területen lokálisan is 
megfigyel heló. A bromhexin secretomotoros, secre
tolytikus és mucociliáris aktivitást fokozó hatása ré
vén megakadályozza a légúti nyálkahértyák kiszára
dását, a száraz nyálkahártyákat pedig produktivitás
ra készteti, ezáltal egészséges nyálkahártyabevo
nalot hoz létre. A tapadó, beszáradó, pörkösödó, 
mucinosus, viszkózus nyákat hígítja, oldja, annak ki
ürülését elősegíti. 
• Hatóanyag 

0,02 g bromhexinium chioratum 10 g-os üve
genként (0,2 mg hatóanyag adagonként) 
o Javallat 

Profilaktikus alkalmazás: 
az orr- és orrgarat nyálkahártya kiszáradásának, 

illetve a nyák besúrúsödésének, pörkösödésének 
megakadályozása. 

Terápiás alkalmazás: 
az orr- és orrgarat nyálkahártya különböző loka

lizációjú, kiterjedésú és súlyosságú kiszáradásának 
kezelése, az orrnyálka termelődésének megszúné
se, vagy nagyfokú csökkenése esetén (pf. Sjögren
syndroma), hasonlóan az orr- és garatváladék gumi
szerű koncentrálódása, pörkös beszáradása ese
tén, mindezek oldása és kiürítésének elősegítése. 
Rhinitis sicca anterior, rhinitis sicca non foetida, oza
ena okozta panaszok enyhítése és az epipharyngi
tis sicca különbözó súlyosságú változatai. Az orr- és 
epipharynx nyálkahártyáját érintő terápiásan alkal
mazott sugárhatás okozta nyálkahártyaszárazság 
mérséklése. 
• Ellenjavallat 

Ezideig nem ismert. 
• Adagolás 

A mechanikus adagoló pumpa egyszeri lenyo
mása 100 mg oldat (0,2 mg bromhexinium chlo
ratum) spray-szerű formában való távozását bizto
sítja az üvegbóL 
Felnófteknek naponta 3-szor, alkalmanként 2-5 ada
got kell juttatni egy-egy orrfél be .. A fölös mennyisé
get helyes hátrahajtott fejtartással az orrgaratba 
csorgatni. 
• Mellékhatás 

Átmeneti öklendezés, émelygés, kellemetlen 
ízérzet, rövid ideig tartó orrdugulás előfordulhat
nak. 
• Figyelmeztetés 

Az orrspray használatakor átmeneti csípő érzés 
léphet fel az érintett nyálkahártyaterületen, ez azon
ban néhány perc alatt spontán megszűnik. 

Gyermekeknek adása nem javasolható, mivel 
gyermekgyógyászati alkalmazásáról nincs kellő ta
pasztalat. 

Eltartás: húvös helyen, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3713 

PÉFLACINE400 019 fihnt~bli.t!i( 

... ···(20x) •·····. ·······•· . ).> \ PÉ.FLACINE injekció illfúziólioz 
·(ro>xsml) 

,EGJS<, 

Hatóanyaga a pefloxacin a fluorokinolonokhoz 
tartozó, szintetikus, bactericid hatású antibioticum. 
A baktériumok giráz enzimjének gátlásával fejti ki 
hatását. A következő antibakteriális spektrummal 
rendelkezik: 

• 
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-Általában érzékeny kórokozók (MIC 5: 1 1-lQ/ml): 
E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus 
mirabílis, indol pozitív Proteus, Citrobacter, Sal
monella, Shigella, Haemophilus, Staphylococcus, 
Neisseria gonorrhoeae; 

- Változóan érzékeny kórokozók: Streptococ
cusok és PneurTiococcusok, Pseudomonas, Acine
tobacter, Clostridium perfringens, Mycoplasma, 
Chlamydia; 

- Általában rezisztens törzsek (MIC :::::. 4 1-lQ/ml}: 
Gram negatív anaerob baktériumok, Spirochaeták, 
Mycobacterium tuberculosis. 

Amikor egy adott törzs érzékenysége bizonyta
lan, csak az in vitro vizsgálat határozhatja meg, 
hogy érzékeny, mérsékelten érzékeny, vagy rezisz
tens-e a törzs. 

400 mg pefloxacin per os adása után gyorsan 
(kb. 20 perc}, a betegtól függően kb. 90%-ban szí
vódik fel. 

400 mg egyszeri adása után a szérum csúcs
koncentrációja kb. 4 JiQ/ml az infúzió végén, vagy a 
tabletta bevétele után másfél órával; a kiürülési fele
zési idő kb. 12 óra. 

Ismételt adáskor 400 mg pefloxacin 12 óránkénti 
parenterális, vagy orális adása esetében a 9. adag 
után a csúcskoncentráció kb. 10 Jig/ml. a kiürülési 
felezési idő változatlanul12 óra. 

A plazmafehérjékhez való kötődés 30% körül 
van. A megoszlási térfogat kb. 1 ,7 1/ttkg, egyszeri 
400 mg pefloxacin adása után. 

Ismételt adagolás eselén a következő szöveti 
koncentrációk mérhetók: bronchus váladékában na
gyobb, mint 5 JiQ/ml; pajzsmirigy 11,4 J-iQ/g; nyálmi
rigy 7,5 J-iQ/g; zsírszövet 2,_a;flg/g; bór 7,6 J-iQ/g; orr
garat nyálkahártya 6 Ji9 /Q; mandula 9 J.lQ/g; izom 
5,6 J-iQ/Q. 

Elsősorban a májban metabolizálódik. 
Normális máj- és vesefunkció esetén az adott 

adagnak kb. a fele vesén keresztül, részben válto
zatlanul, részben két fő metabolit formájában ürül. A 
változatlan forma koncentrációja a beadás utáni máso
dik órában 25 JiQ/ml a vizeletben, a 12-24. óráig gyúj
tölt vizeletben 15 J.tQ/mL A változatlan pefloxacin és a 
metabolitok az utolsó adag után 84 órával még kimu
tathatók a vizeletben. 

A kiválasztást a veseelégtelenség lényegesen 
nem befolyásolja. 

Kevéssé dialysaiható (átlagos eliminációs koeffi
ciens: 23%). 

Májcirrhosisban végzett vizsgálat során, egy
szeri 8 mg/ttkg adása után a pefloxacin farmakoki
netikájának változása a plazma clearence jelentős 
csökkentését okozta. Ez a felezési idő nagyfokú 
megnyúlásához {3-5-szörös) vezetett. ugyanakkor a 
változatlan molekula kiválasztása a vizeleibe a 
többszörösére (3~4-szeres) nőtt. 
• Hatóanyag 

400 mg pefloxacinum (pef!oxacinium mesilicum 
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formájában) filmbevonalú tablettánként; 400 mg 
pefloxacin {pefloxacinium mesilicum formájában) 
(5 ml) ampullánként 
e Javallat 

A készítmény iránt érzékeny kórokozók okozta 
fertözések: vese- és húgyúti, légúti (elsősorban 

nosocomialis), orr-fül~gégészeti, hasúri, gyomor
bélrendszeri (anaerob fertózés esetén arra ható 
kombinációban), máj- és epeúti. kismedene'Eü; ·no
gyógyászati, csont- és izületi, bórgyógyászati fertó
zések és sepsis. 
e Ellenjavallat 

Gyermekkor. Serdülőkor (növekedés befe
jeztéig). Terhesség. Szoptatás. Epilepsia. Glukóz-6-
foszfátdehidrogenáz hiány. Kinolon csoportba tarto
zó gyógyszerekkel szembeni allergia. Kórelőz

ményben szereplö ínsérülés, íngyulladás vagy ín
szakadás. 
• Adagolás 

Normál májfunkciójú betegeknek a hatásos szé
rumszint gyorsabb elérése céljából első adagként 
800 mg (2 tabletta, vagy 2 ampulla lassú iv. infúzió
ban) telítő adagot lehet alkalmazni. 

Filmbevonatú tabletta 
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 étkezés közben kell bevenni). 

Injekció: 
Kizárólag lassú iv. infúzióban (1 óra) kell beadni. 
1 ampullát (400 mg pefloxacin 5 ml oldatban) 

250 ml 5%-os glükóz~infúzióval kell hígítani. Szo
kásos fenntartó adag: naponta 2-szer 1 ampulla 
(2-szer 400 mg) reggel és este, a fent leírt módon hí
gítva, lassú iv. infúzióban. Az ampulla hígításához 
egyéb infúziós oldatot (0,9%-os nátrium-klorid-infú
zió!, ill. klorid ion! tartalmazó infúziót) nem szabad 
használni a kicsapódás veszélye miatt! 

Károsadott májfunkciójú betegeknek (súlyos 
májelégtelenség vagy csökkent máj vérétáramlás 
esetén) a napi adagokat az adagolás ritkításával 
kell csökkenteni. 

Az ív. infúzió alkalmazásakor a következő ada
golási séma ajánlott: 

8 mg/ttkg 1 órás lassú iv. infúzióban; 
- naponta kétszer, ha nem áll fenn sárgaság és 

ascites; 
-naponta egyszer, sárgaság esetén; 
- minden 36. órában, ascites esetén; 
- minden második napon, sárgaság és ascites 

együttes--előfordulása esetén. 
• Mellékhatás 

Fotoszenzibilizáció, bőrkiütés. Izom- és/vagy 
izületi fájdalom, íngyulladás. Thrombocytopenia, 
neutropenia. 

Központi idegrendszeri izgalmi tünetek {nyugta
lanság, alvászavarok, fejfájás, tremor, görcsök, tu
datzavar - különösen az intenzív osztályokon kezelt 



betegeknél). Gastrointestinalis panaszok (gyomor
fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés). A mellék
hatások reverzibilisek és a kezelés befejezését kö
vetően megszünnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- teafillint tartalmazó gyógyszerekkel {a 

pefloxacin gátolja a teofillin metabolizmusát, a 
teofilJin plazmaszint jelentősen emelkedhet) 

- orális anticoagulánsokkal {anticoaguláns ha
tás fokozódás) 

- cimetidinnel (csökken a pefloxacin metaboliz
musa) 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal (központi 
idegrendszeri mallékhatások fokozódhatnak) 

Együttadása kerülend6: 
- alumínium és/vagy magnézium tartalmú 

antacidokkal (hatáscsökkenés). 
• Figyelmeztetés 

A nem nosocomiális légúti fertőzésekben-mivel 
a Streptococcusok és Pneumacoccusok csak válto
zó mértékben érzékenyek a pefloxacinra - pontos 
bakteriológiai vizsgálat hiányában a pefloxacin nem 
az elsőként választandó gyógyszer. 

Fotoszenzibilizáció veszélye miatt, a kezelés 
időtartama alatt, valamint a kezelés befejezését kö
vető 4 napig a napozás és UV sugárzás kerülendO. 

Az íngyulladásra, illetve a következményes ín
szakadásra hajlamosító tényezők: 60 év feletti élet
kor, elhúzódó szteroid kezelés, megerőltető fizikai 
megterhelés, hosszantartó ágynyugalom utáni lába
dozás. 

Az Achilles ín gyultadása szakadáshoz vezethet. 
Íngyulladás kialakulása eselén a kezelés azon

nali megszakítása és az esetnek megfelelő betegel
látás szükséges. {Ez a mallékhatás - más fluoroki
nolonokhoz hasonlóan~ ritkán fordul elő.) 

Súlyos májelégtelenség eselén az adagolás! 
egyénileg kell megállapítani (lásd Adagolás). 

A pefloxacin kezeléssei egyidejűleg adott teofill
in tartalmú gyógyszerek esetén, a teofillin plazma
szintje jelentősen emelkedhet {lásd Gyógyszerköl
csönhatás), ezért a teofilJin plazmaszintjét ellenóriz
ni kell. 

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

Klorid iont tartalmazó infúzió az arnpuliához nem 
keverhetől 

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

Eltartás: tabletta és injekció szabahőmérsékle
ten {15-25 °C között) tartandó, az injekciót fénytól 
védeni kell. 
• Megjegyzés: ++V (filmtabletta) Fb {injekció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3740 (filmtabletta) 

Tsz.: 3741 {injekció) 

F'ÉFLACINE rllonodÓzis 400 rllg 
filmtabletta(2x) 

E GIS :ATC-kód: JO~M'A03 

Hatóanyaga a pefloxacin, a fluorokinotonokhoz 
tartozó, szintetikus; bactericid hatású antibioticum. 
A baktériumok giráz enzimjének gátlásával fejti ki 
hatását. 

800 mg pefloxacin egyszeri adása hatékony a 
nák nem-komplikált húgyúti infectioit leggyakrabban 
okozó baktériumokra, pl. E. coli, Staphylococcus, 
Klebsiella, Proteus, illetve a férfiak gonorrhoeás ure
thritisét okozó Neisseria gonorrhoeae-ra. 

A pefloxacinra érzékeny egyéb kórokozók által 
okozott fertőzések eselén az ismételt adagolású ke
zelés javasolt. 

800 mg pefloxacin per os adás után gyakorlati
lag 1 00%-ban felszívódik. Normális máj- és vese
funkció eselén az adagnak kb. a feleavesén át vál
tozatlanul és két fő metabolit formájában ürül. 

800 mg pefloxacin adása után a változatlan for-
maa 

0-24 óráig gyűjtött vizeletben: 111,2± 16,0 J.Lg/ml 
24--48 óráig gyűjtött vizeletben: 85,0±22,0 J.lg/ml 
48-72 óráig gyűjtött vizeletben: 11,5 ±4, 1 ).lg/ml 
Az antibacterialis hatás átlagosan 5 napig mu-

tatható ki. A kiválasztást a veseelégtelenség lénye
gesen nem befolyásolja. Előrehaladott májkároso
dás eselén az elimináció elhúzódik. 
a Hatóanyag 

400 mg pefloxacinum (pefloxacinium mesilicum 
formájában), filmtablettánként. 
• Javallat 

Nők nem-komplikált cystitise, melyet a készít
ményre érzékeny kórokozó okoz. 

Férfiak Neisseria gonorrhoeae által okozott nem
komplikált urethritise. 
• Ellenjavallat 

Gyermekkor. Serdülőkor (a növekedés befe
jeztéig). Terhesség. Szoptatás. Epilepsia. Glukóz-6-
foszfátdehidrogenáz hiány. Kinolonokkal szembeni 
allergia. 

Kórelőzményben szerepló ínsérülés, íngyulladás 
vagy ínszakadás. 
a Adagolás 

1-szer 2 tabletta {800 mg). f:tkezés közben be
véve a gyomor-, bélrendszeri mellékhatások meg
elózhetók. Egyetlen adag, egyszerre bevéve. 
e Mellékhatás 

Elsősorban gastrointestinalis panaszok (gyo
mor-fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés) és 
központi idegrendszeri izgalmi tünetek (nyugta
lanság, alvászavarok,, fejfájás, izomtremor, gör
csök, tudatzavar) fordulhalnak elő. A pefloxacin 
kezelés során észlelt egyéb mellékhátások, pl.: 
fotoszenzibilizáció, bőrkiütés, izom- és/vagy izületi 
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fájdalom, íngyulladás, thrombocytopenia, neu
tropenia az egyszeri 800 mg dózisnál nem való
színűek. 

A mellékhatások reverzibilisek és a kezelés be
fejezését követően megszünnek. 
e Gyógyszerk~lcsönhatás 

Együttadása kerüfend6: 
- alumínium és/vagy magnézium tartalmú 

antacidokkal (hatáscsökkenés). 
e Figyelmeztetés 

Fotoszenzibilizáció veszélye miatt a gyógyszer 
bevételét követően 4 napig a napozás! és UV sugár
zást kerülni kell. 

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

Pefloxacin egyszeri 800 mg dózisával történt ke
zelés után is szükséges a beteg illetve a kezelés ha
tékonyságának ellenőrzése {a vizelet bakteriológiai 
vizsgálata). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3883 

PEIIiöl..ósE:4oő 1'1\!!HIIIlltal:ll~tta 
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A Penglobe hatóanyaga; a bacampicillin, szé
les hatásspektrumú antibiqfÍcum, az ampicillin pro
drugja. 

Mint prodrug önmagában nem rendelkezik 
antlbacteriális aktivitással. A felszívódás során a 
bacampicillin enzimetikusan hidrolizálódik és az ak
tív ampicillin a véráramba jut. Így antibacteriális 
spektruma és in vitro aktivitása az ampicillinének fe
lel meg. A következő Gram-pozitív baktériumok leg
több törzse érzékeny a Penglobe-ra: 

o:- és 13-hemolizáló streptococcusok, pneuma
coccusok, penicillinázt nem termelő staphylococcu
sok és enterococcusok. 

Igen magas aktivitással rendelkezik különbözó 
Gram-negatív baktérium törzsek iránt is, mint a 
Haemaphi/us influenzae, Branhame/fa catarrhalis, 
Escherichia coli, Proteus mirabifis, Neisseria gonor
rhoeae, salmanelia és shigella fajok. A Penglobe
nak nincs hatása a penicillináz, termelő baktériu
mokra, a pseudomanasokra vagy a klebsiellák leg
több törzsére. 

Orális alkalmazást követően a Penglobe gyor
san és majdnem teljesen felszívódik aktív ampicillin 
formájában. 

A szérum csúcskoncentráció a bevitel utáni 
30-60. percben érhető el. 

400 mg után a maximális szérumkoncentráció 
átlagosan 7 mg/1, amely 1000 mg orális ampicillin 
adásának felel meg. 

A Penglebe dózisának duplájára emelésével a 
szérum csúcskoncentráció is körülbelül kétszeresé
re emelkedik. 

A Penglobe adását követő 8 óra múlva a beadott 
adag 70-75%-a nyerhető vissza a vizeletból aktív 
ampicillin formájában. A fehérjekötódés· a SZé'rum
ban alacsony, kb. 18%. Normál vesefunkcióval ren
delkező egyénekben a szérum felezési idő 60 perc. 
A szérum felezési idő szignifikáns növekedést csak 
azon betegeknél mutat, akik kreatinin clearance ér
téke alacsonyabb, mint 30 ml/min/1 ,73m2. 

A probeneeid csökkenti az arnpiciHin tubularis 
szekrécióját a vesében. Penglobe-val együttadva 
az ampicillin vérszintgörbe emelkedett és elhúzódó 
jellegűvé válik. 
8 Hatóanyag 

400 mg bacampicillinium chioratum fílmtablet
tánként. 
o Javallat 

Ampicillin érzékeny Gram-pozitív és Gram
negatív mikroorganizmusok okozta légúti, húgyúti, 
bór- és lágyrész fertőzések. 
o Ellenjavallat 

Ismert penicillin és/vagy cefalosporin allergia. 
Mononucleosis infectiosa. 
• Adagolás 

Felnóftek és 14 év feletti fiatatkorúak 
Szokásos adag napi 2-szer 400 mg, súlyos fer

tőzések esetén napi 2-szer 600-800 mg. 
Nem komplikált gonorrhoea eselén egyszeri 

1600 mg Penglobe + 1 g probenecid. 
Gyermekek 
6-14 éves gyermekeknek 1-2-szer naponta 

400 mg, illetve 25-50 mg/ttkg/nap. 
A Penglobe tablettát fél pohár vízzel vagy más 

folyadékkal kell bevenni. 
a Mellékhatás 

Azonosak más aminepenicillineknél megfigyelt 
mellékhatásokkal, így ritkán főként gastrointestinalis 
tünetek és bórreakciók jelentkezhetnek. A bórtüne
tek a betegek kb. 4%-ánál várhatók, főként kiütés, 
ritkábban urticaria formájában. Mononucleosis 
infectiosaban és leukaemiában szenvedő betegek 
eselén az exanthema veszélye nagyobb. 

Gastrointestinalis tünetek, hányás és hányinger 
kb. 3%-ban jelentkezhetnek. Néhány esetben 
oesophagealis fekélyt észleltek, amely összefüg
gésbe hozható a tabletta nem megfelelő mennyisé
gü folyadékkal való bevételéveL 

A betegek kb. 2-4%-ánállágy széklet és hasme
nés jelentkezik. 

Néhány esetben pseudomembranosus colitist is 
megfigyeltek bakteriális felülfertőződéssei össze
függésben. 
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A penicillin csoportba tartozó antibioticumok 
adását követően súlyos túlérzékenységi reakciókról 
számoltak be, pl.: anaphylaxiáról, angio-oedemáró!, 
szérumbetegségről, gyógyszerlázról, érgyulladás
ról, Stevens-Johnson-syndromáról. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

-Allopurinol és arnpici/Jin együttadásakor a bör
kiütések megjelenése lényegesen gyakoribb, 
ősszehasonlítva azon betegekkel, akik csak arnpi
ciliint kapnak. 

(Arról nincs adat, hogy a Penglebe és az allop
urinol együttes alkalmazása kiütést idézett volna 
elő.) 
O Figyelmeztetés 

Az ampicillin átjut a P!acentán és bekerül a mag
zati vérkeringésbe. Bejut az anyatejbe is, de a szap
tatás idején nem jelent veszélyt a csecsemőre, ha a 
terápiás dózisban alkalmazzák Terhességben ad
ható, ha az anya nem penici!lín érzékeny. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), szá
raz helyen. 

Az in vitro érzékenység meghatározására ampi
cillint kell használni. 
e Megjegyzés: + V 
• Tórzskönyvi szám: Tsz.: 3891 

~E~ICJ[I.I~'20ombo l'.j~ll'jekci~~i "< 
(~P~rari1PIJU~,~ :l)< ~,J?ll) /·,,.,,.,,,''•',,;,', ,', ,.,. 
PENICJ.I-1..1~1··,00?0,00,Nf:i,njek,ció, 

1. , (~P~~71'11Pllllá-f'\3,J<SC.n,,l; ix , '',, .. '\ 
l• ,' sOporáltlp1Jii!l-ti5o,xsml) , ,,,,, 

BlÜGAL 

Főként a Gram-pozitív mikroorganizmusokra ha
tó antibioticum. Bactericid, a nyugvó spórákra és 
baktériumokra alig hat. 

Főleg a baktérium sejtfalát alkotó polimer képző
dését gátolja. 

Gyorsan eloszlik a szervezetben, mintegy fele a 
májban bomlik le, a többi pedig a vizelettel igen 
gyorsan kiválasztódik. 
• Hatóanyag 

200000 NE, illetve 1000000 NE benzylpeni
cillinum kalicum porampullánként Oldószer: aqua 
dest. pro injekció (2, illetve 5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Penicillinre ézékeny mikroorganizmusok által 
okozott súlyos fertőzések, amelyekben a vér haté
kony penicillinszintjének gyors biztosítása szüksé
ges: sepsis, empyema, endocarditis, meningitis, sú~ 
Jyos pneumonia. 

A penicillin az alábbi kórokozókra hatékony: 
streptococcusok, nem penicillináz-termelő staphy-

lococcusok, pneumococcus, meningococcus, go
nococcus, továbbá: anthrax, Actinomyces, clostri
diumok, Corynebacterium diphtheriae, Erysipeloth
rix, fusospirocheták, T. pa!fidum. 

Nagy adagra reagálnak bizonyos Gram-negatív 
és Gram-pozitív törzsek: E. coli, Proteus mirabi/!s, 
salmonella, shigella, pasteurellák, Lisferia monocy
togenes. 
• Ellenjavallat 

Penicillinallergia és cefalosporin túlérzékenység. 
e Adagolás 

lm., iv. Sepsis, endocarditis vagy más súlyos 
fertőzés eselén felnőtteknek a napi adag legalább 
5 mil!ió NE. Egyéb fertőzésekben a szokásos napi 
adag (általában 3-4 részletben): 

- anthrax: 5-10 r'nillió NE; 
- actinomycosis: 10-20 millió NE; 
- clostridium: antitoxin me/lett 20 mi!lió NE; 
- diphtheria: antitoxin me/lett, tartós baktérium 

hordozás megelőzésére 300 000-400 OOO NE 3-szor~ 
ra elosztva, 10-12 napig; 

- erysipeloid endocarditis: 5-20 millió NE, 4-6 
hétig; 

- fusospirochetosis: 5-10 millió "NE; 
- Jisteriasis: újszülötteknek D.5-1.0 mi!lió NE, fel-

nőtteknek 15-20 millió NE meningitisben 2 hétig, 
endocarditisben 4 hétig; 

-· Pasteurelfa: 4--6 millió NE; Gonococcus okozta 
endocarditis, arthritis: 5-15 mil!ió NE; 

- siphilis: kortól és állapottól fQggően (lásd 
relard készitmények); 

- Meningococcus okozta meningitis: 20-30 mil
lió NE iv. infúzióban; 

- endocarditis prophylaxisakénl: beavatkozás 
elótt 1 órával, majd még két napig 200 OOO NE + 
600 OOO NE retard forma. 

Streptococcus-fertőzésben a második betegség 
kivédésére a kezelés Jegalább 10 napig tartson. 
a Me/lékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: erythema, urticaria, 
Ouincke-oedema, anaphylaxiás shock. 
• G;yógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- bacteriostatikus anlibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezeléskor súlyos, sőt halálos anaphy
laxiás shock léphet fel, főleg aJiergiára hajlamos 
egyéneken, ezért allergiás, asthmás anamnézisű 
betegek penicillinkezelésekor óvatosság ajánlatos. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal
lergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 

Napi 10 millió NE-nél nagyobb adag me/lett a 
kálium-egyensúly ellenőrizendő. 

Erősen beszűkül! máj- és vesefunkció eselén a 
penici!Jin lebomlása és kiválasztása e/húzódhat. 
Ezt az adagolás megállapításánál figyelembe kell 
venni. 
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Csak frissen készített injekció használható. Az 
elkészített injekció nem tartható el. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 13309 (200000 NE) 

Tsz.: 2893 (1000000 NE) 

PENSTABlL.por.szirilphoz 
(BO ml-liez) 

GALENA 

• Hatóanyag 
4 g ampicillinum anhydricum 36 g poranyagban. 

• Javallat 
Csecsemő- és kisgyermekkorban jelentkező, 

ampicillinérzékeny kórokozók által kiváltott akut és 
krónikus fertőzések; bronchitis, pneumonia, húgy
úti fertőzések, septikaemia, peritonitis, endocarditis, 
meningilis, typhus abdominalis, gastrointestinalis 
fertőzések, shigella-fertőzések, az epeutak fertő
zései. 
• Ellenjavallat 

Penicillin- és cefalosporin-túlérzékenység. 
e Adagolás 

Szokásos napi adagja gyermekeknek 50-
150 mg/ttkg, amelyet négy egyenlő részre osztva 
6 óránként kell alkalmazni. Súlyos esetekben az 
adag emelhető. Kevésbé s(jlyos fertőzések eselén 
három egyenlő részre osztvá 8 óránként adható. 

Az elkészítés módja: a,gyógyszeres üvegben le
vő porkeverékhez adott 57 ml vízzel erősen össze
rázva 80 ml szirup készíthető. 

1 mérőkanál Ortartalma 5 ml, 1 ml szuszpenziö 
50 mg ampicillint tartalmaz. 

A készítményt étkezés előtt kell bevenni! 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasmenés és bőrkiütés, me
lyek enyhék és rendszerint átmeneti jellegűek, csak 
ritkán válnak olyan súlyossá, hogy a kezélés meg
szakitását szükségessé tennék. Enyhe átmeneti 
SGOT-emelkedés, anaphylaxiás shock, vérképző
szervi károsodások, anaemia, thrombocytopenia, 
leukopenia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!endó: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

Penicillin-kezeléskor (per os adáskor ritkáb
ban, mint parenterálls adagolás esetén) súlyos, 
sőt halálos anaphylaxiás shock előfordulhat, első
sorban al!ergiára hajlamosakon. Ezért asthmás, al
lergiás anamnesis esetén fokozott óvatosság 
ajánlott. 

Májkárosodás és elégtelen vesemúködés ese-

tén az adagokat kOlönös gondossággal kell megál
lapítani. Hosszantartó kezelés során ajánlatos a 
máj- és vesefunkció, valamint a vérképzőrendszer 
időnkénti ellenőrzése. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. Elkészítés után 
10 napig használható 10 és 25°C között. Fénytól 
védve tartandó! 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1189 

A pentoxifil/in növeli a vörösvértestek flexibilitá
sát, csökkenti a vér viszkozitását, mérsékli az emeJ
kedett fibrinogénszintet és gátolja a thrombocyták 
aggregációját Növeli a szöveti oxigén ellátottságot. 
Ezáltal javítja a vérellátási zavar területén a perfúzi
ót és a szövetek közti tápanyagcserét 

Biohasznosulása a jelentős first pass effektus 
miatt kb. 20-30%-os. A maximális p/azmaszintet a 
bevételt követő 1 órán belül éri el. A májban meta
bolizálódik. Fő metabolitja farmakológiailag aktív és 
magasabb plazma-koncentrációt éf el, mint az 
alapvegyület A pentoxifillin plazmafelezési ideje 
0,4-D,B óra, a metabolité 1-1,6 óra. Főként renáli
san ürül ki. 
• Hatóanyag 

400 mg pentoxify!linum tablettánként, ill. 100 mg 
pentoxifillinum (5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Perifériás arteriás keringési zavarok. agyi kerin
gési zavarokból adódó állapotok (emlékezészavar 
és csökkent koncentrálóképesség, szédülés, fülzú
gás). A szem és fül keringési zavarai. 
• Ellenjavallat 

Pentoxifyllinnel vagy más xantin származékkal 
szembeni túlérzékenység. Friss szívinfarctus, 
masszív vérzés. Terhesség, szoptatás. 

Ha a kezelés alatt relinavérzés lép fel, a kezelést 
abba keJI __ hagyni. 

Relatív ellenjavallat: súlyosabb coronaria- és ce
rebrális sclerosis, súlyos szívritmuszavar, súlyos 
hypotonia. 
• Adagolás 

Felnőtteknek ill. 50 testtömeg kg felett a szaká
sos adagolás a következő: 

T ab!etta: naponta 3-szor 1 tabletta, amelyet bö 
folyadékkal, széfrágás nélkül étkezés után kell be
venni. 
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Injekció: kezdő adagja 100 mg lv., amelyet las
san, mlnimum 5 perces Időtartam alatt kell beadni. 

Súlyosabb esetekben - ha a beteg a kezdő ada~ 
go! jól tolerálja - a napi adag 3-szar 100 mg-ra 
emelhető. 

Infúzió: kezdő adagja napi 100 mg pentoxifillin 
250-500 ml infúziós oldatban iv., 120-180 perc alatt 
beadva. A következő napokban az adagot fokozato
san 100-100 mg-mal lehet emelni, maximálisan 400 
mg napi adagig (200 ri1g délelőtt és 200 mg dél
után). 

Az injekciót és infúzió! fekvő helyzetben levő 
betegnek kell beadni. Az infúziós oldat készítésé
hez izotóniás nátriumklorid oldat, levulóz- és glü
kózoldat illetve aszokásos plazmapótszerek hasz
nálhatók. 

Nagymértékben beszűkül! vesefunkció eselén 
(kreatinin clearance 10 ml/perc) aszokásos dózis 
50-70%-a adható. 

Hypotoniás, továbbá labilis keringésú betegek
nek kezelését kisebb adagokkaL fokozatosan kell 
elkezdeni, mert további vérnyomáscsökkenés, 
sienacardia jelentkezhet. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok (émelygés, hányás, 
teltségérzés, epigastrialis nyomásérzés), néha szé
dülés, fejfájás. Ritkán vérnyomáscsökkenés, angina 
pectoris, szívritmuszavarok, flush, túlérzékenységi 
reakciók (viszketés, bőrpír, urticaria). 

Nagyon ritkán azonnali típusú túlérzékenységi 
reakciók (angioneurotikus oedema, a bronchu
sizmok görcse, anaphylaxiás shock) léphetnek fel, 
ekkor a gyógyszer adását azonnal fel kel! függesz
teni. Egyes esetekben bór-, nyálkahártya-, gyomor
vagy bélvérzés, sárgaság, thrombocytopenia, 
aplastikus anaemia előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (hatásuk 

fokozódik), 
- anticoagulánsokkal (hatásuk fokozódik), 
- inzulinnal, orális antidiabeticumokkal (vércu-

korcsökkentó hatás fokozódik). 
• Figyelmeztetés 

Nagymértékben beszűkül! vesefunkció esetén 
csak fokozott ellenőrzés mellett, csökkentett adag
ban alkalmazható. 

Tartós alkalmazása során időszakos vérképel
lenőrzés szükséges. 

Gépjárművezetés és/vagy balesetveszéllyel járó 
munka végzése esetén fokozott elővigyázatosság 
szükséges. 

Túladagolás esetén eszméletvesztés, hypoto
nia, kávéaljszerű hányás, areflexia, valamint tónu
sos~clonusos görcsök léphetnek fel. 

Kezelése: vérnyomás, légzés folyamatos elle
nőrzése, tüneti terápia, szükség esetén légzéstámo
gatás, lélegeztetés, súlyos vérnyomásesésnél plaz-

maexpander, görcsök esetén diazepam adása java
solt. A tabletta túladagolásakor gyomormosás, aktív 
szén adása is ajánlott. 

Eltartás: az injekció: szobahőmérsékleten, fény
tól védve. 
• Megjegyzés: +V (filmtabletta) 
e Törzskönyvi szám: Tsz. 3872 (filmtabletta) 

OGYI~T.: 4234 (injekció) 

PENTOXIFYI.LIN•AL40tJ•fetarC!:• 

.:·t~blel'a'(~Ox;•5óí<;·'!őó~)· 
··f'ENTOXIFYI.IJNFAI:!SOOiretllfd" 

\aillelta<zox;i~oic;ióoi<m·•···. 

.•;.;L'íuo• •········•••·.···••••\ •i\tc'R~if:·r)ó4%'o6§· 
A pentoxifillin csökkenti a vér viszkozitását, fo

kozza az erythrocyták flexibilitását, gátolja a throm
bocyták aggregációját, csökkenti a plazma fibrino
gen szintjét, ezáltal javítja az ischaemiás szövetek 
oxigénellátását 

A gyomor-béltractusból gyorsan és csaknem tel
jes mértékben felszívódik. 

A májban metabolizálódik, biohasznosulása a 
jelentős first-pass effektus miatt kb. 20-30%-os. A fő 
metabolit farmakológiailag aktív, a mérhetó plazma
koncentrációja nagyobb mint az alapvegyületé. 

A maximális plazmaszintet a bevételt követő 
1 órán belül éri el. A pentoxifillin plazmafelezési ide
je 0,4-ű,S óra, a metabolité 1-1,6 óra. Főként rena
lisan ürül ki. 
o Hatóanyag 

400 mg, ill. 600 mg pentoxifyllinum retardtablet
tánként. 
e Javallat 

ll. stádiumú perifériás artériás vérellátási zava
rok (claudicatio intermittens). 
o Ellenjavallat 

Túlérzékenység. pentoxifyllinnel és más metil
xantin származékokkal szemben, akut szívinfarc~ 
tus, súlyos coronaria és cerebralis sclerosis, sú
lyos szívritmuszavar, erős vérzés, valamint terhes
ség és szoptatás. Amennyiben a kezelés alatt reti
navérzés lép fel, a készítmény adását fel kell füg
geszteni. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szar 
1 Pentoxifyllin AL 400 retardtabletta, vagy 2-szer 
1 Pentoxifyllin AL 600 retardtabletta, melyet szélrá
gás nélkül, étkezés után kevés folyadékkal kell be
venni. 

Csökkent vesefunkciójú betegeknél az adagolás 
· beállítása individuális, 10 ml/min. kreatinin elear

anea alatt a dózis! a szokásos dózis 50-70%-ára 
kell csökkenteni. 
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e Mellékhatás 
Gyomor-bél panaszok (émelygés, teltségérzet. 

hányás, hasmenés), esetenként szédülés és fejfájás 
előfordulhatnak. 

Ritké.n vérnyomé.scsökkenés, angina pectoris, 
szívritmuszavar, .flush, valamint túlérzékenységi re
akciók, mint viszketés, bőrpír, urticaria, egyes ese
tekben bór-, nyálkahártya-, bélvérzések, aplastikus 
anaemia, thrombocytopenia léphetnek fel. 

Egyes esetekben a beadás! követő percekben 
fellépő súlyos túlérzékenységi reakciókat észleltek 
(angioneurotikus oedema, légszomj, anaphylaxiás 
shock). A túlérzékenység első jelénél a gyógyszer
szedési fel kell függeszteni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható! 
- antihypertensiv szerekkel (hatásuk fokozód

hat) 
- anticoagulansokkal (hatásuk fokozódhat; vér

zési és/vagy prothrombinidő megnyúlhat) 
- inzulinnal és orális antidiabeticumokkal (hatá

suk fokozódhat). 
e Figyelmeztetés 

Az alkalmazás időtartama az egyedi kórképhez 
igazodik. Vérnyomáscsökkentökkel együtt alkal
mazva rendszeres vérnyomás ellenőrzés, ill. a vér
nyomáscsökkentő szer dózisának módos!tása szük
séges. 

Inzulindependens diabetes mellitusban alkal
mazva a készítmény hypoglycaemiát okozhat. 
ezért 8.z inzulinterépiát ennek figyelembevételével 
kell beállítani és rendszeres vércukorszint ellenőr
zés szükséges. Beszűkül! /vesemúködés eselén 
kOlönösen gondos orvosi jélügyelet mellett alkal-
mazható. " 

E gyógyszer szédülést, vérnyomásesést okoz
hat, a koncentrálóképességet csökkentheti. Ezért 
az orvos egyedileg határozza meg a közlekedés
ben való részvételre, a baleseti veszéllyel járó 
munka végzésére vonatkozó korlátozást vagy tilal
mat. 

Túladagafás tünetei hányinger, szédülés, tachy
cardia, vérnyomásesés; mérgezés eselén flush, ön
tudatvesztés, kávéalj-szerű hányás, areflexia, láz, 
nyugtalanság, tónusos-klónusos görcsök, valamint 
arrhythmia léphet fel. 

Hánytatás, gyomormosás és megfelelő tüneti 
terápia, azaz a vérnyomás folyamatos ellenőrzé
se, nagyfokú vérnyomásesésnél iv. plazmapóilő
szer adása, eszméletvesztésnél a légutak sza
baddá tétele, a görcsök esetén diazepam adása 
javasolt. 

Eltartás: szobahómésékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2227 (400 relard tablet
ta); OGYi-T: 4061 (600 relard tabletta) 

PENTOXIFYLLIN-B 400 mg 
.retard filmtableUá(SOx) 

PENTOXIFYLLIN-B. 400 ll) g injekció 
(s x smiJ 

BIOGAL ATC kód::C04AD03 

A pentoxifill in növeli a vörösvértestek flexibilitá
sát, csökkenti a vér viszkozitását, mérsékli az 
emelkedett fibrinogénszintet és gátolja a thrombo
cyták aggregációját Növeli a szóveti oxigén ellá
tottságot. Ezáltal javítja a vérellátási zavar terüle
tén a perfúziót és aszövetek közti tápanyagcserét 
Biohasznosulása a jelentős first pass effektus miatt 
kb. 20-30%-os. A maximális plazmaszintet a bevé
telt követő 1 órán belül éri el. a májban metaboli
zálódik. fő metabolitja farmakológiailag aktív és 
magasabb plazma-koncentrációt ér el, mint az 
alapvegyület A pentoxifillin plazmafelezési ideje 
0,4-0,8 óra, a metabolité 1-1,6 óra. Főként 
renélisan ürül ki. 
e Hatóanyag 

400 mg pentoxifyllinum tablettánkénl, ill. 100 mg 
pentoxifil lium (5 ml) ampullánként 
e Javallat 

Perifériás artériás keringési zavarok, agyi kerin
gési zavarokból adódó állapotok (emlékezészavar 
és csökkent koncentráló képesség, szédülés, 
fülzúgás). A szem és fül keringési zavarai. 
e Ellenjavallat 

Pentoxifillinnel vagy más xantin származékkal 
szembeni túlérzékenység. Friss szívinfarctus, 
masszív vérzés. Terhesség, szoptatás. 

Ha a kezelés alatt retinavérzés lép fel, a kezelést 
abba kell hagyni. 

Relatív ellenjavallat súlyosabb coronaria- és 
cerebrális sclerosis, súlyos szívritmuszavar, súlyos 
hypotonia. 
e Adagolás 

Felnőttek és 50 kg feletti fiataloknak a szokásos 
adagolás a következő: 

Tabletta: naponta 3-szar 1 tabletta, amelyet bó 
folyadékkal, szélrágás nélkül étkezés után kel! be
venni. 

Injekció: kezdő adagja 100 mg iv., amelyet las
san, minimum 5 perces időtartam alatt kell beadni. 

Súlyo.sabb esetekben -ha a beteg a kezdő ada
got jól tolerálja - a napi adag 3-szar 100 mg~ra 
emelhető. 

Infúzió: kezdő adagja napi 100 mg pentoxífillin 
250-500 ml infúziós oldatban iv., 120-180 perc 
alatt beadva. A következő napokban az adagot fo~ 
kozatosan 100 mg-mal lehet emelni, maximálisan 
400 napi adagig (200 mg délelőtt és 200 mg dél
után . 
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Az injekciót és infúzió! fekvő helyzetben levő 

betegnek kell beadni. Az infúziós oldat készítésé
hez izotóniás nátriumklorid oldat, levulóz- és glü
kózoldat, illetve a szokásos plazmapótszerek hasz
nálhatók. 

Nagymértékben beszűkül! vesefunkció esetén 
(kreatinin clearence< 10 ml/perc) aszokásos dózis 
50-70%-a adható. 

Hypotoniás, továbbá labilis keringésű betegek
nek kezelését kisebb adagokkal, fokozatosan kell 
elkezdeni, mert további vérnyomáscsökkenés, sle
nocardia jelentkezhet. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok (émelygés, hányás, 
teltségérzet, epigastrialis nyomásérzés), néha szé
dülés, fejfájás. Ritkán vérnyomáscsökkenés, an~ina 
pectoris, szívritmuszavar, flush, túlérzékenységi re
akciók, (viszketés, bőrpír, urticaria). 

Nagyon ritkán azonnali típusú túlérzékenységi 
reakciók (angioneurotikus oedema, a bronchus
izmok görcse, anaphylaxiás shock) léphetnek fel, 
ekkor a gyógyszer adását azonnal fel kell függesz
teni. Egyes esetekben bór-, nyálkahártya-, gyo~or 
vagy bélvérzés, sárgaság, thrombocytopenia, 
aplastikus anaemia, előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható! 
- vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (hatásuk 

fokozódik); 
- anticoagulánsokkal (hatásuk fokozódik); 
- inzulinnal, orális antidiabeticumokkal (vércu-

korcsökkentő hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Nagymértékben beszúkült vesefunkció eseté
ben csak fokozott ellenőrzés mellett, csökkentett 
adagban alkalmazható. 

Tartós alkalmazása során időszakos vérképel
lenőrzés szükséges 

Gépjármúvezetés, és/vagy balesetveszéllyel já
ró munka végzése eselén fokozott elővigyá

zatosság szükséges. 
Túladagolás esetén eszméletvesztés, hypoto

nia, kávéaljszerü hányás, areflexia, valamint tónu 
sos-clonusos görcsök, léphetnek fel. 

Kezelés: vérnyomás, légzés folyamatos ellenőr
zése, tüneti terápia, szükség esetén légzéstámoga 
tás, lélegeztetés, súlyos vérnyomásesésnél plazma 
expander, görcsök esetén diazepam adása java
solt. A tabletta túladagolásakor gyomormosás, aktív 
szén adása is ajánlott. 

Eltartás. Injekció: szobahómérsékleten, fénytól 
védve. 
• Megjegyzés: +V filmtabletta; 

Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3872 

PENTOXIFYLLIN!'HAR.MAVIJ ..•.•.... •: .. 
! soo mg retard tabielia (30ic:) .. · 

ATC, kód: C04A _ _f?03 

. 

A pentoxityllin" xantin származék, mely a vér sej
tes elemeire, a vér-viszkozitására, és az érfal sima
izomzatára fejti ki hatását. 

A pentoxifyllin javítja a vörösvérsejtek alakválto
zó képességét, és csökkenti a thrombocyta aggre
gatiot. További viszkozitást csökkentő ~atást ered
ményez az átlagos fibrinogén kancentráció csök
kentése és az antithrombin-lU szint növelése révén. 
A gyógyszer hatására a perifériás érhetegekben 
szignifikánsan nő a szövetek oxigén szintje. Nem 
rendelkezik központi idegrendszert stimuláló hatás
sal. Orális adagolás eselén a gyomor-béltraktusból 
gyorsan felszívódik, a májban jelentős first-pass 
metabolizmuson megy át. Plazmafehérjékhez nem 
kötődik, túlnyomó része a májban metabolizálódik, 
és a vizelettel választódik ki. Retard tabletta eseté
ben a hatóanyag átlagosan 5 órán át mutatható ki a 
plazmából. 
e Hatóanyag 

600 mg pentoxifyllinum tablettánként. 
e Javallat 

Perifériás áramlási zavarok, különösen a claudi
catio intermittens azon formája, ahol áramlási tarta
lékek még fennállnak. Arteriosclerosisos, trophikus 
elváltozások, gangraena. 

A szem és fül keringési zavarai által okozott 
csökkent látási és hallási képesség. 

Cerebrovasculáris keríngési elégtelenségből 
adódó állapotok (pl. szédülés, fülzúgás). 
• Ellenjavallat 

Pentoxifillin és xantin származékok (koffein, 
theobromin, theophillin) iránti túlérzékenység. 

Terhesség és szoptatás. 
Friss szívinfarctus. 
Nagyobb érből történő vérzés. Amennyiben a 

kezelés alatt retinavérzés lép fel, a kezelést azonnal 
abba kell hagyni. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges: hyper
taníával társuló coronaria és cerebrelis sclerosis 
esetén, súlyos szívritmus-zavaroknál, súlyos fokú 
hypotonia esetén. 

18 éven aluli gyermekeknél hatása és biztonsá
gos alkalmazása nem kellóképpen tisztázott. 
e Adagolás 

Felnőtteknekátlagos adagja naponta 1-2 tablet
ta. Hypotoniás, ill. rossz keringésú betegeknél a 
gyógyszert csak fokozatosan szabad bevezetni. 
ldősebbeknél. ill. beszűkül! vesefunkciójú betegek
nél az elimináció sebessége lelassul, ezt az adago
lásnál figyelembe kell venni. 

A gyógyszert étkezés után, szélrágás nélkül. bő 
folyadékkal kell bevenni. 

• 
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• Mellékhatás 
Gastrointestinalis panaszok: étvágytalanság, 

hányás, gyomorégés, gyomorfájdalmak, hasmenés. 
Központi idegrendszeri panaszok: fejfájás, szé

dülés, látászavarok. 
CardiovasCularis panaszok: arcpír, szívdobo

gásérzés, angifia-pectoris szerü állapot, vérnyo
másesés. 

Ritkán bőrön jelentkező túlérzékenységi reakció, 
egyes esetekben szívritmuszavarok, sárgaság, 
vérképelváltozások, thrombocytopenia, vérzések. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatása fo
kozódhat. 

- Nagy dózisa diabeteseseknél az inzulin kivá
lasztást megnövelheti, így az orális antidia
beticumok hatása fokozódhat. 

- Anticoagutánsok ill. thrombocyta aggregatiét 
gátlók egyidejű adása esetén az alvadási paramé
tereket fokozottan kell figyelni, mert a vérzési 
és/vagy a prothrombin idő megnyúlhat 
• Figyelmeztetés 

Szédülés fellépésének veszélye miatt vezetés
nél, ill. baleseti veszéllyel járó munka végzésénél 
elővigyázatosság szükséges. Szívelégtelenség ese
lén a terápia megkezdése előtt digitálisszal történő 
kompenzádá szükséges. 

Erősen beszűkül! vesefunkció eselén csak foko
zott ellenőrzés mellett alkalmazható. 

Túladagolás esetén eszméletlenség, hypotonia, 
kávéaljszerú hányás, areflexia és tónusos-clonusos 
görcsök léphetnek fel. Gyomormosás, aktiv szén 
adása, légzéstámogatás, ill. lélegeztetés, valamint a 
szisztémás vérnyomás rent;~ezése válhat szüksé
gessé. Súlyos vérnyomásésés esetén plazmaex
pander, görcsök felléptekor diazepam adása java
solt. 

Eltartás: 25°C alatti hőmérsékleten, fénytól véd
ve, az eredeti csomagolásban. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3833 

· PERDE~M•kenőcsi(1%;aóg) ··•·· ·. 
iPERDÉFlMkréln.(15.g;(30g) 
sc~ÉFú~:~ 'PÜJuGHfE:SS'E)('-(:;-H'ÉAAi~ 
l~ 

Az alklometazon gyulladáscsökkentó, viszketés
csillapító és érösszehúzó hatású, nem fluorozott, 
szintetikus kortikoszteroid. A mérsékelten erős szte
roidok közé sorolható, a hidrokortizonnál hatéko
nyabb. 
e Hatóanyag 

0,015 g alclometasonum dipropionicum 30 g 
hidrofil típusú krém alapanyag ban. 
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O ,ül 5 g alclometasonum dipropionicum 30 g ke
nőcs alapanyag ban. 
e Javallat 

Szteroid kezelésre reagáló gyulladásos és visz
kető dermatosisok, mint psoriasis, atcpiás dermati
tis, kantakt dermatitis és neurodermatitis. 
e Ellenjavallat 

A krém és kenőcs komponenseivel, illetőleg más 
kortikoszteroidokkal szemben korábban·észTBJt·túl
érzékenység. 
e Adagolás 

Naponta 2-3-szor kell vékony rétegben felvinni a 
beteg bórfelületre és gyengéden bemasszírozni. 
e Mellékhatás 

A krém használatakor ritkán viszketés, égés ery
thema, bőrszárazság, bőrizgalom, papulosis, ki
ütés. 

A kenőcs használatakor ritkán viszketés, égés, 
erythema. 

Egyéb, főként a szteroid készítmények occ!usiv 
kötéssel való alkalmazáskor: folliculitis, hypertri
chosis, acne, hypopigmentáció, perioralis dermati
tis, allergiás kantakt dermatitis, bőrmaceratio, má
sodlagos fertőzések, bór atrophia, stria, miliaria. 
e Figyelmeztetés 

Bőr irritáció vagy szenzibilizácó esetén a keze
lést meg kell szakítani és egyéb kezelést kell végez
ni. Ha fertózéses folyamat áll fenn, megfelelő kombi
nált antimycotikus vagy antibakteriális kezelést kell 
alkalmazni. Ha a kezelésre a javulás nem kielégítő, 
a szteroid kezelést meg kell szakítani a fertőzés tel
jes gyógyulásáig. 

Gyermekek és idősebbek kezelésére is alkal
mazható, még ha a kezelés nagy bórfelületet 
érint is. 

Nagy felületek kezelésekor, tartós kezeléskor 
vagy occlusiv kötés alkalmazásakor azonban figye
lemmel kell lenni a hatóanyag szisztemás felszívó
dására, különösen csecsemők és gyermekek keze
lésekor. 

Kellő gyógyszerbiztonsági adatok hiányában 
terhességben és szoptatáskor tartós vagy nagy fe
lületen való alkalmazását kerülni kell. 

Szemészetben nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1416 (kenőcs) 

K -1415 (krém) 



PERGONAL injekció 
(1 porampUlla + 1 x 1 ml; 
10 porampulla + 10 x l ml) 

HUMAN ATC kód: Gó3G:A:o2 

A készítmény az adenohypophysisben termeló
dó fehérjetermészetü gonadotrop hormonokat (FSH, 
LH) tartalmaz, amelyek a nemi funkciói befolyásol
ják. A folliculus stimuláló (FSH) hormon ~óben a tü_
szórepedést. férfiban a spermatogenes1st serkenti. 
A luteinizáló hormon {LH) a peteérést és a tüszőre
pedést hozza létre. A gonado~r~p ~o::nonok közp.on
ti szerepet játszanak a flz1olog1as androgen-, 
ösztrogén- és progeszteron hormonok szekréciójá
nak szabályozásában, és ennek megfelelóen a nor
mális szexuális funkció fenntartásában_ 
e Hatóanyag 
folliculus stimuláló hormon (FSH) 75,00 NE 
luteinizáló hormon (LH) 75,00 NE 
Segédanyag: 10 mg laeticum ampullánként 
Oldószer: 1 ml steril izotóniás nátrium-klorid oldat. 
e Javallat 

Részletes nőgyógyászali ill. andrológiai endokri
nológiai kivizsgálás után alkalmazható, ha a beteg 
aláveti magát az előirt ell8nőrzó vizsgálatoknak. 

Nógyógyászati alkalmazásának fő javallala a 
más gyógyszerekkel nem befolyásolható infertilítás, 
ill. subfertilitás, melynek oka a hypothalamus
hypophysis rendszer elégtelen működésében rejlik. 

Ezen túlmenően alkalmazható post partum 
amenorrhoea, primer és szekunder amenorrhoea, 
Sheehan-syndroma, Chiari-Frommel-syndroma, 
Argons--del Castillo-syndroma, post pill amenor
rhasa eselén is. Hypoösztrogen és hypogonadotrop 
állapotokban alkalmas a hypophysis és ovariális 
eredet elkülönítő kórisméjére is (gonadotrophor
mon-teszt). 

Hypogonadismusban szenvedó férfiak gyógy
kezelésére ugyancsak azokban az esetekben hasz
nálható jó eredménnyel, amelyekben a bete_gség 
oka a csekély gonadotrophormon-termelés. Igy a 
gyógyszer jól felhasználható a hypogonadotrop 
hypogonadismus, valamint az oligoastenosperm1a 
és azoospermia eseteiben, ha a beteg tubulus se
miniferusai (és Leydig-sejtjei) válaszképesek a cent
rális stimulusra. 
o Ellenjavallat 

Hypophysis-, ovarium- és heretumor. A poli~y~
tás ovarium (Stein-Leventhal-syndroma), ovanalis 
cysták és mallékvese túlmúködés esetén al~alma
zása különös körültekintést igényel a hyperstlmula
tio veszélye miatt 

A gonadotrop kezeléstől nem várható ered
mény ovarialis agenesis és dysgenesis vagy ké
sőbbi, szerzett, az ovariumok tüszőtermelő szöve-

tét érintő károsodás esetén, valamint organikus 
hátterű női és férfi infertilitás eseteiben. Alkalmat
lan az ovariumok stimulálására a menopausában, 
valamint azokban a kórformákban, amelyekben a 
laboratóriumi vizsgálatok magas gonadotrop szin
tet mutatnak, ezzél szemben az ösztrogén- és 
progeszteron ürítés alacsony és ciklicitásra nem 
utal. Nem érdemes-hMG-t adni olyan esetekben, 
ahol PMS, hCG vagy klomifen-citrát adásával is ki
váltható az ovulatio, ill. ha hCG vagy a klomifen
citrát adásával is kiváltható a Leydig-sejtek stimu
lál ása. 
e Adagolás 

Nógyógyászatban: az ovarium múködését sti
muláló hMG adagolása során a beadott, pontosan 
ismert gyógyszermennyiség hatása folyamatosan 
regisztrálható a petefészek múködését jelző para
méterek segítségéveL Az ovulajio stimulálására 
adott Pergonalnak nincs egyértelmű adagolási sé
mája. Az adagolás függ a hormonális dysfunctio sú
lyosságától és attól. hogy a terápia során a petefé
szek hogyan reagál a centrális stimulációra. 

Az előzetes kivizsgálás tájékoztat a laboratóriu
mi tesztek alapján a petefészek működéséről, és a 
gyógyszert ennek alapján kell folyamatos kontroll 
beiktatásával alkalmazni. A gyógyszer hatására érő 
tüsző ösztrogéntermelését biológiai és kémiai méd
szerekkel regisztrálhatjuk. 

A biológiai jelek a következők: 
- a hüvelykenet cariopycnotikus indexe 

50-75%, 
- az eosinophyl-index értéke 40-60%. 
Cervicalis nyák vizsgálata: 
- a nyák tárgylemezen beszárítva páfránylevél

rajzolatú (fernteszt), 
- a nyák fokozatosan nyújtható (10--12 cm) 

(Spinnbarkeit). 
Ezek a jelek megbízhatóan utalnak az ösztro

génhatás megjelenésére és. annak intenzitására." 
Megfelelő laboratóriumi lehetáségek esetén a vize
letből, ill. a szérumból történő rendszeres ösztro
gén-meghatározás kiegészítheti vagy helyettesítheti 
a biológiai módszereket. A folyamatos kontrollra 
nemcsak a túladagolás megelőzésére vagy a mel
lékhatások időben történő felismerése miatt van 
szükség. A gyógyszer adása alatt mindig ismerni 
kell az érő tüsző pillanatnyi érettségi állapotát, hogy 
a megfelelő pillanatban alkalmazhassuk az FSH 
után azt az LH-adagot (4500--6000 NE choriongo
nadotrop hormon), amelynek hatására létrejön az 
ovulatio. Ebben az időpontban kell megtörténnie a 
coitusnak, ha óhajtott a fogamzás. A létrejött ovu
latio regisztrálására ajánlatos a ciklus második felé
ben vizeletpregnandiol- vagy szérum progeszteron
vizsgálatot végezni az ébredési hőmérséklet (BBT) 

' folyamatos észlelésén kivül. Bár a gonadotr?Pin
terápiának nincs kialakult, határozott adagolási sé
mája, mégis helyes néhány terápiás mintát bemutat-
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ni. Természetszerűleg súlyos hormonális dysfunc
tiók (amenorrhoea) nagyobb adag gyógyszert igé
nyelnek, mint az egyéb hormonzavarok (anovulatios 
ciklus). 

A terápiás séma: Ha nem kell· tekintettel lenni 
a cikl~sra (pl: amenorrhoea), úgy 1 O napon át napi 
1 amp. Pergonalt adunk, de legalábbis addig ada
goljuk a gyógyszert, amíg a tüszőérésre utaló tesz
tek azt nem jelzik, hogy már teljes értékű Graaf
tüsző van jelen. Kontrollként mindennap bimanuális 
vizsgálat, colpocytologia és cervicalis nyák vizsgá
lata szükséges. Az utolsó Pergonal inj. után 24-48 
órával napi 1500 NE choriongonadotrop hormon 
(hCG) adandó három napon át. Hyperstimulatiora 
utaló jel eselén el kell tekinteni a hCG adásátóL 

A2 terápiás séma: A gyógyszeradagolás sémája 
megegyezik az A1 sémával, de naponta 2 amp. 
Pergonalt adunk, tehát megemelt adagot alkalma
zunk. A hCG adagja és adagolási módja azonos, 
mint az A1-nél. 

8 1 terápiás séma: Négy napon át 1 amp, 
Pergonalt adunk. Az A1 sémánál ismertetett kontroll
vizsgálatok segítségével regisztráljuk a tüszőérés 
mértékét. Ha tüszőaktiválódási jeleket észlelünk, a 
kezelést az A1 séma szerint folytatjuk a teljes értékű 
Graaf-tüsző éréséig. Ha az aktiválódás nem kielégí
tó, a negyedik nap után áttérünk a 8 2-es sémára, te
hát megemelt adagolásra. A hCG-kezelés azonos, 
mint az A 1 esetnél. . 

82 terápiás séma: A 8 1 sémaszerint kezdett ~e
zelést az 5. naptól napi 2 amp. Pergonallal folytatjuk 
négy napon át. A beteget az _előbbiek szerint kont
rolálljuk. Ha a follicularis aktiyitás fokozódik, a keze
lést a teljes értékű tüszőé}ésig folytatjuk, és csak 
azután térünk át a hCG-kéelésre 

Az említett kezelési sémák súlyos hormonális 
dysfunctio eseteire ajánlottak (pl. amenorrhoea) 
Anovulatorikus ciklusok vagy raromenorrhoea ese

, té n helyes, ha a gyógyszer adagelását a ciklus 
5. napján kezdjük meg. Ilyenkor az A1 sémát alkal
mazhatjuk, de a ciklusnak megfelelöen megrövidít
ve. Egyes szerzők kis adagokkal kezdenek (az 1., 3 
és 5. napon 2-2 amp.), majd a következő hónapban 
emelik az adagot (3-3 amp.). Ezt havonként emelve 
mindaddig teszik, amíg kielégitő ovarialis választ 
nem Gszlelnek. 

A hatodik hónapban alkalmanként 12-16 amp 
adása is szóba jöhet. A gyógyszer ilyen adagú al
kalmazása veszélyes és még gondosabb hormoná
lis kontrollt igényel. 

A gyógyszer alkalmazási időpontja és adagja 
mindig a kontroll alkalmával kapott, a peteérésre 
vonatkozó adagoktól függ. Minden esetben az 
endocrinológiában jártas szakembernek a klinikai 
képre, a biológiai tesztekre és a laboratóriumi ada
tokra támaszkodva kell megválasztania a Pergonal 
további adagját, amely a sikeres terápiához szük
séges. 
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Andrológiai javallatok kapcsán is gondosan 
meg kell állapítani, hogy a megvizsgált beteg alkal
mas-e terápiára. Nem várható gyógyulás a gyógy
szer alkalmazásától a gyulladásos eredetű oligo
spermiával vagy azoospermiával járó kórképekben. 
A hormonális diagnózist érdemes biopsziéval is alá
támasztani, amely biztonsággal utal a spermato
genetikus szövet jelenlétére. 

Megállapítást nyert, hogy a humán spermatoge
nesis biológiai ritmusa 75 napos. Ennek értelmében 
a Pergonal adásától nem várható azonnali ered
mény. A gyógyszert másnaponként ajánlatos ada
goini legalább 50--120 napon át. Ha a sperma 
mennyisége kevesebb, mint 1.5 ml. úgy hetenként 
egyszer vagy kétszer hCG-t is érdemes adni 
1500-3000 NE mennyiségben. A fenntartó kezelés 
adagja hetenként 1-2 amp. Pergonal. 

Alkalmazás kizárólag im. a mellékelt oldószer
ben való feloldás után legkésőbb 1 órán belül be
adandó. 
e Mellékhatás 

Főleg a hiányos vagy helytelen kontroll követ
keztében a petefészek hyperstimulatiója léphet fel. 
Ennek tünetei a petefészkek megnagyobbodása, 
cystikus elfajulása, alhasi fájdalom, puffadás érzés 
A hyperstimulatiónak nincs specifikus terápiája. 
Azonnal meg kell szüntetni a hormonadagolást, a 
beteget gondos ellenórzés alatt kell tartani, amíg a 
tünetek meg nem szűnnek. 

Adagolása során egyszerre több pete is megér~ 
het, a szimultán ovulatio lehelóvé teszi az ikerter
hességet 
e Figyelmeztetés 

A kezelést korszerú endocrlnológiai kivizsgálás 
és ellenőrzés nélkül nem szabad végezni. A 
Pergonal hatására létrejött terhesség fokozott koc
kázatú, veszélyeztetett terhességnek tekintendő. 

Eltartás: fénytől védve, hűvös helyen tartandó. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3548 

F'.ERIDIS0~··1.-D.•p~ritotl.ealiS······· 
dializáló•.oldat(10Do•ll)lj •·· 

.·• ..... 

Steril;- pyrogenmentes, peritoneális dializálóoldat 
• Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
Natrium laeticum 
Glucosum anhydricum 
Aqua dest. pro in j. 

5,64 g 
0,22 g 
0,07 g 
4,88 g 

15,00 g 
ad 1000,00 ml 



Na• 
Ca++ 
Mg++ 
c1~ 

Laktát 

Ozmolarítás: 37 4 mOsm/1 
pH: 4,5-7,0 

• Javallat 

mmoll 

140 
2 

0,75 
102 

43,5 

Akut és krőnikus veseelégtelenség; só-, folya
dék- és savbázis háztartás zavarai; mérgezések; 
uraemia megelőzése rossz vesefunkciójú betegek 
műtét előtti vagy utáni ellátásában; peritonitisben a 
hashártya átöblítése. 
e Ellenjavallat 

Technikai kivitelezés akadályai (pl. peritonealis 
összenövés, sérv, rekeszrelaxáció, a hashártya foly
tonosságának hiányai), diabetes mellitus. 
• Adagolás 

A beteg alókészítése és a periloneum steril kö
rülmények között végzett puneliaja után a műanyag 
csöve! infúziós szerelék segítségével összekötjük 
az elózóleg már testhómérsékietúre (37-38°C) fel
melegített dializáló oldatot tartalmazó edénnyel, 
amelyból 1 litert sugárban vagy gyors csepp
számmal bocsátunk a hasüregbe. Befolyási ideje 
10-15 perc. A szereléket elzárjuk, majd általában 
30-40 perc után ugyanazon katéteren keresztül, de 
másik szerelék csatlakoztatásával (Y elágazás köz
beiktatása javasolt) lebocsájtjuk a "fáradt" dializáló
oldatot Az akadálytalan kifolyás megközelítőleg 

20-25 percig tart. Az oldat befolyása, a dialysis és 
az oldat lebocsátása megközelítóen egy órát vesz 
igénybe. 

Az óránkénti ismétléses-folyamatos, valamint a 
tartós peritonealis dialysis szakorvosi speciálls 
megfontolást igényel. 
• Mellékhatás 

Hirtelen kialakuló hypokalaemia, ismételt dialy
sisek során hypoproteinaemia. Ritkán, főleg a dialy
sis elején, feszülő jellegű fájdalom. 
e Figyelmeztetés 

A beteget a dialysis alatt szövódmények el
kerülése végett gondosan ellenőrizni kell. A tech
nikai beavatkozás miatt a szövódmények (vér
zés, perforatio, fertőzés, ventilhatás stb.) előfordul
hatnak. 

Szükséges lehet a dializáló oldat kiegészítése 
gyógyszerekkel: kálium, heparin, antibioticumok, 
lidokain (túladagolás veszélye!). A felsoroltakon ki
vül a dializálóoldatba más gyógyszert tenni nem 
szabad. 

Hypokalaemia kialakulása esetén· a dialysist 
Peridisoi1-DK oldattal kell folytatni. 

Hypoproteinaemiában a táplálkozni nem· tudó 
betegnek- a díalysist követően- 5%-os plazmapro-

tein-oldat adható iv. A megbontott infúziós oldatot 
félretenni és később felhasználni nem szabad. Kizá
rólag tiszta oldat használható. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3519 

PERIBisól.11-oK;'pei;tóöe~li§~ 
dializáló oldat (1000 ml) 

HUMAN 

Steril, pyrogenmentes, 
oldat. 
• Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Caldum chioratum 
Magnesi um chioratum 
Natrium laeticum 
Glucosum anhydricum 
Aqua dest. pro inj. 

Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++. 
Cl~ 

Laktát 

Ozmolarítás: 382 msm/1 
pH: 4,5-7,0 

• Javallat 

AtC~k6'd-:--Bb~tiiA 

peritonealis dializáló-

5,64 g 
0,30 g 
0,22 g 
0,07 g 
4,88 g 

15 g 
ad 1000 ml 

mmol/1 

140 
4 
2 

0, 75 
106 

43,5 

Akut és krónikus veseelégtelenség; só-, folya
dék- és savbázis háztartás zavarai; mérgezések; 
uraemia megelőzése rossz vesefunkciójú betegek 
műtét előtti vagy utáni ellátásában; peritonitisben a' 
hashártya átöblítése, továbbá, ha a káliummentes 
dializálóoldattal indult kezelés után hypokalaemia 
alakult ki. 
• Ellenjavallat 

Technikai kivitelezés akadályai (pl. peritonealis 
összenövés, sérv, rekeszrelaxáció, a hashártya foly
tonosságának hiányai), diabetes mellitus. 
e Adagolás 

A beteg e!ókészítése és a periloneum steril kö~ 
rülmények közölt végzett punctioja után a múanyag 
csővet infúziós szerelék segítségével összekötjük 
az előzőleg már testhőiTiérsékletűre (37-38 °C 
fokra) felmelegített dializálóoldatot tartalmazó 
edénnyel, amelyből 1 litert sugárban vagy gyors 
cseppszámmal bocsátunk a hasüregbe. Befolyási 
ideje 10-15 perc. A szereléket elzárjuk, majd általá

, ban 30-40 perc után ugyanazon katéteren keresz
tül, de másik szerelék csatlakoztatásával {Y elága
zás közbeiktatása javasolt) lebocsájtjuk a "fáradt" 

• 
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diatizálóoldatot. Az akadálytalan kifolyás megközelí
tóleg 20-25 percig tart. Az oldat befolyása, a dialy
sis és az oldat lebocsátása megközelítóen egy órát 
vesz igénybe. 

Az óránkénti ismétléses~folya"matos, valamint a 
tartós peritonea!is dialysis szakorvosi speciálls 
megfontolást.igényel. 
e Mellékhatás 

Ismételt dialysisek során hypoproteinaemia. Rit
kán, főleg a dialysis elején, feszűlő jellegű fájdalom. 
• Figyelmeztetés 

A beteget a dialysis alatt szövődmények elkerü
lése végett gondosan ellenőrizni kell. A technikai 
beavatkozás miatt szövődmények (vérzés, perfora
tio, fertőzés, ventilhatás stb.) előfordulhatnak. 

Szükséges lehet a dializáló oldat kiegészítése 
gyógyszerekkel: heparin, antibioticumok, lidokain 
(túladagolás veszélye!). A felsoroltakon kivül a diali
zálóoldatba más gyógyszert tenni nem szabad. 

Hypoproteinaemiában a táplálkozni nem tudó 
betegnek-a dialysist követóen-5%-os plazmaprote
in-oldat adható ív. A megbontott infúziós oldatot fél
retenni és később felhasználni nem szabad. 

Kizárólag tiszta oldat használható. 
e Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3520 

PERIÖJSÓL 2'D'peti\Ö~éális 
á;illizl1.1óól(!ill1(1()ó6•1l11l'·~ ' ~.·~.~· ·''·· :<· 

HUMAN . · , ··'··· .. :A .. TC •. k .. ó.~:.B05D.B ~···· : ' ' ' ·~ '' 

' ' 
Steril, pyrogenmentes, peritonealis dializálóol

dat 

5,64 g 
0,22 g 
0,07 g 
4,88g 

70,00 g 

• Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
Natrium laeticum 
Glucosum anhydricum 
Aqua dest. pro inj. ad 1000,00 ml 

Na
Ca++ 
Mg++ 
c1~ 

Laktát 

Ozmolarítás: 680 mOsm/1 
pH: 4,5--7,0. 

e Javallat 

mmol/1 

140 
2 

0,75 
102 

43,5 

Akut és krónikus veseelégtelenség; a só-, folya
dék- és savbázis háztartás zavarai (különösen a 
gyógyszeres terápiának ellenálló cardialis, 
he patikus vagy más eredetű oedema); mérgezések; 

uraemia megelőzése rossz vesefunkciójú betegek 
mútét előtti vagy utáni ellátásában; peritonitisben a 
hashártya átöblítése. 
e Ellenjavallat 

Technikai kivitelezés akadályai {pl. peritonealis 
összenövés, sérv, rekeszre!axáció, a hashártya foly
tonosságának hiányai), diabetes mellitus. 
• Adagolás 

A beteg előkészítése és a peritoneumc:steril kö
rülmények között végzett puneliaja után a műanyag 
csővet infúziós szerelék segítségével összekötjük 
az előzőleg már testhőmérsékletűre {37-38 °C) fel
melegített dializálóoldatot tartalmazó edénnyel, 
amelyből 1 litert sugárban vagy gyors csepp
számmal bocsátunk a hasüregbe. Befolyási ideje 
10-15 perc. A szereléket elzárjuk, majd általában 
30-40 perc után ugyanazon katéteren keresztül, de 
másik szerelék csatlakoztatásával (Y elágazás köz
beiktatása javasolt) lebocsájtjuk a "fárade dial
izálóoldatot Az akadálytalan kifolyás megközelító
leg 20-25 percig tart. Az oldat befolyása, a dialysis 
és az oldat lebocsátása megközelítően egy órát 
vesz igénybe. 

Az óránkénti ismétléses-folyamatos, valamint a 
tartós peritonealis dialysis szakorvosi speciálls 
megfontolást igényel. 
• Mellékhatás 

Shock, hyperglykaemia, hashártya irritációja, fe
szülő jellegű fájdalom, hírtelen kialakuló hypoka
laemia, ismételt dialysisek során hypoproteinaemia. 
• Figyelmeztetés 

Magas glukóztartalma miatt célszerű az oldatot 
Peridisoi1-D oldattal felváltva alkalmazni. 

A beteget a dialysis alatt a szövődmények el
kerülése végett gondosan ellenőrizni kell. A tech
nikai beavatkozás miatt a szövődmények (vérzés, 
perforatio, fertózödés, ventilhatás stb.) elófordul
hatnak. 

Szükséges lehet a dializálóoldat kiegészítése 
gyógyszerekkel: kálium, heparin, antibioticumok, 
lidokain (túladagolás veszélye!). A felsoroltakon kí
vül a dializálóoldatba más gyógyszert tenni nem 
szabad. 

Hypokalaemia kialakulása esetén a dialysist 
Peridisol 1~DK otdattal kell folytatni. Hypoprotein
aemiában a táplálkozni nem tudó betegnek -a dia
lysis! követóen- 5%-os plazmaprotein-oldat adha
tó ív. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbbjelhasználni nem szabad. Kizárólag tiszta ol
dat használható. 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3521 

1013 



PERlDlSOL 2lSKperitonealis ·.·. • .. 

dializáló oldat (1 OOO ml),' ·' . . . >,_ ·' 
HUMAN , .... ·<· ·' ATC.kodo BOSD B 

Steril. pyrogenmentes, 
dat. 

peritonealis dializálóol-

e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
Natrium laeticum 
Sorbitum 

5,64 g 
0,30 g 
0,22 g 
0,07 g 
4,88 g 

70,00 g 
Aqua dest. pro i nj. ad 1000,00 ml 

Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++ 
u 
Laktát 

Ozmolarítás: 684 müsm/1 
pH: 4,5-7,0. 

e Javallat 

mmol/1 

140 
4 
2 

0,75 
106 

43,5 

Akut és krónikus veseelégtelenség; só-, folya
dék és savbázis háztartás zavarai (különösen a 
gyógyszeres terápiának ellenálló cardialis, hepati
kus vagy más eredetű oedema); mérgezések; 
uraemia megelőzése rossz vesefunkciójú betegek 
mütét előtti és utáni ellátásában; peritonitisben a 
hashártya átöblítése, továbbá, ha a káliummentes 
dializáló oldattal indult kezelés után hypokalaemia 
alakult ki. 
e Ellenjavallat 

Technikai kivitelezés akadályai (pl. peritonealis 
összenövés, sérv, rekeszrelaxáció, a hashártya foly
tonosságának hiányai). 
e Adagolás 

A beteg előkészítése és a perilonaeum steril kö
rűlmények között végzett punctioja után a múanyag 
csöve! infúziós szerelék segitségével összekötjük 
az előzőleg már testhömérsékletúre (37-38°C) fel
melegített dializálóoldatot tartalmazó edénnyel, 
amelyből 1 litert sugárban vagy gyors csepp
számmal bocsátunk a hasüregbe. Befolyási ideje 
10-15 perc. A szereléket elzárjuk, majd általában 
30-40 perc után ugyanazon katéteren keresztül, de 
másik szerelék csatlakoztatásával (Y elágazás köz
beiktatása javasolt) lebocsájtjuk a "fáradt" dializáló
oldatot Az akadálytalan kifolyás megközelítőleg 

20-25 percig tart. Az oldat befolyása, a dialysis és 
az oldat lebocsátása megközelítóen egy órát vesz 
igénybe. 

Az óránkénti ismétléses-folyamatos, valamint a 
tartós peritonealis dialysis szakorvosi speciális 
megfontolást igényel. 
e Mellékhatás 

Ismételt dialysisek során hypoproteinaemia. Rit
·kán, főleg a dialysis elején, feszülő jellegű fájdalom. 
e Figyelmeztetés 

A beteget a dialysi_s alatt a szövődmények el
kerülése végett gondosan ellenőrizni kell. A tech
nikai beavatkozás miatt szövódmények (vérzés, 
perforatio, fertözés, ventilhatás stb.) előfordul
hatnak. 

Szükséges lehet a dializálóoldat kiegészítése 
gyógyszerekkel: heparin, antibioticumok, lidokain 
(túladagolás veszélye!). A felsoroltakon kívül a 
dializálóoldalba más gyógyszert tenni nem sza
bad. 

Hypoproteinaemiában a táplálkozni nem tudó 
betegnek- a dialysist követően- 5%-os plazmapro
tein-oldat adható iv. A megbontott infúziós oldatot 
félretenni és késóbb felhasználni nem szabad. Kizá
rólag tiszta oldat használható. 
• Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3522 

PERltOL siirup (100ri1i)' 7 - :-
PEFliTOLtablettá(20x}i 

EG is·:;-·.,:_,._ i~~t;:~;;~ ::~b-€~-*~~:; 

A ciproheptadin hisztamin és szerotonin antago
nista, mely anticholinerg és szedatív hatással is ren
delkezik. Étvágystimulálóként is használatos. 
• Hatóanyag 

40 mg cyproheptadinium chioratum (100 ml) szi
rupban; 4 mg cyproheptadinium chioratum tablet
tánként 
• Javallat 

Akut és krónikus urticaria, szérumbetegség, 
szénanátha, rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, 
gyógyszerexanthema, pruritus, ekzema, ekzema
told dermatitis, kantakt dermatitis, neurodermatitis, 
angioneurotikus oedema, rovarcsípés, carcinoid 
syndroma, vascularis típusú fejfájás (migrén, hista
min-cephalalgia). Különbözó eredetű étvágytalan
ság (anorexia nervosa, idiopathiás anorexia) és le
romlott állapot (postinfectios állapot, reconvales
centia, krónikus betegség, kimerültség, hyperthyre
osis). 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, oedemakészség és vizeletretenció, 
terhesség. 
e, Adagolás 

Felnőtteknek szokásos napi kezdő adag í 2 mg 
(3-szor 1 tabletta vagy 3-szor 1 gyermekkanál szirup). 

• 
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Króriíkus urticaria kezelése: naponta 6 mg (3-szar 
Y2 tabletta vagy 3-szor 1 kávéskanál szirup). 

Akut migrén esetén: 1 tabletta vagy 1 gyermekka
nál szirup. Ha a fejfájás nem szünik, fél óra múlva új
ból 1 tabletta vagy 1 gyerrnekkanál szirup, 4-6 órán 
belül legfeljebb 8 mg összadag adható. 

Fenntartó kezelésre naponta 3-szor 1 tabletta ál
talában elegendő. 

Anorexia eselén naponta 3-szor 1 tabletta vagy 
3-szar 1 gyermekkanál szirup. 

Gyermekeknek % éves korig nem adható. Yr2 év 
közöttieknek is csak kivételesen, 0,4 mg/ttkg/nap 
adagban_ (10 kg-os gyereknek pl. napi 4 mg-2 kávés
kanál szirup). 

3-tól 6 éves korig a napi adag 6 mg (3-szor Y2 
tabletta vagy 3-szor 1 kávéskanál szirup). 

7-14 éves korig napi 12 mg (3-szar 1 tabletta 
vagy 3-szor 1 gyermekkanál szirup). 

Étvágytalan gyermeknek 3-6 éves korban 6 mg 
(3-szor % tabletta vagy 3-szor 1 kávéskanál (3x5 ml) 
szirup), legfeljebb napi 8 mg. 
e Mellékhatás 

Álmosság, amely rendszerint átmeneti jellegű, 
és ritkán teszi szükségessé a kezelés megszakitá
sát Testsúly gyarapodás. 

Ritkábban szájszárazság, mentális confusio, 
ataxia, vizuális hallutinatio, szédülés, hányinger, 
bőrkiütés, nyugtalanság, fejfájás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- fájdalomcsillapítókkal, altatókkal (ezek hatását 

potenciálja). 
e Figyelmeztetés / 

A kezelés kezdeteKÓr jelentkező sedatív hatás 
miatt az első adagot célszerű az esti étkezés után 
bevenni. 

Gyermekek és idősek kezelése fokozott elóvi
gyázatosságot igényel, mert érzékenyebbek az 
antihisztaminokra. 

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. Peritol-kúra alatt szeszes italt fogyasztani 
tilos! 

Eflartá.s: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3465 (szirup) 

Tsz.: 3385 (tabletta) 

PERLINGANI"T.oi!lat infúzic'>ho:Z 
(10 x .10m1;1 x SOm l) 

SCHWARZPHARMA 

A nitroglicerin az érfal simaizomzatára hatva tá
gítja a perifériás vénákat és artériák!'J-1. a,";_.~pronaria 
ereket, ezúton csökkenti a szív eló- és utóterhelését, 
a szív munkáját, oxigénigényét, javítja a coronaria 
keringés!, az ischaemiás szívizom oxigénellátását 

Hatására javul a szív teljesítménye, nő a terhelé
si tolerancia. lv. nitroglicerin infúzió eliminációs íele
zési ideje 2-3 perc. 
o Hatóanyag 

10 mg nitroglycerinum 10 ml izotóniás glukóz ol
datban ampullánként (1 mg/ml); 

50 mg nitroglycerinum 50 ml izotóniás glukóz ol
datban üvegenként (1 mg/ml). Segédanyag: propi
lénglikol. 
e Javallat 

Súlyos angina pectoris, Prinzmetal angina, bal
szívfél elégtelenség akut és szubakut tüdőoedemá~ 
val szívizominfarctus eselén is, hypertoniás crizis 
keringési elégtelenséggel, kontrollált hypotonia se
bészeti beavatkozás alatt 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Kifejezett hypotonia (ha a vérnyomás 100/60 

Hgmm érték alatt van), cardiogen shock, (amennyi
ben az intraaortalis ellenpulzáció vagy pozitív 
inatrop gyógyszerek nem biztosítottak megfelelő 

magas balkamrai végdiastolés nyomást), króníkus 
obstructiv légúti megbetegedések, emphysema, 
hypovolaemia, alacsony töltönyomással járó akut 
szívizom infarctus és akut balszívfélelégtelenség, 
intracranialis nyomásfokozódás, zárt zúgú glauco
ma, súlyos anaemia, artériás hypoxemia, hyper
trophiás obstructiv cardiomyopathia, constriktiv 
pericarditis, pericardialis tamponad. Aorta és/vagy 
mitralstenosis, glukóz-6 foszfát-dehidrogenáz hiány_ 

Terhesség alatt csak az előny/kockázat gondos 
mérlegelése után adható, különösen a terhesség el
ső 3 hónapjában. 
e Adagolás 

A Perlinganit oldat hígítva és hígítatlan ul is alkal
mazható. Hígítva iv. tartós infúzióban automata infú
ziós készülékkel, állandó szív és keringés ellenőrzés 
mellett intenzív osztályon. 

A beteg állapota és az ellenőrizendő paraméte
rek változása szerint a dózistartomány általában 
0,75-8 mg/óra között van, ritkán 10 mg/óra. 

Súlyos angina pectoris eselén 
Kórházi kezelés során intenzív osztályon 2-8 mg/óra 

(33-133 !-IQ/perc) adag javallt infúzióban. Adagolás 
közben folyamatos vérnyomás, szívfrekvencia és 
haemodynamikai értékek (jobb szívfél katéter), mint 
systoles és diastales arteria pulmonalis nyomás, 
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balkamrai töltónyomás, perctérfogat és EKG {ST 
szakasz) folyamatos ellenőrzése szükséges. 

Akut bal szívféf elégtelenség (tüdóoedema) 
Kezdő adag: 1 mg nitroglicerin! 3 perc alatt las

san iv., majd 2-8 mg/óra tartós infúzió formájában 
egy-két napon át 

Hipotoniás crisis keringési elégtelenséggel 
A vérnyomás és szívfrekvencia folyamatos elle

nőrzése mellett 2-8 mg/óra {átlag 5 mg/óra) adag
ban infúzió formájában. 

Kontrollált hypotonia 
A narcosis eljárásától és a célzott alacsony vér

nyomás értéktól függóen 2-10 J.tQ!ttkg/perc adag ja
vallt, EKG ellenőrzés és invazív vérnyomás ellenőr
zésemellett 

Hígított oldat alkalmazása 
100 J.tQimf 0,01% koncentrációjú oldatot kapunk: 
50 ml Perlinganit oldatot {vagy 5 ampullaálO ml 

ampullát) 500 ml-re hígftva megfelelő infúziós ol
datban. 

200 J.tQ/mf 0,02% koncentráció: 100 ml 
Perlinganit oldat (10 ampulla á 10 ml, ill. 2 flakon á 
50 ml, 500 ml-re hígítva a megfelelő infúziós oldat
ban. 

A hígításhoz fiziológiás nátrium-klorid, 5% és 
10% glukóz inf. oldat használható. 

Hígítatlan oldat alkalmazása 
Pertursoron keresztül hígítatlanul is alkalmazha

tó (1 ml oldat 1 mg nitroglicerin! tartalmaz). 
Az infúziós táblázat hígított oldattal: 

Kívánt nitroglicerin 

dózis mg/óra 
Infúzió sebesség 

csepp/perc 

100 ~gimi 200 ~gimi 
Samp.á 10mlv_ 10amp.á10mlv. 

1 flakon 50 ml oldat 2 flakon á 50 ml 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

1 ml- 20 csepp 

• Mellékhatás 

soo ml-re hígítva 

3-4 
7 
10 
13 
17 
20 
23 
27 
30 
33 

500 ml-re hígítva 

1-2 

3 
5 
7 
8 
10 
10 
12 
15 
17 

Esetenként a kezelés kezdetén vagy dóziseme
léskor vérnyomásesés és/vagy orthostatikus 
hypotensio és reflektorikus szívfrekvencia szaporu
lat. A kezelés kezdetén fejfájás. Ritkán émelygés, 
hányinger, hányás, szédülés, gyengeségérzés, 
flush, collapsus, bradycardia, syncope, allergiás 
bőrreakciók, egyes esetekben dermatitis exfo!iativa. 

A vérnyomás erős csökkenésekor az agyi kerin-

gés romlása és a coronaria perfusio csökkenése is 
bekövetkezhet (angina pectoris veszélye). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Vérnyomáscsökkentők, értágítók, triciklikus 
antidepresszánsok, kalcium antagonisták, béta-re
ceptor blockolók, diureticumok és alkohol egyidejű 
adása vérnyomáscsökkenést okozhat. 

- Dihidroergotamin (DHE) egyidejű adása az ál
ló helyzetben mért systoles vérnyomást erősebben 
emelheti mint DHE egyedüli adása. 

-Heparinnal {heparin hatás gyengülése). 
• Figyelmeztetés 

Ha systolés vérnyomás 100 Hgmm alá· esik a 
Perlinganit infúzió adását azonnal be kell fejezni, 
mert a coronaria perfusio csökkenésemiatt az angi
na pectoris roham rizikója megnövekszik. Tolerancia 
kifejlődés elkerülésére a hosszú ideig tartó magas 
dózisú adagolás! kerülni kell. 

A klinikai kép, a haemodynamica és az EKG 
eredmények szerint a kezelés 3 napig vagy hossz
abb ideig folytatható. 

A Perlinganit oldat hígítás nélkül megfelelő esz
közzel vagy hígítva intravénás infúzió formájában 
adható. A hígításra fiziológiás nátrfur_:n klorid, 5 vagy 
1 0%-os glükóz oldat alkalmazható. A hígított oldatot 
24 órán belül fel kell használni. Az oldatot felnyitás 
után azonnal az infúziós oldatba kell vinni aszepti
kus körülmények között. Nem szabad a gumidugót 
többször átszúrni (többszöri oldatkiszívás céljából), 
mivel így az oldat sterilitása nem biztosított. 

lnfúziós szerelékként polietilén vagy politetraflu
oro-etilen anyag alkalmazása javasolt; a PVC infúzi
ós szerelék adszorpció miatt hatóanyagveszteséget 
okoz. A Perlinganit oldat kompatibilis fiziológiás 
natrium klorid, 5-30% glükóz és Ainger oldatokkaL 

Cukorbetegeknél az oldat glükóz tartalmát figye
lembe kelt venni. 

Túladagolás esetén a vezető tünet: vérnyomás
esés, orthostaticus regulációzavar, reflektorikus 
tachycardia és fejfájás, gyengeségérzés, szédülés, 
hányás, hasmenés léphet fel. 

Igen magas dózis(> 20 mg/ttkg) esetén methe
moglobin képzódés, cyanosis, illetve tachypnoe je
lentkezhet. Speciálls antidoturna nincs, így súlyos 
esetekben a mérgezés kezelésének általános irány
elvei alkalmazandók. Enyhe hypotonia tünetei a víz
szintes helyzetben levő beteg lábainak emelésével 
megszünnek, súlyos hypotaníában volumenpótlás
ra, kivételes esetekben sympathomimeticumok al
kaJmazására kerülhet sor. 

A methemoglobinaemia, amennyiben szüksé
ges, redox anyagokkal kezelendő (pl. toluidinkék 
2-4 mg/ttkg iv., methylénkék 1 %-os oldat iv. 50 mg
ig, C-vitamin 1 g per os vagy iv). 

Eltartás: szobahőmérsékleten, (15-25 °C) között. 
•' Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2341 (10 ml) 

K- 2342 (50 ml) 

• 
1016 

F'EVARYL 1.% krém (309) 

CILAG 

Az ekonazol helyi kezelésre szolgáló antimy
coticum. Hatásos 8 dermatophytonok, sarjadzó- és 
penészgombák ellen. Kevert {gombás és egyes 
Gram-pozitív kórokozók okozta) bórfertőzésekben is 
jól alkalmazható. 

Az ekonazol behatol a bór valamennyi rétegé
be. A siratum comeumban még több nap múlva 
kimutatható. A hatóanyag szisztémás abszorpció
ja a bőrön át csekély és gyakorlatilag elhanyagol
ható. 
e Hatóanyag 

0,30 g econazolium nitricum 30 g vízzel lemos
ható alapanyagú krémben. 
• Javallat 

Dermatomycosisok, valamint kevert (gombás és 
bakteriális) bőrfertőzések. 

Dermatomycosisok, melynek kórokozói: 
- dermatophytonok (pl. Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton 
f!occosumés egyéb dermatophytonok; 

- sarjadzógombák (pl. Candida albicans, 
Candida guilfiermondii, T oru!opsis, Rhodotorufa, 
Ma/assezia furfurés egyéb sarjadzógombák}; 

~ penészgombák. 
Kevert bőrfertőzések, amelyeknek bakteriális 

kórokozói: 
- Gram-pozitív baktériumok (Streptococcus, 

Staphylococcus. CorynebacteriiJm minutissimum). 
• Ellenjavallat / 

Imidazol típusú antimycÓticummal, és a készít
mény alkotórészeivel szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

A beteg bórfelületet reggel és este kell beken ni, 
a krémet ujjal gyengéden a bőrbe masszirozva. A 
nedvező, összefekvő bórfelületeket pl.: ujjközöket 
előzőleg gézzel meg kell szár'ltani, majd gézcsíkkal 
izolálni. Körömgombásodás kezelésekor okkluziv 
kötés ajánlatos. 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók léphetnek feL 
llyenkor a kezelést abba kell hagyni. Helyi irritáció, 
főleg ekzemás bór esetén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Szem körüli területeken nem szabad alkalmazni. 
Ekzemás bórelváltozás esetén adekvát ekzema 

elleni terápia szükséges, a Pevaryl krémmel történő 
kezelés megkezdése előtt. 

Terhesség és szoptatás ideje alatt csak az 
elóny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmazha
tó. Ez különösen érvényes a terhesség első 
trimesterében. Állatkísérletek során embriotoxicus, 

és foetotoxikus hatásokat észleltek szájon át alkal
mazva (10-40-szeres humán dermato!ógiai adag
ban). 

Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15----30 °C között) 
tárolandó. 
e Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: K- 1374 

PEVARYL1ipogél•(15 g) 

CILAG 

Az ekonazol helyi kezelésre szolgáló antimy
coticum. Hatásos a dermatophytonok, sarjadzó- és 
penészgombák ellen. Kevert (gombás és egyes 
Gram-pozitív kórokozók okozta) bórfertőzésekben is 
jól alkalmazható. 

A Pevaryl lipogélt hajas és haj nélküli testfelü!e
ten, külsó nemi szerveken lehet alkalmazni. A 
Pevaryl lipogélben az ekonazol hatóanyagat 
mikroszkópikus méretú, golyószerú képletek ún. 
liposomák tartalmazzák. Az ekonazol bázis behatol 
a bór valamennyi rétegébe.- A l ipagél alkalmazását 
követően a szarurétegben található mennyisége je
lentósen nagyobb mint pl. a Pevaryl krém alkalma
zása után. A hatóanyag szisztémás abszorpciója a 
bőrön át csekély (kb. 1%). Az alkalmazott adagból 
kevesebb mint 1% mutatható ki a székletben és a vi
zeletben. 
• Hatóanyag 

0,15 g econazolum- 15 g {konzerválószert és 
antioxidáns! tartalmazó) gélben. Konzerválószer: 
metil-p-hidroxi-benzoát és propil-p-hídroxi-benzoát 
Antioxidáns: butil-hidroxi- -toluol. 
• Javallat 

Dermatomycosisok, valamint kevert {gombás és 
bakteriális) bőrfertózések. 

Oermatomycosisok, amelynek kórokozói: 
~ dermatophytonok (pl. Trichophyton rubrum. 

Trichophyton, mentagrophytes, Epidermophyton 
floecosum és egyéb dermatophytonok); 

- sarjadzógombák (pl. Candida albicans. 
.Candida guil/iermondíi, Torulopsis, Rhodotoru!a, és 
Ma/assezia turtur és egyéb sarjadzógombák); 

~ penészgombák. 
Kevert bőrfertőzések, amelyeknek bakteriális 

kórokozói: 
- Gram-pozitív baktériumok (streptococcus. 

staphylococcus, Corynebacterium minutissimum). 
• EUenjavallat 

Imidazol típusú antimycoticummal, és a készít
mény alkotórészeivel szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

A beteg bórfelületet naponta egyszer kell be
kenni, a lipogé1t ujjal gyengéden a bőrbe masszíroz
va. A nedvedző, összefekvő bórfelületeket pl. ujjkö-
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zöket előzőleg gézzel meg kell szárítani, majd géz
csíkkal izolálni. 

A teljes gyógyuláshoz hosszabb ideig tarló ke
zelés (általáb<J.n 1-3 hét, egyes esetekben ennél is 
hosszabb idő) szükséges. 
e Mellékhatás 

Ritkán helyi irritáció, főleg ekzemás bór esetén. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes 
e Figyelmeztetés 

Szem körüli területeken nem szabad alkalmazni. 
A köröm gombás megbetegedései eselén a 

lipogél használata nem ajánlott, mivel alkalmazá
sára nem állnak rendelkezésre elegendő tapaszta
latok. 

Ekzemás bórelváltozás esetén adekvát ekzema 
elleni terápia szükséges, a Pevaryllipogéllel történő 
kezelés megkezdése előtt. 

Terhesség és szapiatás ideje alatt csak az 
elóny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmazha
tó. Ez különösen érvényes a terhesség első 

trimesterében. Állatkísérletek során embriotoxikus 
és foetotoxikus hatásokat észleltek szájon át alkal
mazva (10-40-szeres humán dermatológiai adag
ban) 

Eltartás: Szabahőmérsékleten (15-30 °C között) 
tárolandó. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2105 

PEVARYL P.V. habzó.oldat(3 x10g) 

CILAG ATG kód: P01A Co3· 

Az ekonazol helyi kezelésre szotgáló antimy
coticum. Hatásos a dermatophytonok, sarjadzó- és 
penészgombák ellen. Kevert (gombás és egyes 
Gram-pozitív kórokozók okozta) bórfertőzésekben is 
jól alkalmazható. 

A Pevaryl P. V. habzó oldat egész testfelület ke
zelésére ós a fejbőrön történö alkalmazásra szolgál. 
Az egész testfelület kezelés lényege a gomba eltá
volítása nemcsak azokon a helyeken, ahol a bórel
változások láthatók, hanem ott is, ahol látszólag 
egészséges a bór. 

Az ekonazol bázis behatol a bór valamennyi ré
tegébe. A stratum comeumban még több nap múl
va is kimutatható. A hatóanyag szisztémás abszorp
ciója a bőrön át csekély és gyakorlatilag elhanya
golható. Az alkalmazott adagból kevesebb mint 1% 
mutatható ki a székletben és a vizeletben. 
e Hatóanyag 

0,10 g econazolum- 10 g (konzerválószert tar
talmazó) oldatban. Konzerválószer: benzilalkohol. 
o Javallat 

Pityriasis versicolor, pityriasis simplex capitis. , 

e Ellenjavallat 
Imidazol lípusú antimycoticummal- és a készít

mény alkotórészeivel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Pityriasis versico/or 
A betegség Súlyosságától függóen, 3-9 egy

mást követő este, zuhanyozás és hajmosás után a 
nedves testen és- fejbőrön kell alkalmazni 1 tasak 
tartal mát. A tasak tartalmának kb. 1/3 részével a fer
tózött bórfelűletet kell bekcnni, majd a tasak tartal
mának megmaradó részét az előzőleg még nem ke
zelt egész testfelületen és fejbőrön kell alkalmazní. 

Az oldatot 3-5 percen keresztül kell"a bőrbe be
dörzsölni, és a keletkezett habot a bőrön kell hagy
ni, amit a következő reggel kell lemosni. 

Ha a betegség 2 héten belül nem gyógyul, a ke
zelést meg kell ismételni. A visszesés megelözésé
re 1 és 3 hónap múlva újabb kezelés szükséges. 

Pityriasis simplex capitis 
A nedves hajat először a tasak tartalmának kis 

mennyiségével kell megmosni, majd leöblíteni. A ta
sak visszamaradó tartalmát a fejbőrbe be kell dör
zsölni és kb. 10 percig a fejbőrön kell hagyni. Ezu
tán a hajat le lehet öblíteni, majd megszárítani. 

A kezelést eleinte hetente 2-3 alkalommal kell 
elvégezni. Javulás után (2-3 hét), hetente 1-2 alka
lommal kell a kezelést alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Ritkán helyi irritáció (viszketés, vagy bőrpír). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a készít
mény ne kerüljön a szembe. 

Ekzemás bórelváltozás eselén adekvát ekzema 
elleni terápia szükséges a P. V. oldattal történő keze
lés megkezdése előtt. 

Terhesség és szaptetás ideje alatt csak az 
elóny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmazha
tó. Ez különösen érvényes a terhesség első 
trimesterében. 

Állatkísérletek során embriotoxikus, és foeto
toxikus hatásokat észlettek szájon át alkalmazva 
(10-40-szeres humán dermatológiai adagban). 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C között) 
tartandó. 
• Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: K- 210? 

A Pevaryl paszta ekonazol nitrátot és cinkoxidat 
tartalmaz. Helyi kezelésre szolgáló antimycoticum, 
amely hatásos a dermatophytonok, sarjadzó -, és 
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penészgombák ellen. Kevert {gombás és egyes 
Gram-pozitív kórokozók okozta) bórfertözésekben is 
jól alkalmazható. A cinkoxid antiszeptikum és enyhe 
adsztringens. A paszta forma még nedvedző bőrön 
is biztosítja a jó tapadást Alkalmazásakor a der
matomycosist kíséró tünetek (égés, viszketés) né
hány nap alatt meQszünnek. 

Az ekonazol behatol a bór valamennyi rétegébe. 
A siratum corneumban még több nap múlva kimu
tatható. A hatóanyag szisztémás abszorpciója a bő
rön át csekély és gyakorlatilag elhanyagolható. 
• Hatóanyag 

0,20 g econazolum nitricum és 2,0 g zincum 
oxydatum-20 g pasztában, ill. 0,30 g econazolum 
nitricum és 3,0 g zincum oxydatum 30 g pasztában. 
• Javallat 

Száraz és nedvedzö pelenka dermatitisek, hajla
ti mycosisok. 
e Ellenjavallat 

Imidazol típusú antimycoticumokkal-, és cinkkel 
szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

A gyulladásos bórterületet naponta egyszer 
vagy többször kell bekenni. A kezelést addig kell 
folytatni, amíg a bórelváltozások teljesen megszün
nek {1-2 hét). 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók léphetnek fel. 
Ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. Helyi irritáció, 
főleg ekzemás bór esetén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem-ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Szem körüli területeken nerri szabad alkalmazni. 
Ekzemás bórelváltozás esetán megfelelő ekzema 
elleni terápia szükséges, a Pevaryl pasztával törté
nő kezelés megkezdése előtt. 

Állatkísérletek során embriotoxikus- vagy foe
toxikus hatásokat észleltek szájon át alkalmazva 
(10--40-szeres humán dermatológiai adagban). 

Terhesség és szoptatás ideje alatt csak kivétele
sen az elöny/kockázat szigorú mérlegelésével alkal
mazható. Ez különösen érvényes a terhesség első 
trimesterében. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--30 °G között). 
• Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: K- 21Ü6 (20 g) 

K- 2315 (30 g) 

PHENOtPHTHAL.EINlJM ö;s.g 
tableita(iox) 

ALKALOIDA 

A fenolftalein trifenil-metán színezékek ftalein 
csoportjába tartozik. 

Elsősorban a vastagbél falát izgatva fejti ki laxa
tív hatását. A vékonybélból egy része (15-20%) fel
szívódik, és részben az epével kiválasztódva, még 
a beadás után 2-3 nappal is elősegíti a puha szék
letürítést. 
e Hatóanyag 

500 mg phenolphthaleinum !ab lettánként 
• Javallat 

Obstipatio. 
e Ellenjavallat 

Csecsemökor, kisgyermekeknek. 
e Adagolás 

Feln6ttek átlagos adagja este 250-500 mg (Y2-1 
tabi.), gyermekeknek 6-14 éves korban este 
125-250 mg (%-Y2 tabi.). 
e Mellékhatás 

Dermatitis, tartós alkalmazás esetén dehydratio, 
káliumvesztés, görcsös hasi fájdalom, érzékenység i 
reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- szívglikozidokkal kezelt betegeknek (kálium

vesztés, a digitálisz hatása fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Krónikus alkalmazás nem javasolt. 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12334 

PHENYÚ3liTAzŐN:5%<1<~nőÚ 
(20;g) 

RICHTER,, 

/'::>':>- }i":_,,·\_-_<>i{'··' ', 

. -:-:;:i~6·k~~=-:~t~f\~~b:j 
e Hatóanyag 

1 g phenylbutazonum (20 g) vízzel lemosható 
kenócsben. 
e Javallat 

Mechanikus és kémiai behatások okozta bőr

gyulladás. Kis kiterjedésú J. és ll. fokú égési seb, 
napégés. lv. és im. injekciók beszúrási helyén kelet
kező bőrgyulladás, rovarcsípés. Intiammált nodus 
haemorrhoidalis. Felületes thrombophlebitis helyi 
kezelése, az anticoaguláns kezelés kiegészítése 
Traumás lágyrészsérülés, duzzanat, haematoma, 
izom- és ínhúzódás, amputációs csontfájdalom 
Rheumatoid arthritis és arthrosis, sinovitis, tendini
tis, tendovéJ_ginitis adjuváns kezelése. 
o Ellenjavallat 

Pírazoion túlérzékenység. Hámfosztott bőr, 
ulcus cruris, ekzema. 
e Adagolás 

Naponta 2-3-szor az érintett bórfelületet dörzsö
lés nélkül vékonyan bekenn i. 
e Mellékhatás 

Dermatitis. 
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e Figyelmeztetés 
A mélyvénák trombophlebitisének kezelésére 

nem alkalmas. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3342 

PH LOGOSAM hab(75 g) 

PANNONPHÁRMA ATC 'kód: ·oo·3AX 

e Hatóanyag 
2,80 g natrium samarium disulfosalicylicum 

tetrahydricum, 2,08 g lidocainum 0,82 g dexpan~ 
thenolum, 90 g-os flakonban. 
e Javallat 

l. fokú és felületes ll. fokú égési sérülések, nyílt 
sebek kezelése, dermatitis solaris, kantakt ekzema, 
dermatitis arteficialis, toxicoderma, ulcus crurishoz 
társuló ekzema, felületes thrombophlebitis adjuváns 
kezelése. A habkezelés előnye a kenőccsel szem
ben, hogy a fájdalmas felületet nem szükséges érin
teni. Ennek .főleg az égési sérüléseknél van jelentő
sége. 
e Ellenjavallat 

A törzs és végtagok körkörös sérülései (ilyenkor 
ugyanis a nyílt seb kezelése nem megoldott). 
e Adagolás 

Az l. fokú égési seb egyszeri befújása elegen
dó, a ll. fokú égési sérülés 3 óránkénti befújása 
szükséges 6-7 napon keresztül. Egyéb esetekben 
naponta 2-4-szer alkalmazandó. Használat előtt 

felrázandó! A fiakont a szeleppel lefelé kell tartani, 
és a habot 3-4 cm távolságból a kezelendő felület
re juttatni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3566 

PHLÓGÓSAM leérlőcs (to g) 

RICHTER 

Nemszteroid, localis gyulladáscsökkentő, bór
regeneráló. Csökkenti a sérül! felületek oedemás 
beszúrődését, megakadályozza a gyulladás kiala
kulását 
e Hatóanyag 

600 mg natrium samarium disulfosalicylicum 
anhydricum (20 g) vízzel lemosható kenőcsben. 
e Javallat 

Heveny dermatitis és ekzema, dermatitis solaris, 
dermatitis arteficialis (vegyszerektól, benzintól stb.), 

kisebb kiterjedésú l. és IL fokú égés, rovarcsípés. 
Heveny, nem gennyes vagy gombás csecsemő- és 
gyermekkori bórgyufladás. lntertrigo. Felületes 
thromboph!ebitis adjuváns kezelése. 
e Adagolás 

A bőrelváltozás területét naponta 2-3-szar a ke~ 
nóccsel vékonyan bekenni. 

Eltartás: húvös.helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 327 4 

PfiL.o~()s()Ldl<lai(~o·fuiJ 

A szulfoSzalicilsav-szamárium komplex gyulla
dáscsökkentő hatása a fibrin filmképződés gátlásán 
alapul. A propilén p-oxi benzoát, a propilen glikol és 
a hexaklorofen komponensek jelenléte a bactericid 
hatást fokozza. Gátolja a patogén Staphylo- és 
Streptococcusok szaporodását, anélkül, hogy az 
esetleg szükséges antibiotikUs- vagy kemoterápiás 
kezelés eredményességét befolyásolná. 
• Hatóanyag 

900 mg natrium samaricum disulfosalicylicum 
anhydricum, 30 mg hexachlorophenum (30 ml) ol
datban. 
• Javallat 

Száj- ill. toroköblögetésre, ecsete!ésre.az alábbi 
esetekben: meghűléssei együttjáró torokfájás, influ
enzajárvány esetén a cseppfertőzés megelőzése, 
pharyngitis acuta, tonsillitis acuta, laryngitis acuta, 
stomatitis acuta, stomatitis herpetica, pharyngitis 
chronica (elsősorban hypertrophiás formája), glossi
tis superficialis, gingivitis acuta et chronica, gingivi
tis ulcerosa, paradentitis. Extractio denlis elő- és utó
kezelése, valamint száj- és garatúri műtétek utókezé
lése. Aphta recidivans, ulcus decubitale. A szájnyál
kahártya forró étel, vegyszer okozta sérülései. 
e Ellenjavallat 

lásd Figyelmeztetés. 
• Adagolás 

Száj~, ill. tororköblögetés: felnőttek és öblögetni 
tudó gyermekek esetében: 1 dl vízhez vagy kamil
lateához öntött 1-2 kávéskanál oldattal naponta 
3-5 alkalommaL 

Ecsetelés: higitatlan oldattal naponta 3-5 alka
lommaL 
• Figyelmeztetés 

Tonsillectomiát követően csak 10-12 nap múlva 
alkalmazható, mert a sebet fedó lepedék korai levá
lása késői utóvérzést okozhat. 

Belsőleg nem használható! 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3405 
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A szemcsepp közvetlenü! a szemizomzatra hat
vastimuláljaa sphincter pupillae-t és a ciliaris izmot. 
Tartós kontrakció! kivállva pupiflaszúkületet és 
accomodatiós spasmust okoz. 

A csarnokvíz elfolyásának elősegítése révén 
csökkenti a szem belnyomását 
e Hatóanyag 

200 mg pilocarpinium chioratum (10 ml) olajos 
szemcseppben. 
o Javallat 

A szem megemelkedett belnyomásának csök~ 
kentése (szúkzugú glaucoma). 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Irilis 
acuta és minden olyan megbetegedés, amelyben 
myosis nem kívánatos. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges asthma 
bronchiale fennállása esetén, mert a Pilocarpin 
szemolaj légcsőszükületet válthat ki. 

Terhesség és szapiatás ideje alatt a terápiás 
eredmény és a várható kockázat gondos mérlegelé
se szükséges. 
e Adagolás 

Naponta 2-4-szer 1 cseppet a kötőhártyazsák
ba cseppenteni. 
e Mellékhatás 

Az alkalmazás után enyhe fájdalom, kötőhártya
irritáció, látászavar léphet fel· a szemben. Sziszté-
más mallékhatás ritka. ,. 

Allergiás reakció előfordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- a szemcsepp hatását parasympatholyticumok 
(pL atropin, szkopolamin) illetve parasympatholi
tikus hatással rendelkező anyagok (pl. antihiszta
minok, triciklikus antidepresszánsok, neurolep
ticumok, kinidin, prokainamid) csökkenthetik; 

- sympathomimeticumok vagy atropinhoz ha
sonló hatású anyagok mydriasist okozó hatását a 
pilokarpin megszüntetheti: 

- kolinészteráz-gátlók hatásfokozódást válthat
nak ki: 

- depolarizáló izomrelaxá:nsok (pL szuxametoni
um), orális parasympathomimeticumok hatását fo
kozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása során a szembelnyomást rendsze
resen ellenőrizni kell. 

Az alkalmazást követően fellépő -átmeneti látás
zavar egy ideig korlátozhatja a járművezetést 

Sebészeli beavatkozás előtt az altatóorvost, ill. a 
sebészt tájékoztatni kell pilocarpin-szemcsepp al
kalmazásáról. 

A felbontás után legfeljebb 30 napig használha
tó. Szállításra kevéssé alkalmas. 
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Eltartás: állitva, fénytól védve, szabahőmérsék
leten 25 OC alatt. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 527 

PU.OGEbi-fS··4o/"•·s:zefue!;:zetii!léi 
(5 g) ": . ,_: ':; >:<' __ .,-,,~ 

ALCON : ~ATC;-kó-Ci::SOJ Ei8b1 

A pilokarpin direkt ható cholinerg szer 
(parasympatomimeticum), amely a muszkarin típu
sú neuroreceptorok, a simaizmok, mint pL: az iris 
izomzata, valamint a secretios mirigyek direkt sti
mulálásával hat. A pilokarpin miosist okoz az iris 
sphincter összehúzása révén, így növeli a feszülés! 
a sclera sarkantyúnál és megnyitja a trabecularis 
hálózat réseit, ezzel a csarnokvíz elfolyását meg
könnyíti. Ezáltal az elfolyási ellenállás, és így a 
szemnyomás is csökken. 
e Hatóanyag 

200 mg pilocarpinium chioratum 5 g szemésze
ti gélben (4%). 
e Javallat 

Glaucoma. A megnövekedett szemnyomás 
csökkentésére kombinációkban is adható más 
mioticumokkal, valamint béta-blockolókkal, kar
boanhidráz-gátlókkal, sympathomimeticumokkal és 
hype(ozmotikus szerekkel. 
e Ellenjavallat 

Minden olyan esetben, amikor izomössze
húzódás nem kívánatos pL: acut iritis. A készíirTiény 
bármelyik komponensével szembeni túlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

Kizárólag lokális szemészeli kezelésre. A beteg 
szem alsó kötőhártyaáthajlásába kell alkalmazni 
1-1,5 cm hosszú gélcsíkot naponta egyszer, lefek
vés előtt. Ezután a beteg nézzen lefelé, mielőtt be
csukja a szemét. Bizonyos esetekben gyakoribb al
kalmazás is indokolt lehet 
e Mellékhatás 

Előfordulhat könnyezés, égő vagy dyscomfort 
érzés, temporalis vagy periorbitalis fejfájás, ciJiaris 
görcs, conjuktivalis vérbőség, felületes ceratitis és 
tranzitorikus miopia. A szemészeli mellékhatások ál
talában már a kezelés megkezdésekor jelentkez
nek, de a terápia folytatása esetén gyakran meg
szűnnek. Idősebbek, akiknek lencsehomá!yuk van, 
gyenge megvilágítás eselén gyakran panaszkod
nak csökkent látásélességróL 

Esetenként előfordulhat a cornea pontszerű ho
málya, de ez a látásélességet nem befolyásolja. 

Igen ritkán ideghártya leválás is előforduihat 
(különösen fiata! rövidlátó betegeknél). A készít-



mény tartós használata esetén lencsehomály is ki
alakulhat. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka). 

Túladagolás esetén ritkán szisztémás hatással 
számolni kell. 

Eltartás: hűvös helyen (2-8°C). Felbontás után 4 
hétig használható fel. Felbontás előtt szabahőmér
sékleten tartható. 
e Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: K- 1511 

I'IMAFUCIN 2;5% cseppek(20 ml) 
. . · .. 

YÁMANÖUCHf ATC kód: A01AB10 

A natamicin {::: pimaracin) szélesspektrumú 
fungicid hatóanyag, amely nemcsak különböző 

patogén gombák (dermatophytonok, penészek) el
len hatásos, hanem különösen hatásos a Candida
fajok ellen. Ezért leginkább olyan betegségek foká
fis kezetésére alkalmas, amelyekben a fenti kór
okozók pl. a szájüregben, a külsó hallójáratokban, 
körömágyban vagy a bőrön találhatók. A készít
ményben konzerválószerként benzalkónium-klorid 
van, ami antiszeptikus hatású. A bőrön át nem szí
vódik fel. 

A készítmény íztelen, jól tolerálható. 
• Hatóanyag 

25 mg natamycinum 1 ml szuszpenzióban. 
Konzerválószer 0,2 mg benzalkónium-klorid ml-en
ként 
• Javallat 

Candidosis oris: a candidosis akut pseudomem
branosus (szájpenész) és atrophiás formái, amelyek 
újszülötteken, legyengült felnőtteken, malignus be
tegségben szenvedőkön fordulnak elő, valamint 
krónikus esetekben a szélesspektrumú antibioti
cum-, kortlkoszteroid- vagy cytotoxikus kezelés szö
vódményeként. 

Múfogsor okozta stomatitis 
Gége- és garatcandidasis 
Otomycosis és otitis externa, ha elsődlegesen 

vagy másodlagosan élesztőgombák (pl. Rhodo
torula-fajok, Candida-fajok) vagy penészgombák 
(pl. Aspergilius és Penicillium) a kórokozók. 

Köröm- és bórcandidasis pl. krónikus parony
chia és az intertrigo különbözó formái, vagy más 
bórterületen előforduló candidosis. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Pipetta segítségével célszerű a kívánt területre 
cseppenteni. Kis mennyiségek igen gyakori alkal
mazása, ill. a készítmény intenzív, tartós érintkezése 

a beteg területtel (ajánlatos a szájban lenyelés nél
kül miné! tovább tartani) elősegíti a gyorsabb 
gyógyulást. Alkalmazása előtt a gyógyszert fel kell 
rázni. 

Dráfis candidosisban: feln6tteknek: naponta 
4-6-szor 1 ml-t (a laesio nagyságától függóen) az 
érintett területre felkenni; gyermekeknek: általában 
4-szer % ml naponta (prophylaxisra is); szükség 
esetén az adag nap(4-szer 1 ml-ig emelhető. 

Otomycosis: a fül kitisztítása után 2-3 cseppet a 
fülbe cseppenteni. A hallójárat ezután vattapamattal 
lezárható. 

Dermatomycosis: 3-4-szer naponta 1 vagy több 
cseppet cseppenteni a-laesio nagyságától függően. 
e Mellékhatás 

A szájban történő lokális alkalmazásakor ritkán 
enyhe irritáció vagy égő érzés előfordulhat. 

Eltartás: fénytól védve, szabahőmérsékleten 
(15-25 °C}. 
• Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: K- 975 

PIMAFI.JC1Nhüvelytab!ett.r(20x) ·• .·.• 

A natamicin (oo: pimaricin) széles spektrumú 
fungicid hatású gyógyszer, amely nemcsak külön
bözó patogén gombák {dermatophytonok, pené
szek) ellen hatásos, hanem különösen hatékony a 
Candida-fajok ellen. 
• Hatóanyag 

25 mg natamycinum hüvelytablettánként 
• Javallat 

Candida albicans és/vagy Trichomonas vagi
nafis okozta vaginitis. 
e Adagolás 

Naponta 1 hüvelytablettát 20 napon át vagy pe
dig naponta kétszer 1 hüvelytablettát 1 O napon át a 
gyógyszerhez mellékelt applikálorral a hüvelybekell 
mélyen felvezetni. A kezelést lehetőleg rögtön a 
menstruációt követően kell megkezdeni. 

Terhesség eselén és menopausában a kezelés 
bármikor elkezdhetó. 

A tablettát fekvő helyzetben kell mélyen a hü
velybe felhelyezni. 

Behelyezés előtt ajánlatos a tablettát vfzzel meg
nedvesíteni. 

Az optimális terápiás hatás érdekében a kezelés 
alatt az irrigálás mellózendó. 
e Mellékhatás 

Ritkán irritáció! okozhat. 
·• Figyelmeztetés 

A tabletta enyhe sárga elszínezódése nem befo
lyásolja a készítmény terápiás hatását. 
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Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 625 

PIMAFUCIN krém (30g) 

YAMANOUCHI EUROPE 

ATC kód: D01AA02 

A natamicin (:o: pimaricin) szélesspektrumú 
fungicid hatású gyógyszer, amely nemcsak külön
bözó patogén gombák (dermatophytonok, penész
fajok) ellen hatásos, hanem különösen hatékony a 
Candida-fajok ellen. 
• Hatóanyag 

600 mg natamycinum 30 g lemosható vizes 
krémben. 
e Javallat 

A bőr, köröm és körömágy Candida albicans 
okozta fertőzései. 

Candida okozta vaginilis átterjedése a !ágyéki 
területre. 

Sok esetben eredményesen alkalmazható a bőr 
egyéb akutgombásfertőzései esetén is. 
e Adagolás 

A beteg bór, illetve köröm érintett területeit na
ponta egy vagy több alkalomma! bekenni. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: K- 701 

PIMAFuC:őR'rkenőc:s (1:; 9) .•••..•...•• 
PIMAEUC()HTkréiTJ(15 g; 30 g)· 
PIMAFUCŐRT oldát (20 ml) 
YÁMÁNOUCt-ll ÁTc=~6cE·6óit:;Ao_~ 

Hidrokortizon tartalmánál fogva gyulladáscsök
kentő és viszketéscsillapító hatású, a neomycin le
hetövé teszi a bakterlálisan felülfertőzött kórképek
ben való alkalmazást, a nat8mycin pedig antimy
cotikus hatást biztosít. 
8 Hatóanyag 

10 mg hydrocortisonum, 10 mg natamycinum, 
3,5 mg neomycinum 1 g krémben, ill. 1 g kenőcs
ben. 5 mg hydrocortisonum, 12 mg natamycinum, 
1,75 mg neomycinum 1 g oldatban. 
e Javallat 

Candida fajok (élesztógombák) okozta bőrelvál
tozások, valamint egyéb, natamyclnre érzékeny kór
okozók (Trichophyton, Epidermophyton-, Microspo
rum-, Aspergiflus-, Scopulariopsis-fajok) által elő

idézett bórtünetek. 

Akut és krónikus bőrbetegségek: ekzema, 
dermatitis, ha natamycinre vagy neomycinre ér
zékeny mikroorganizmusokkal másodlagosan fertő
zöttek. 

lmpetigo és mykotikusan fertőzött dermalosisok, be
leértve az otomycosist is (ha a kórokozó Candida albi
cans, Aspergilius fumigatus vagy Aspergilius n ig er). 
e Ellenjavallat 

Bórtuberculosis, valamint olyan bőrb-etegSégek, 
amelyekben a fertőzés hatásos kezelése ezekkel a 
hatóanyagokkal nem lehetséges {pl. herpes zooster, 
varicel la). A mikroorganizmus rezisztenciája vagy a 
beteg túlérzékenysége neomycinnel, illetve hasonló 
antíbioticumokkal szemben (pl. kanamycin, framice
tin, paramomycin, gentamycin). Natamycinnel vagy 
hydrocortisonnal szembeni (eddig még nem észlelt) 
túlérzékenység . 
e Adagolás 

A beteg bőrterületet naponta 2-4 alkalommal 
vékonyan bekenni. 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetén enyhe exacerbatio észlelhe
tő. Ez nem teszi szükségessé a kezelés abbahagyá
sát. Huzamosabb kezelés után helyi striák jelenhel
nek meg. 
e Figyelmeztetés 

A szem környékén nem alkalmazható! Ha a ké
szítmények nagy területen vagy okkluzív kötésben 
történő alkalmazása szükséges (mivel nincs elegen
dő tapasztalat), gondolni kell a mellékvesekéreg
gátlás lehetőségére. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 626 (kenőcs); K- 919 
(krém); K- 920 (oldat) 

PII'O~P~E~ df,~Zsé·(~Ox) .•....•..• :•·•··•··• • 
PIPOLPHEN injekció(S•x•2•ftil; · 

•••~oox2·1Ttl)••·.··················•··•···•·r•·•···· 
iPIPÖLI'HEN végbéll\ííp;(5x) 

A Pipolphen hatóanyaga (promethazin) a többi 
fenotiazin származékhoz képest jóval gyengébb 
antipsychoticum, viszont jelentős hatású H1-recep
tor-bénító antihisztamin. E hatásspektruma alapján 
alkalmaZási területe: allergiás kórképek, psychiatria, 
anaesthesiológia. Figyelemre méltó analgetikus, 
antiemetikus, enyhe anxiolytikus és hypnotikus tulaj
donságokkal is rendelkezik. 
• Hatóanyag 

25 mg promethazinium chioratum drazsénként, 
50 mg promethazinium chioratum (2 ml)ampullán· 
ként, 25 mg promethazinum kúponként. 
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e Javallat 
Allergiás állapotok: urticaria, pruritus, prurigo, 

ekzema, gyógyszer vagy egyéb okozta túlérzékeny
ségi reakció, szérumbetegség, Quincke-oedema, 
szénanátha, asthma bronchiale, anaphylaxiás 
shock. 

Psychiatriában: neurotikus és psychotikus bete
gek adjuváns kezelése. Alvászavar, nyugtalanság 
esetén, illetve nagy potenciálú neuroleptikumok 
extrapiramidális mellékhatásának csökkentésére. 

Anaestesiologiában: preoperatív, postoperatív 
és szülészeti sedatio, potenciált narcosis, adjuváns 
terápiaként analgeticumokkal a postoperatív fájda
lom csökkentésére, anaesthesia során fellépő há
nyinger és hányás megelőzésére, ill. csökkentésére. 
Mesterséges hibernatio. Kinetesisok aktív és profi
laktikus kezelése. 

Gyermekgy6gyászatban: csecsemők súlyos 
exsudativ diathesises bór- és nyálkahártya elválto
zásai, csecsemókori ekzema, spasticus bronchitis, 
pseudokrupp, urticaria, az allergodermák minden 
fajtája, szérumbetegség. 
e Ellenjavallat 

Fenotiazin túlérzékenység. Comatcsus állapot 
Alkoholintoxicatio. Egyidejű MAO-inhibitor kezelés. 
Terhesek, {terhesség korai szakában), szaplató 
anyák, ill. újszülöttek kezelése. Májbetegség. 
• Adagolás 

Felnóftek szokásos nappali adagja per os 
12,5-25 mg napi 3-4 alkalommal (3-4-szer %-1 
drazsé). A szokásos esti adag 50 mg (2 drazsé). 
Preoperatív, postoperatív és szülészeti szedáció 
esetén egyszeri 25-50 mg (1-2 drazsé). Kinetosis
ban naponta 3-4-szer 12,5-25 mg (3-4-szer Yz-.1 
drazsé). 

Rectálisan: naponta általában 1-2-3 alkalommal 
1-1 végbélkúp. Parenterálls adagolás csak sürgős 
esetekben vagy potenciális narcosisban és mester
séges hibernalio céljaira indokolt Mútéti előkészítés 
céljára a műtétet megelőző este 1-2 drazsé más 
hypnotikummal. A mútét reggelén 2,5 órával a mútét 
előtt 50 mg Pipolphen+ SO mg Hibernal + 100 mg 
Dolargan (Coctail lytique) együtt im. Egy órával ké
sőbb az adag megismétlendó. 

Gyermekeknek: 2-12 hónapos korban 1f4 dra
zsé, 2-6 éves korban Y2 drazsé, 7-14 éveseknek 1 
drazsé, ill. % kúp, 3-4-szer naponta. 

Parenterálisan mindhárom korcsoportban 
0,5-1 mg/ttkg im., 3-5-ször naponta. Súlyos akut 
esetben az egyszeri adag nagyobb is lehet: 
1-2 mg/ttkg. !v. adagolás: 0,15-0,30 mg/ttkg, főleg 
gyógyszeres hibernalio létrehozására. 
e Mellékhatás 

Álmosság, aluszékonyság, posturalis hypotonia, 
allergiás reakció, székrekedés, siájszárazság, 
accornodatios zavar. Agranulocytosist is észleltek. 
Túladagolás esetén nyugtalanság, materos hyper
aktivitás, ·extrapyramidalis reakció. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
- fájdalomcsitlapítókkal, sedatívumokkal, antide

presszánsokkal (ezek hatását fokozza), 
- antihypertensivurnakkal (a vérnyomáscsök

kentő hatás fokozódik), 
- parasympathomimetikumokkal {ezek hatását 

gyengíti). 
• FigyelmeztetéS 

Fájdalomcsillapítók, altaták stb. Pipolphennel 
együtt csak csökkentett adagban adhatók. Nem 
ajánlott gyermekek egyszeri hányásának kezelésé
re, alkalmazását korlálozni kell ismert etiológiájú el
húzódó hányás eSetére (a centrális hatású 
antiemetikumok vírusbetegségekben adva valószí
nűleg Reye-syndromát okozhatnak). 

Az akut vagy krónikus respiratorikus betegség
ben szenvedő betegeknek {különösen gyermekek
nek) csak óvatosan adható, mert a köhögési reflexe! 
elnyomja. 

Hosszan tartó kezeléskor a vérkép ellenőrzése 
szükséges. Alkalmazásának első szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig- járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel j~ró munkát végezni ti
los! A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Eltartás: fénytől védve. 
• Megjegyzés: <? V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3085 {drazsé); Tsz.: 
3086 (injekció); Tsz.: 3087 (kúp) 

Nagypotenciálú, jól kontrollálható neurolep
ticum. 

Globálisan hat a psychosis-folyamat egészére, 
hatása három egymást kiegészfló tényezőnek tulaj
donítható: 

- enyhíti a psychetikus tüneteket, 
- csókkenti a depersonalisatio okozta psy-

chetikus szorongást, a psychomotoros izgalmi álla
poto!, agresszivitást, az oppositiós magatartást, 

-oldja a psychomotoros gátlás!. 
Hatásideje hosszabb, mint a hagyományos neu

rolepticumoké. 
Gyorsan felszívódik a bélben - a bevitt anyag

nak kb. 40%-a abszorbeálódik. Csúcskoncentrá-
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ció a plazmában a szer bevétele után 1-2 órával 
alakul ki. 

A székletben epekiválasztással ürül, 5-10%-a 
pedig a vizeletteL 
• Hatóanyag 

1 Omg pipotiazinum (2 ml) arnpullánként; 10 mg 
pipotiazinum filmtablettánként. 
• Javallat 

Krónikus psychosis: schizophrenia, hebephre
nia, paranoid krónikus hallucinatiós psychosis. 

Akut psychosis és a chronikus psychosis 
akut shubja: maniás fázisok, paranoid reakciók. 
tartós vagy kezdódó izgalmi állapot, psychetikus 
epizód. 
o Ellenjavallat 

Az anamnesisben fellelhető toxikus agranulocy
tosis, porphyria, akut szúkzúgú glaucoma, húgycső
prostata-rendellenességgekkel kapcsolatos vizele
tretentio. 

Relatív eflenjaval/at: Alkoholla!, levodopával, 
guanetidinnel való együtt adása (ld. Gyógyszerköl
csönhatások). 
• Adagolás 

Oralisan: krónikus psychosisban: 
Általában 10-20 mg naponta, egy adagban (1 

tabletta= 10 mg). 
Ha a beteg állapota egyensúlyba került, a keze

lés folytatható vagy folyamatosan oralisan, vagy 3-4 
hetenként relard hatású intramuscularis injekcióval 
(Piportil L4). 

Akut esetben szükség eselén több napon át na
pi 20 mg-nál nagyobb kezdeti adag is adható. Ezt, 
amint lehet, csökkenterii kell' az átlagos napi 10-20 
mg-ra {napi 1-2 tabletta). / 

lm.: Akut állapotban ~gyes esetekben kezdeti 
kezelésként a Pipertil 10 mg-os injekció is adható 
im., általában napi 10-20 mg {1, ill. 2 ampulla). 

A Pi portil L 4 depot injekció (25 mg/1 ml ampulla, 
ilL100mg/4 ml ampulla) 3-4 hetes időközben alkal
mazható (25-150 mg adag ban, a beteg állapotától, 
testsúlyától függóen). 
o Mellékhatás 

Neurologiai: álmosság, levertség; dyskinesia 
(torticollis spastica, oculogyriás crisis, trismus); 
extrapyramidalis tünetek (különösen anticholinerg 
antiparkinson szerekkel együtt), előfordulhat tardív 
dyskinesia (mint általában neurolepticumokkal tar
tós kezelés során). 

Neurovegatativ mellékhatások: orthostatikus 
hypotensio; atropinszerű hatások {pl. szájszáraz
ság, székrekedés, accomodatiós zavarok, vizeletre
tentio). 

Endocrin és metabolikus: impotencia, frigiditas, 
amenorrhoea, galactorrhoea, gynecomastia, hyper
prolactinaemia, súlygyarapodás jelentkezhet. 

Egyéb mellékhatások: cholestatikus icterus ve
szélye, photosensibilitatio veszélye és igen ritkán 
agranulocytosis. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
- Levodopa: a neurolepticumok és levodopa ha

tása ellentétes. Neurolepticumokkal történő kezelés 
eselén jelentkező extrapyramidalis syndromákat 
nem szabad levodopaval kezelni (mivel az a neu
ro!epticumok hatását gátolja). Ha Parkinson-kór el
len levedapaval kezelt betegnek neuroleptikus ke
zelésre van szüksége, inkább olyan szereket kell al
kalmazni, amelyeknek extrapyramidalis· hatása· cse
kélyebb (kis potenciálú szerek). 

- Guanetidin és rokon-szerek: a guanetidin vér
nyomáscsökkentő hatását gátolja. 

- Egyéb vérnyomáscsökkentók: fokozott a vér
nyomáscsökkentő hatás és az orthostatikus vérnyo
máscsökkenés veszélye (a a hatások halmozód
nak). 

- Egyéb központi idegrendszeri depressansok: 
fájdalomcsillapító és köhögéscsillapító morfinszár
mazékok, a legtöbb H1-antihisztamin, barbiturátok, 
benzodiazepinek, egyéb- nem benzodiazepin-tar
talmú - nyugtatók, klonidin és vele rokon anyagok 
(fokozódik a central is depressiv hatás). 

- Atropin, és más atropin-jellegű anyagok: 
imipramin típusú antidepressansok, a legtöbb H1-

antihisztamin, anticholinerg Parkinson-kór elleni 
szerek, atropin tartalmú görcsoldók, dizopiramid {az 
atropin-szerű hatások összeadódnak, pl. vizeletre
tentio, székrekedés, szájszárazság stb.). 

-Anticholinerg antiparkinson szerek {ezek eset
leg nem hatnak, vagy súlyosbítják az állapoto!). 
• Figyelmeztetés 

Szedését meg kell szüntetni a testhőmérséklet 
emelkedése esetén, mivel ez egyike lehet a neu
rolepticumok észlelhető rosszindulatú syndromáktól 
(sápadtság, láz, vegetatív idegrendszeri zavarok je
lentkezésével együtt) tüneteinek. 

Tekintettel egyes betegek fenotiazin-szár
mazékokkal szembeni érzékenységére, a Pipertil 
hatását először oralis alkalmazással kell megállapí
tani. A kezelést kis adagokkal kell kezdeni, lehető
leg kórházban, az ambuláns kezelés is csak szigo
rú orvosi ellenőrzés mellett folytatható. 

Fokozott (klinikai és szükség eselén EEG) elle
nőrzés ajánlatos epilepsia esetén, az ingerküszöb 
csökkenésének lehetősége miatt. 

A Pipertil kellő óvatossággal használható olyan 
Parkinson-káros betegeknek, akiknek neuroleptikus 
kezelése válik szükségessé. 

Fokozott óvatosság indokolt: 
- idós korban, mivel az idős beteg fokozottan ér

zékeny minden neurolepticumra (eliminatio, cumu
latio, fokozott sedatio, hypotonia), 

-súlyos szív-, ér-, keringési betegségekesetén, 
tekintettel a haemodinamikai változásokra (főként 
alacsonyvérnyomás esetén), 

- vese- és/vagy májelégtelenség eselén (a túl
adagolás veszélye miatt). 
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Terhesség esetén az adagolás meggondolandó 
(leginkább nem javasolt): 

- állatokon végzett kísérletekkel nem értékelték 
a pipotiazin teratagen hatását. Más fenotiazinokkal 
végzett epidemiologiai vizsgálatok eredménye el
lentmondó a veleszületett rendellenességek veszé
lyével kapcsolatban, 

- nincs adat a terhesség alatt alkalmazott neu
rolepticumoknak a magzat agyára gyakorolt hatá
sáról, 

- megfigyelték, hogy újszülötteken-ha az anya 
a terhesség alatt tartósan nagy adagú neuroleptikus 
kezelést kapott- a fenotiazinok atropin-jellegű tulaj
donságaival kapcsolatos gyomor- és béltűnetek (fe
szült has, stb.), továbbá extrapiramidalis syndromák 
jelentkeztek, 

- a fejlődési rendellenességek előfordulási ará
nya alacsony vagy nulla. Mindamellett ajánlatos a 
terhesség alatt a kezelés idejének csökkentése, 

- lehetóleg csökkenteni kell az adagot a terhes
ség végén, mind a neuroleptikus, mind a Parkinson
kór ellen alkalmazott szerek esetében, amelyek erő
sítik a neurolepticumok atropin-jellegű hatását, 

-figyelemmel kell kísérni az újszülött neurológi
ai és gastrointestinalis funkcíóit. 

Szoptatás: Nincsenek adatok arra nézve, hogy a 
szer bekerül-e az anyatejbe, de a kezelés tartama 
alatt a szapiatás nem ajánlott. 

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 Intoxicatio eselén coma alakulhat 
ki. A tüneti kezelés toxicologiai osztályon javasolt. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4138 (filmtabletta) 

4139 (injekció) 

Pl PORTIL L~ 25 mglmlin)ekCió 

(3x.1 ml) 

RHONE-POULENC!f_HERAPLIX 
ATC lód: N05kC04 

A Piportill4 tartós (long acting) hatása a pipoti
azin palmitátnak az injekció helyéról történő lassú 
felszívódásával magyarázható. A palmitin észterból 
hidrolízis útján szabadul fel a hatóanyag és kerül a 
keringésbe. A pipotiazin és metabolitjai részben 
epekiválasztódás útján a széklettel, részben a vize
lettel távoznak a szervezetből. 

e Hatóanyag 
25 mg pipotiazinium palmitinicum 1 ml-es olajos 

oldat, illetve 100 mg pipotiazinium palminitinicum 
4 ml-es olajos oldat ampullánként 
e Javallat 

Krónikus schizophreniák paranoid-hallucina~ 
!oros tünetképződéssei járó fomiái. 

Egyéb krónikus paranoid psychosisok. Paranoia 
és ún. paraphreniák. 

Inaktivitással és késztetés-hiánnyal jellemezett 
krónikus reziduális schizophren állapotok. 

Olyan neuroleptikus fenntartó kezelésre szoruló 
schizophren állapotok, ahol az előző neurÜiepticum 
alkalmazása neurc!eptikus depressio miatt kontrain
dikált. 
e Ellenjavallat 

Megelőző toxikus agranulocytosis, porphyria, 
glaucoma, a vizeletürítés idegi és helyi okokkal kap
csolatos zavarai. Terhesség, szoptatás. 

Relatív ellenjavallatok: 
-epilepsia (a görcsküszöböt csökkenti); 
- Parkinson-kór; 
- idős kor, súlyos cardiovascularis megbetege-

dések: 
- veseelégtelenség és/vagy májelégtelenség. 

e Adagolás 
Az adag megválasztása egyéni elbírálást tesz 

szükségessé, a terápiás adag széles határok között 
változhat: 10--1 DO mg 3-4 hetenként. 

Egyes esetekben ennél kisebb (7,5 mg 3 heten
ként) adag is hatásos lehet, míg 100 mg feletti ada
gok is tolerálhatónak bizonyulhatnak. 

A nők dózis-igénye, toleranciája az alacsony 
vagy igen alacsony, a férfiaké közepes vagy maga
sabb tartományban van általában. Kizárólag intra
masculárisan alkalmazható! 

Az ampulla tartalma kizárólag közvetlenül be
adás előtt szívható fel a múanyag (egyszer haszná
latos) fecskendőbe. Az injekciók beadásakor ügyel
ni kell arra, hogy biztosan az izomba kerüljön. A ke
zelést általában kórházban kell megkezdeni az 
egyéb depot neurolepticumok alkalmazására is ér
vényes szakmai meggondolások szerint. 
e Mellékhatás 

Egyéni túlérzékenység esetében fokozott alvás
igény, súlyos esetben somnolentia. 

A kezelés korai szakaszában spastikus dyskine
siák: spastikus torticollis, oculogyriás roham stb. 
léphetnek fel. Ezek antiparkinson kezelést tesznek 
szükségessé, legcélszerűbben prometazin és 
dietazin alkalmazásávaL 

A kezelés későbbi szakaszában hyperian
hypokinetikus Parkinson-syndroma alakulhat ki, 
mely antiparkinson szerek alka.lmazásával és az al
kalmazott Piportil L4 dózis egyidejű csökkentésével 

'az esetek többségében megszüntethetó. Az 
extrapyramydium érzékenysége hosszútávú fenn
tartó kezelések alatt jelentősen csökken. A kezelés 
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késői időszakában, mint más incisiv neurolep
ticumok alkalmazása esetén is, tardív dyskinesiák 
alakulhatnak ki, melyek szakványes antiparkinson 
szerakkel nem befolyásolhatók: egyes esetekben 
ilyenek hatására súlyosbodilak. . . 

Igen ritkán orthostatikus "hypotenSIO, atroplnsze
rű hatások: szájszárazság, székrekedés, accomo
datiós zavar, vizeletűritési zavarok. 

Aszexuális késztelés és aktivitás csökkenése, a 
menstruációs ciklus különböző típusú zavarai, 
amenorrhoea, galactorrhoea, gynecomastia, hyper
prolaktinaemia. Jelentős súlygyarapodás. Az epe
termelés és elvezelés zavaraival összefüggő 

icterus, magas terápiás adagok alkalmazása ese
lén. Ritkán agranulocytosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
~ vérnyomáscsökkentókkel, altatókkal, tranquil

lánsokkal, anaestheticumokkal és analgeticumokkal 
(hatásukat fokozza). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés beállítási szakasza szakorvosi ellenőr
zést, lehetőleg kórházi kezelést igényel. 

A kezelés egész időtartama alatt időszakos 

szakorvosi ellenőrzés szükséges. 
A Piportil L alkalmazása alatt fellépő egyéb 

(belgyógyászati) okokkal nem magyarázható ma
gas láz {hyperthermia), malignus neuroleptikus 
syndromára {NMS) utalhat, és ennek fennállása 
esetén a készítmény további alkalmazása ellen
javallt. 

Járművezetőképességet és a baleseti veszéllyel 
járó munkavégzést befolyá?Óihatja, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hog.-9 a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adaQolási módon történő alkal
mazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni. 

A kezelés időtartama alatt alkohol fogyasztása 
szigorúan tilos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten (15-25 °C), fény
tól védve. 
e Megjegyzés: +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1252 

·PIPRIL2 g inj~kció(1 p~rámplllla)···• 
PIPRI~ .. 4. g injék~i6•(1 ppr~niJ)úÍI~)i .. \ 
PIPRIL6 giríjekcic) (1 porampulla) 

CYA~~-MlD LEDER~E~ :ATC'kQd::Jo!:C,'A'i2.. 

A piperacilli n szélesspektrumú, baktericid hatá
sú penicillin. Fokozottan hatékony számos klinikai
lag jelentős kórokozóval szemben is, melyek rezisz
tensek más penicillinekre (beleértve az aciiureido 

csoportot is). cefalosporinokra és aminoglikozi
dokra. Néhány ampicillin rezisztens Escherichia co
li és Proteus, valamint karbenicillin rezisztens 
Citrobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus és 
Serratia ugyancsak érzékeny piperacillinre. Számos 
tikarcillin rezisztens Pseudomonas, Klebsiella és 
Serratia, cefalotin rezisztens Enterobacteriaceae és 
számos amikacin, gentamicin vagy tobramicin re
zisztens Pseudomonas érzékeny ·.Piprilre. 
Parenteralis adást követően jól széloszlik a szöve
tekben és testfolyadékokban, főleg az epében. 
Meningitis eselén penetrál a cerebrospinális folya
dékba. Oralisan nem abszorbeálódik. Mint más pe
nicillinek, a Pipril változatlan formában gyorsan kivá
lasztődik glomerulusfiltrációval és tubuláris szekré
cióval magas húgyúti koncentrációt elérve a be
adást követő 12 órában. Szérumprotein kötödése 
16%-os. 

A pipril nagy aktivitású a következő klinikailag je
lentős baktériumokra: 

Gram-negatívak: 
Acinetobacter, Citrobacter, Enterobaclar speci

es, Escherichia coli, Haemaphi/us influenzae, Kleb
siella pneumoniae és más Klebsiella törzsek, Neis
seria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus 
(mind az indal-pozitív, mind az indal-negatív) tör
zsek, Providencia species, Pseudomonas aerugino· 
sa és más Pseudomonas törzsek, Serratia marces
cens és más Serratia törzsek, Shigelta. 

Gram-pozitívok: 
Enterococcus, Staphylococcus species (béta

laktamázt nem termelő törzsek), Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes és más 
Streptococcus törzsek. 

Anaerobok: Bacteroides fragifis és más Bactero
ides törzsek, Clostridium, Fusobacterium, Pepto
coccus, Peptostreptococcus, Veilanella species 
e Hatóanyag 

2 g, 4 g és 6 g piperacillinum (nátrium só formá
jában) porampullánként 
• Javallat 

Szisztémás és/vagy helyi fertözések, melyekben 
egy vagy több érzékeny kórokozót feltételeztek 
vagy kimutattak: 

- szisztémás fertőzések, beleértve a baktenális 
septicaemiát és az endocarditist. 
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- húgyúti fertőzések, beleértve a gonorrhoeát 
- légúti fertőzések 
-fűl, orr, torok, szájüreg fertőzései 
- nőgyógyászali és szülészeti fertőzések 
- intraabdominális fertőzések, beleértve az epe-
utak fertőzéseit 
-bőr- és lágyrészfertözések, beleértve a fertő
zött sebeke!, égéseket 
-csont és izületi fertőzések 
-csökkent immunitású betegek fertőzései 
-perioperatív prophylaxis, pl: hasi mCitétek, vagi-
nális hysterectomia, császármetszés. 



e Ellenjavallat 
Penicillinallergia illetve súlyos cefalosporin túlér

zékenység. 
e Adagolás 

A Piprillassú iv. injekció, cseppinfúzió illetve im 
injekció formájában adagolható. 

Intravénás injekció 
A Pipril minden g-jának oldásához legalább 5 ml 

injekcióhoz való desztillált víz szükséges. Az iv. in
jekciót lassan, 3-5 perc alatt kell beadni. 

Intravénás infúzió 
A Pipril minden g-jának oldásához legalább 5 ml 

injekcióhoz való desztillált víz szükséges. A teljes 
adagot ezután legalább 50 ml-re kell felhigítani az 
infúzióhoz, amelyet 20-40 perc alatt kell beadni. 

A Pipril beadható valamennyi általánosan hasz
nált infúziós folyadékban (lásd figyelmeztetés). 
Vérkészítményhez és fehérje hidrolizátumokhoz 
nem adható! 

lntramuscularis injekció 
A Pipril minden g-jának oldásához legalább 2 ml 

Injekcióhoz való desztillált víz vagy 0,5-1%-os !ido
kain alkalmazható. Mély im. injekcióval kell beadnia. 

Az egyszeri adag felnőtteknél nem haladhatja 
meg a 2 g-ot, gyermekeknél a 0,5 g-ot. 

Felnőtteknek 

Normafis vesemüködésú betegeknek: 
- Súlyos fertőzésekben 200-300 mg/ttkg/nap. A 

szokásos adag 4 g 6 vagy 8 óránként ív. adagolás
sal. Életveszélyes fertőzésekben, különösen ha azo
kat Pseudomonas vagy Klebsiella törzsek okozzák, 
legalább 16 g/nap adag javallt. 

- Kevésbé súlyos fertőzésekben 100~150 

mg/ltkg /nap, szakésos adag tehát 2 g iv. 6 vagy 8 
óránként; 4 g iv. 12 óránként vagy 2 g im. 8 vagy 12 
óránként. 

- Perioperatív prophylaxisban 2 g közvetlenül a 
mútét előtt és ezután még legalább 4 g 4 vagy 6 
óránként. 

- Akut gonorrhoeában 2 g im. injekció egyszeri 
alkalmazással általában elegendő. 

A csökkent vesemúködésú betegeknél az iv. 
vagy im. adagot módosítani kell. A következő táblá~ 
zat tartalmazza a Pipril maximális napi adagjait a ve
sekárosodás mértékének függvényében: 
Vesefunkció !<reatinin Maximális Adagolás 

ctearance napi 
(ml/perc) Osszadag 

Enyhén károsadott 40-80 16g 4 g 

6 óránként 
Közepesen károsodon 2o-40 12 g 4 g 

8 óránként 
Súlyosan károsodon 20 Bg 4 g 

12 óránként 
1-iemodializált betegek" 6 g 2 g 

8 óránként 
·A hemodializis a hatóanyag 30--50%-át távolítja el 4 pra 

alatl; minden dializis periódus után 1 g Piprilt kell adagolni. 

!<eze/és időtartama 
Akut fertőzések kezelése során a Piprilt a beteg

ség klinikai tüneteinek és jeleinek megszünte utáni 
3.-4. napig kell adago!ni. A kezelés időtartamát a 
kezelőorvos határozza meg a betegség lefolyása 
alapján. 

Gyermekgyógyászati adagolás 
Gyermekeknek ~ hónapos kortól ·12 éves kofig 

100-300 mg/ttkg/nap az adag, 3 vagy 4 részre el
osztva. 

Újszülötteknek és csecsemőknek 2 hónapos 
kor alatt 100-300 mg/ttkg/nap 2 egyenlő részre el
osztva. 
e Mellékhatás 

A többi penicillinhez hasonlóan, piperaciHin ke
zelésben részesülő betegeknél is észfeltek anaphy
laxiás reakció!. 

A mellékhalások ritkák és megegyeznek az 
egyéb injekciós penicillineknél tap8.sztaltakkal. 

Ritkán gastrointestinalis zavarok, továbbá átme
neti leukopenia, neutropenia, eosinophilia jelentkez
hetnek. 

Néha dermatológiai mellékhatás, pl. erythema 
multiforme, Stevens--Johnson-syndroma is előfordul-
hat · 

Ritkán az im. injekció után fájdalom, ami azon
ban nem tartós. 

(A fájdalom csökkentésére a Pipril 0,5-1 %-os 
lidokainnal adandó). 
8 Figyelmeztetés 

A Pipril szinergistaként hat az aminoglikozi
dokkal. Életveszélyben lévő vagy gyengült immun
rendszerű betegeknek a két gyógyszer teljes terápi
ás adagjai együtt adhatók. 

A Pipril nem adható egyazon oldatban az 
aminoglikozidokkal, csak külön-külön. 

Ha felmerül a gyanúja vagy beigazolódott, hogy 
a fertőzést béta-laktamázt termelő Staphyfococcus 
aureus okozta, akkor a Pipril együtt adható béta-lak
tamáz rezisztens penicillinekkel. 

A vegyes, aerob/anaerob fertőzések kezelésé
ben a Pipril együtt adható metronidazollal, de nem 
egyazon oldatban. 

Mivel az in vitro végzett kísérletek antagoniz
mus lehetőségél vetették fel, tilos a Piprilt cefox
itinnel együtt adni feltételezett vagy igazolt Pseu
domonas fertőzések esetében. A PipriJ egyéb 
béta-laktámokkal való sikeres együttadása bizo
nyítja, hogy az in vitro észlelt additív vagy sziner
gista antibacteriális hatékonyság a klinikumban is 
megvalósul. 

Még nem bizonyított a gyógyszer biztonságos 
használata terhes és szaplató anyáknál, így ezen ál
lapotokban adása nem javallt 

Mononucleosis infectiosában szenvedó bete
·geknek elővigyázattal adható. 

Túladagolás 
Specifikus antidoturna nem ismert, általános tü-
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neti kezelést kell folytatni. A túl magas piperaciliin 
szérumszinteket dialízissei lehel csökkenteni. Nagy 
iv. penicillin adagok után néha neuromuscularis 
excitabililás fokozódás! és convulsiókat észleltek. 
Ilyenkor álta)ános tüneti kezelés, Valamint anticon
vulsiv kezelés, pl. diazepam vagy barbiturátok adá
sa javallt. (Napi 24 g adásakor mellékhatásokat nem 
észleltek!) 

Gyógyszerészeti figyelmeztetés 
A Pipril az összes szokásos módon használt in

fúziós oldatban alkalmazható: 
5%-os glükóz oldat, 0,9%-os nátriumklorid oldat. 

0,9%-os nátriumklorid és 5%-os glükóz oldala, 
Ainger laklát oldat. 

Az oldatokhoz 40 mEq káliumklorid és/vagy 
30 mEq nátriumbikarbonát 3dandó. 6% dextrán 
0,9%-os nátriumklorid oldatban. 30%-os glűkoz, 

20%-os mannit. 
Csak nátriumbikarbonátol tartalmazó oldatban 

a kémiai instabilitás miatt a Piprilt nem szabad fel
oldani. 

A Pipril vérkészítményhez és fehérjehidrolizá
tumhoz nem adható. Bizonyított, hogy a Pipril 24 
órán túl megőrzi a hatékonyságát akkor is, ha 0,9%
os nátriumklorid vagy Ringer laktát oldatban cefa
zolin nátriummal, flukloxacillin nátriummal, cefa
mandol nafáttal vagy ccfoxitin nátriummal együtt 
oldják fel. 

A Pipríl nem alkalmazható egyazon oldatban 
aminoglikozidokkal. Lehetőleg a Pipril oldatához 
más gyógyszert nem szabad keverni, kivéve, ha a 
kompatibilitás bizonyított. 

Eltartás: szobahómérsékfeten, száraz helyen. Az 
oldatot az adagolás elótt fJiSsen kell elkészíteni, a fel 
nem használt oldatot ki 1(-ell dobni. 

A Pipril oldata szobahón legalább 24 óráig, míg 
4 °C-on legalább 48 óráig stabil. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1332 (2 g injekció); K-
1333 (4 g injekció); K- 1334 (6 g injekció) 

PIREM aeroszol (15 ml) 
GÖDECKE 'ÁTC k6d: R'o3AC10. 

PIREM tabletta (SOx) 
GÖDECKE ÁTC.kód: R03C C10 

A karbuterel gyorsan ható, szelektív B2 adrenerg 
hatású gyógyszer. Kifejezett görcsoldó hatása van a 
hörgóizmokra. Csökkenti a hörgómegbetegedés
ben, asthma bronchialéban fellépő légszomja!. Old
ja a bronchusok simaizomzatának görcsét, csekély 
az hatása az érialak és a szívizom rostjaira. 
Prophylactikusan is alkalmazható, csökkenti a roha
mok kialakulását. 

Kedvezően befolyásolja a hörgők tisztulási me
chanizmusát is. 
e Hatóanyag 

Aeroszol adagonként O, 1 mg carbuterotum 
(O, 114 mg carbulerolum chioratum formájában). 

Az aerosolos palack 15 ml oldata kb. 300 adag
nak felel meg. 2 mg carbuterolum (2,27 mg car
buteraium chioratum formájában) tabl€ttánként. 
8 Javallat 

Bronchusizomgörcs tüneti kezelése, asthma 
bronchiale, krónikus bronchitis, tüdőtágulás. 
e Ellenjavallat 

Pajzsmirigy túlműködés, veleszületett hyper
trophiás subvalvularis aorta stenosis, tachycardiá· 
val járó ritmuszavar. 6 év alatti életkor. 
• Adagolás 

Idősebbek, valamint ~-stimuláns hatású gyógy
szerekre érzékeny betegeknél a kezelést kis adag
gal - 3-4-szer % tabletta - célszerű kezdeni, ami 
maximálisan napi 4x1 és Y2 tablettáig emelhető. 

30 kg feletti gyermekeknél, naponta 8xY2 tablet
ta ajánlott, amely adag fokozatosan emelhető 4x1 
tablettáig. 

Az aeroszol alkalmazási módja: 
1. A védőkupak eltávolítása után a palackat jól 

fel kell rázni. 
2. A fejet enyhén hátrahajtva, erős kilégzés vég

zendő. 

3. A készülék szájrészét szarosan az ajkak közé 
kell zárni. 

4. Mély lélegzetvételkor a készüléket a hüvelyk
és mutatóujjal egyszerre összenyomni. 

5. Ezután néhány másodpercig a lélegzete! visz· 
sza kell tartani és a palackol az ajkaktól elvéve, las
san kilélegezni. 

6. A palackat ismét ellehet zárni. 
• Mellékhatás 

Jellegzetes sympathomimetikus hatások léphet
nek fel, mint nyugtalanság, finomhullámú kéztremor, 
szívdobogásérzés, fejfájás. 

Adrenerg reakciók következményeként előfor

dulhat pulzusszám növekedés, angina pectoris, T
hullám elváltozás. 

Túladagoláskor a perifériás értágulatból eredő
en vérnyomáscsökkenés a tachycardia léphet fel, 
ez tüneti kezeléssei csökkenthető. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: ~-receptor blackalókkal 
(egymás hatását kioltják). 

óvatosan adható: Egyéb sympathomimeticu
mokkal 
e Figyelmeztetés 

A szív csökkent teljesítménye, súlyos magasvér
nyomás, cukorbetegség, friss szívizominfarclus 
esetén csak óvatosan adható. 

Terhesség alatt, különöscn az első trimesterben, 
csak életveszély eselén indokolt adása. 
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e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1449 (aeroszol) 

K- 1450 (tabletta) 

PK·MERZ fill)ltabletta (30x; 100x) . 

MERZ . 

Hatóanyaga, az arnantadin megváltoztatja a 
központi idegrendszerben a katekolaminok szinté
zisét, akkumulációját, felszabadulását és újrafelvé
telét Enyhén növeli a dopamin-szintézist, valamint 
a dopamin és noradrenalin felszabadulását. A 
katekolaminok újrafelvételére gátló hatása van. A 
simaizmok szerotonin indukálta összehúzódását 
erősíti. A központi idegrendszer szerotoninkoncen
trációját nem befolyásolja. Az amantadinnak mér
sékelt anticholinergiás hatása is van. Minimálisan 
vagy egyáltalán nem antagonizália a szív- és kerin
gés, lll. az emésztőrendszer acetilkolin indukált'3. 
múködését. 

Gyorsan és teljesen felszívódik. Toxikológiai ár
talommal, különösen mutagen, teratagen ill. car
cinagen hatással nem kell számolni. A központi 
idegrendszeri strukturákból 12-15 órás felezési idő
vel választódik ki. A hatóanyag változatlan formá
ban, gyakorlatilag teljes mértékben a veséken ke
resztül ürül. 
e Hatóanyag 

100 mg amantadinium sulfuricum filmtablettán
ként. 
e Javallat 

A Parkinson-syndroma valamennyi tünete (rigor, 
tremor, hypokinesis). A stereotaxiás mútétek marad
ványtűnetei. 

e Ellenjavallat 
Abszolut: Nyugtalan, zavart állapotok, prae- és 

valódi delirium, glaucor;la (szúk zúgú). Terhesség, 
bár teratagen hatást emberen ezideig nem ész
leltek. 

Relatív e!lenjavaf!at: Súlyos máj- és vesemúkö
dési zavarok, prostata adenoma, glaucoma (nyílt 
csarnokzugú). Szoptatás ideje, (mível hatóanyaga 
kiválasztódik az anyatejbe). 
e Adagolás 

Fontos a helyes egyedi adagolás, aminek ered
ményét időról időre ellenőrizni kell. 

Kezdetben, vagy manaterápia eselén napi 
2-3 tabletta, egyenletes napi elosztásban. A teljes 
hatás 1-2 napon be:ül alakul ki. Az adag lassan 
5-6 tablettáig emelhető. 

A napi 6 tablettát nem tanácsos túlléPni. Az utol
só tablettát délután ajánlatos bevenni. 

Más antiparkinson-szerekkel történő kombináció 
eselén egyénileg kell meghatározni a napi adagot. 

(Ha előzőleg PKcMerz infúzió! kapott a beteg, a kez
deti tabletta adag magasabb lehet.) 

Vesemúködési zavarokban a fenntartó adagot 
egyéni elbírálás szerint kell megválasztani ill. csök
kenteni. 
e Meflékhatás 

A kezelés kezdetén szájszárazság, gyomorfáj
dalom, teltségérzés. jelentkezhet, me ly a kezelés 
folytatása során megszúnik. Esetenként zavartság 
előfordulhat. Néhány esetben - elsősorban kombi
nált kezelés során - deliriumos és psychetikus álla
potról számoltak be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az anticholinerg szerek a PK Merz tabletta hatá
sát és mellékhatásait is erősíthetik. Benzodiazepin, 
triciklikus antidepressivum vagy neurolepticum 
egyidejűleg csak a vérnyomás stabilizálása mellett 
adható. 

A Parkinson-syndromában szenvedóknél gyako
ri alacsony vérnyomást, nyálfolyás!, izzadást, lázat, 
hópangást, oedemát és depressiv hangulati zavart 
kezelni kell, figyelembe véve a kölcsönhatásokat és 
a mellékhatásokat. 
8 Figyelmeztetés 

A kezelést nem szabad hirtelen abbahagyni, 
mert a beteg állapotának krfzisszerú rosszabbodá
sához vezethet. Ismert epilepsiás, valamint szív- és 
keringési zavarban szenvedó betegek fokozott or
vosi felügyeletet igényelnek. 

Azoknak a betegeknek, akiknek glomerulus filt
rációs értéke 50 ml(min körül van, aszokásos fenn
tartó adag 50%-át kell adni úgy, hogy két gyógy
szerbevétel közölt legalább 12 óra teljen el. 

1 ü-50 ml/min körüli glomerulus filtrációs érték 
mellett aszokásos adag 25%-a adható, 24 órás idő
közben. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban a beteg psychomotoros teljes1tóképes
ségétól függően egyénileg határozandó meg a tila
lom mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszcsitalt fogyasztani! 

Túladagolás esetében központi idegrendszeri 
hatásokkal, így nyugtalansággal, zavartsággal kell 
számolni. 

Kezelése: a dózis! úgy kell csökkenteni, hogy a 
szernek az akinesisre, rigorra, tremorra, bradyphre
niára még kedvező hatása maradjon. Megfelelő 
neuroleptikus kezelés mellett az antiparkinson szer 
adagját óvatosan emelni lehet. 

Specifikus antidoturna nincs. 
Központi idegrendszeri intoxicatiós tünetek eseté

ben fizosztigmin (1-2 mg felnőttnek, 0,5 mg gyerek
nek) adható iv. 1-2 órás intervallumokkal, 2 mg/óra 
maximumig. 
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Akut mérgezés esetében az általános eljárások 
használatosak, pl. gyomormosás, Fontos a fokozott 
folyadékpótlás, akár parenteralisan. Tekintettel arra, 
hogy az amaniadin kiürülése savanyú vizeletben fo
kozódik, előnyösek lehetnek a vizeletsavanyíló sze
rek. 

Az amantadinszulfát csak csekély mértékben 
dializálható (kb. 5%). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 2205 

PK'MERZ.illfúzi6(1 O Y 500 1111) 
. 

MERZ ATC kód:,N04B-1?01 

Az arnantadin antiparkinson-szer. Oopamint sza
badít fel a raktárakból, valószínűleg ezzel magya
rázható terápiás hatékonysága. VIruseilenes hatás
sal is rendelkezik. 
e Hatóanyag 

200 mg amantadinium sulfuricum 500 ml infúzi
óban. 
e Javallat 

A parkinsonismus súlyos és életveszélyes for
mái (intenziv és elsődleges kezelésként a rigor, 
tremor, akinesis csökkentésére orális antiparkinson 
kezelés közben is, szükség esetén az orális készít
mény helyett), tudatzavarok (az éberség fokozásá
ra), eszméletlen állapotok koponya- és agysérülé
sek narcosist követő elhúZódó ébredés. Övsömör 
(neuralgia csökkentése)/ 
e Ellenjavallat 

Abszolút effenjavaffatok: Prae- és valódi deliri
um, szúk zug ú glaucoma zavartság, terhesség. 

Fruktóz intolerancia. Metilalkohol mérgezés. A 
tejsav vérben való felszaporodása. Hatóanyag irán
ti ismert túlérzékenység. 

Relatív effenjavallatok: (óvatosan adható): tágzu
gú glaucoma, súlyos máj- és veseelégtelenség, 
prostata adenoma, szoptatás. 
e Adagolás 

Az adag egyénenként határozandó meg. 
Aszokásos adag napi 200 mg (500 ml) iv. 3 óra 

időtartam alatt beadva (55 csepp/perc)/, legfeljebb 
napi 3x200 mg (3x500 ml). 

Veseelégtelenségben a fenntartó adagot a kez
dó adaghoz képest csökkenteni kell. 
o Mellékhatás 

Nyugtalanság, enyhe émelygés (mely nem in
dokolja a kezelés megszakítását), kisfokú vérnyo
másesés (túl gyorsan adott infúzió esetén), súlyos 
zavartság a nem megfelelően beállitott dózis ese
tén. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
- anticholinerg szerekkel (azok hatását és mel

lékhatásat fokozza); 
- benzodiazepinekkel, triciklusos antide

presszánsokkal és neurolepticumokkal (ilyenkor a 
vérnyomás egyidejű gondos stabilizálása szüksé
ges). 
e Figyelmeztetés 

Az adag beállitása óvatosan történjék, különö
sen egyéb antiparkinson szerekkel történő kombi
nált kezelés esetén. 

A kezelést nem szabad hirtelen megszakítani, 
mert ez az állapot krízisszerú rosszabbodásához 
vezethet. Epilepsia vagy szív-és keringési elégte
lenség eselén állandó orvosi felügyelet szükséges 

Vizelési zavarok, illetve vizelet-retentió eselén 
azonnali orvosi beavatkozás szükséges. 

A parkinsanos betegeknél a gyakori alacsony 
vérnyomást, nyálfolyást verejtékezés!, lázat, vize
nyál és depressiót kezelni kell, de fokozottan kell fi
gyelni a kölcsön- és mellékhatásokra. 

Az infúzió fruktóz! tartalmaz, ezért ha fruktóz in
tolerancia nem zárható ki, a vércukorszint folyama
tos ellenőrzése szükséges. Hypoglycaemia eselén 
a kezelést azonnal abba kell hagyni. Alkalmazásá
nak ideje alatt szeszes italt fogyasztani nem sza
bad. 

Ha a kezelés azonos vagy hasonló hatóanyagú 
(pl. Viregyt K) orális készitményekkel kiegészítve fo
lyik, azok 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. 
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Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 1263 

'J>LA~M/>.~TER\l.in~~~ió),, ·.···' • .• 'i· .. , 
1··. (1 x sooml;10xS?:O~I) ; 
FRÉSENiü~-:: .::J\1Cik9:c:t',BQ5A'f~.o7 

A hidroxietil-keményítőt {HES) amilopektinből ál
litják elő és molekulatömeggel és szubsztitúciós fok
kal jellemzik. A közepes molekulatömeg (Mw) kb 
450 OOO és a szubsztitúciós fok kb. 0,7, vagyis 10 
glukózegységhez az amilopektin vázban kb. 7 HES 
(hidroxietil)-csoport tartozik. 

A Plasmasteril {poli-0-2-hidroxietil) keményítő fő 
láncai alfa-1,4 kapcsolású glukózegységekból áll
nak, amelyek alfa-i ,6 kötéseken ágaznak el. 

A glikogénnel való szaros szerkezeti rokonság 
folytán a Plasmasteril igen jól elviselhető és az ana
phylactoid reakciók kockázata rendkívül csekély. 



A Plasmasteril kitűnik az oldat nagyfokú stabilitá~ 
sával és hóingadozásnál sem csapódik ki. 

Plasmasteril infúzíója után a kísérleti hypo~ 
volémiás egyéneknél a plazmatérfogat az infundált 
térfogatnak kb. 1 00%-ával nőtt meg. 6-8 óra után a 
plazmatérfogat az infundált mennyiség 50%-ára 
csökkent. Íly módon a Plasmasteril javítja a vérkerin
gés! és a mikrocirkulációt kb. 6-8 órán át 

A Plasmasterilt a szérum amiláz folyamatosan 
lebontja és döntően a vese útján választódik ki. 12 
órán belül kb. 50%-a jelenik meg a vizeletben és ak
kor a plazmában már csak 20%-a mutatható ki. 
e Hatóanyag 

Összetétel: 1 liter infúzióban: 
Hydroxyaethylamylum (HES 450/0,7) 60,0 g 
Szubsztitúciós fok: 0,70-0,80 
Átlagos molekulatömeg Mw: 450 OOO 
Nátriumklorid 9,0 g 
Na+: 154 mmol, Cl-: 154 mmol 
Ozmolarítás: 309 mosm/1 

e Javallat 
Mútétek, sérülések, fertőzések, égés következ

tében létrejövő különbözó shock-állapotok (vérzé
ses~, traumás-, szeptikus-, égési shock) megelő
zése és kezelése. Hypovolemia megelőzése, ke
zelése. 
e Ellenjavallat 

Súlyos vérzési, alvadási zavarok. (Fibrinogén
hiány esetén csak életveszélyben adagolható, amíg 
vér nem áll rendelkezésre pótláshoz.) 

Súlyos pangással járó szívefégtelenség. Vese
elégtelenség aliguriával és anuriával. Bár teratoge
nitási vizsgálatok nem mutattak magzatkárosító ha
tást, korai terhességben nem alkalmazható. Gyere
keken való alkalmazásáról nincsenek tapasztalatok. 
e Adagolás 

Alkalmazása intravénás infúzióként történik. A 
napi mennyiség és az infúzió sebessége a vérvesz
teségtól és a haemokoncentráciőtól függ. 

Ha másképp nem rendelik, a napi adag: max. 
20 ml/ttkg (::1 ,2 g HES/ttkg) {:::1500 ml/75 tlkg/nap) 

Átlagban 500--1000 m!/75 ttkg. 
Az infúzió sebessége 
a) vérzéses shockban max. 20 ml/ttkg/óra 

0,33 ml/ttkg/perc (:: 1500 ml/75 llkg/óra) (::25 ml/ 
75 ttkg/perc) 

b) szeptikus és égési shockban kisebb infúzió 
sebesség javallt. 

A lehetséges anaphylactoid reakciók miatt az el
ső 10--20 ml Plasmasterilt lassan és a beteg szigorú 
megfigyelése mellett kell adagain i. 

Túl nagy mennyiségek és túl gyors adagolás a 
keringési túlterhelés kockázatát növeli. Különös 
óvatosság ajánlatos a véralvadási zavarof<ban szen
vedó betegeknéL szívelégtelenség, tüdővizenyő, 
veseelégtelenség és krónikus májbetegségek ese
tében. 

Az alkalmazás időtartama: Farmakológiai és 

klinikai tapasztalatok szerint ismételten alkalmaz
ható. 

Az alkalmazás tartama és mértéke a hypo
volemia tartamától és mértékétól függ. 
• Mellékhatás 

Kiválthat anaphylactoid reakciókat, amint ezt az 
utóbbi években a plazmapótszerek adagolásánál 
le írták. 

Klinikai megjelenésben ezek lehetnek nem je
lentős szubjektív panaszok, de bekövetkezhetnek 
keringési zavarok, shock, bronchusgörcs, légzés-, 
és szívleállás is. 

Túlérzékenységi reakció eselén az infúZió! azon
nal le kell állítani és a megfelelő sürgősségi eljárá
sokat kell alkalmazni: 

a)Szubjektív panaszok (hátfájás, émelygés stb.) 
eselén az infúzió leállítása. 

b) Bórreakcióknál antihisziaminok adása (H
1
-H

2
-

antagonisták), 
c) Tachycardia és systoles vérnyomáscsökke

nés esetén, ha az 90 Hgmm alá esik, kor
tikoszteroidok adása (pl. 100 mg prednisolon), 

d) Dyspnoe jelentkezésekor és shockban kor
tikoszteroidok nagy adagban törté.nó adagolása (pl. 
1 g prednizolon), továbbá oxigén és adrenalin 
csepp-infúzióban, valamint volumenpótlás más 
plazma-pótszerrel, 

e) Légzés és szívleállás eselén újraélesztés. 
Plasmasteril növekvő adagjai befolyásolhatják 

az alvadási mechanizmust, de jelentösebb vérzés! 
nem okoznak. Nagy adagok adásánál a vérzési idő 
meghosszabbodásának lehetőségél feltétlenül fi
gyelembe kell venni. Hasonlóképpen számítani kell 
a hemalakrit érték csökkenésére és a plazmafehér
jék felhígulására. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Csak a csomagalásan feltűntetett lejárati időn 
belül használható. 

Csak tiszta oldat és sértetlen tartály használható. 
Eltartás: szobahómérsékleten, legfeljebb 25°C

on, gyermekek elől elzárva kell tartani. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K -1811 

e Hatóanyag 
. 5,3 g methylmetacrylat-butylacrylat-butyl
metacrylat kopolimer, 400 mg diisooctylium 
phthalicum, 34,3 g aethylium aceticum (120 g hajtő
gázt tartalmazó) palackonként 
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e Javallat 
Zárt mútéti sebek fedése; váladékozó sipolyok, 

sebek környékén a bór védelme; elsőfokú égési sé
rülések befedése; felületes hámhorzsolások, frissen 
behámosadott sebek védelme; nehezen köthető te
rületek sebvéd elme;. nem nedvező ekzema, der
matitis fedése (nem zsíros, felszívődó kenöcsök al
kalmazása után is); az ép környezet védelme maró 
hatású ecsetelók alkalmazásakor; érzékeny bőr vé
delme irritáló anyagokkal szemben. 
• Ellenjavallat 

Anaerob kórokozókkal fertőzött sebre, valamint 
mély, tasakos, bőven váladékozó sebre, llL fokú 
égési sérülés esetén, továbbá nyomásnak kitett 
testrészeken neln alkalmazható. 
• Adagolás 

A bevonandó felületet egy-két másodpercig per
metezni. Az oldószer elpárolgása után (kb. 30 mp.) 
a testfelszínen száraz, átlátszó film képződik. Ele
gendő vastagságú filmet akkor kapunk, ha a perme
tezés! 2-3, esetleg 4 ízben megismételjük. 
e Mellékhatás 

A nyílt sebfelszínen az oldószer és a hajtógáz 
párolgása miatt mintegy 30 másodpercig tartó fáj
dalmat okoz. Érzékeny börű egyéneken a felhelye
zett film alatt és körül bórpír alakulhat ki. 
• Figyelmeztetés 

Használat után a palackol a szórófejjellefelé for
dítva, a szőrófejet mindaddig nyomjuk, amíg a sze
lepen át permet távozik. Így megelőzhető a szelep 
eldugulása. A bőrfelületet a film felhelyezése előtt 
meg kell tisztítani és szárazra kell törölni. A bevonat 
minden irányban 2-3 ujjnyi~ál haladja meg a seb-
széleket l 

Noha a 2-4 rétegben felhelyezett film rugalmas
sága kielégitő, előfordulhat, hogy nagyobb mecha~ 
nikai behatásra megreped. Ha a filmen repedés ke
letkezett, a film (újabb rétegek felhelyezésével) ki
egészíthető, "megfoltozható". Ha a sebszélek közül 
szivárgó vér, savó, ill. az égési sebfelszínen kilépő 
plazma a filmet felemeli, tanácsos a képződő hólya
got eltávolítani és a nyílást újabb réteg felvitelével 
zárni. A filmréteg etilacetáttal (aether aceticus) le
moshatő, vagy a film óvatos húzásával is eltávolít
ható. 

A Plastubol nem tartalmaz chemoterapeuticu
mot, antibioticumot, dezinficienst, ezért a film felhe
lyezése előtt - mint a hagyományos sebkötéskor -
gondoskodni kell az aszeptikus, ilL antiszeptikus 
sebei látásról! 

Eltartás: szobahómérsékleten. Tűz és robbanás
veszélyes! Alkalmazásakor a dohányzás és a nyílt 
láng használata tilos. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 334 7 

PLATIDIAM 1 O mg injekció 
(1o·.pör~muna) 

PLATIDIAM 25 mg injekció 
(5porámuna) 

PLATIDIAM 50 ITI g injekció 
(1 poramo Ua) ..• 

PLATIDIAM 1 O mg/20 1111 ln jekeia 

(10~2pm1)> ... < >•·•·· 
l:i[ATIDIAM. 25 mg/50.mlinjeki::io .• 

(5··~•.so.111'l· .. ·.· .. ·· .. •.•· <.••····· .· ·.··.•.•·.>•••••··· .. ·> 
f>LATIOIAIVÍ 50 mg/1 00 ml injekció 

(1•JC 100 illi) 

LACHEMA ATC kőd:-L01X-A01 

Hatóanyaga, a ciszplatin, hasonlóan az alkilezó 
szerekhez a DNS szintézist a DNS szálakon belüli 
és közölti kereszteződések létrehozásával gátolja 
Hatása nem sejtciklus specifikus, sót még a G

0 
fá

zisban lévő sejtekre is hat. Más cytostatikumhoz 
hasonlóan gátol egyes immunológiai folyamatokat, 
a macrophagok cytotoxikus reakcióját azonban sti
mulálja. 

A vizelettel két fázisban választódik ki, az első 
24 őrában az alkalmazott adagnak csak \4-e. 
• Hatóanyag 

10 mg, 25 mg, illetve 50 mg cisplatinum poram
pu!lánként. (A porampullák tartalmaznak 100 mg, 
250 mg, illetve 500 mg mannitat és 90 mg, 225 mg 
illetve 450 mg nátrium-kloridot.) 

10 mg cisplatinum (20 ml) üvegenként; 25 mg 
cisplatinum (50 ml) üvegenként; 50 mg cisplatin um 
(100 ml) üvegenként 

(Minden üveg 1 ml-e 4,65 mg nátrium-kloridot, 
0,3 mg kálium-kloridat és 3 mg ammónium-kloridat 
tartalmaz). 
• Javallat 

Here- és petefészekrák. (elsősorban vinblasztin
nal, bleomicinne! és adriamicinnel kombinálva.) 
Fej-, nyak-, húgyhólyag-, cervix carcinoma, (kombi
nált terápiában alkalmazva). 
e Ellenjavallat 

Vesekárosodás, károsadott vérképzőrendszer, 
keringési elégtelenség, exsiccosis·, terhesség, 
szoptatás, ciszplatinnal szemben korábban tapasz
talt allergia. 
e Adagolás 

Mono- és kombinációs terápiában 100-120 
mg/m2 testfelület egy alkalommal, 3-5 hetenkénti is
métléssel vagy napi 20 mg/m2 5 napon át, 3-4 he
tenkénti ismétléssel. 

1033 



Alkalmazás 
Kizárólag intravénás infúzió formájában. 
1. A porampulla tartalmát 10mg-os porampulla 

esetén 10ml-a 25mg-os porampulla esetén 25 ml 
- az 50 mg-os porampulla esetén 50 ml - injekció 
készítésre szolgáló steril desztillált vízben kell felol
dani. {Az íly módon nyert oldatok mindegyikének 
1 ml-e 1 mg cisplatinumot, 1 O mg mannitalumct és 
g mg natrium chloratumot tartalmaz.) 

2. A Platidíum oldatos injekció mindegyikének 
1 ml-e 0,5 mg cisplatinumot 4,65 mg natrium chlo
ratumot, 0,3 mg kalium chloratumot és 3 mg ammo
nium chiaraturnot tartalmaz. 

Mindkét esetben az oldatok 500-2000 ml infúzi
ós oldattal hígítandók (Rindex-5). Egyszeri nagy 
adaghoz 1000-2000 ml infúziósoldat szükséges. A 
dózistól illetve az infúzió mennyiségétól függően az 
alkalmazás optimális időtartama 30 perctől 4 óráig 
tart. 

A nephrotoxicitás fokozott d iuresissei a követke-
zők szerint csökkenthető: 

a) egyszerí 100-120 mg/m2 adagolásakor: 
- praehydratio: 1000 ml Rindex-5-infúziós oldat, 
- Platidiam-infúzió 2000 ml R index-5-infúziós ol-

datban 2-4 órán át, 
- 100 ml 15%-os mannit infúzió 30 percig, 
- posthydratio: 500 ml Rindex-5-infúziós oldat. 
b) napi 20 mg/m2 5 napon keresztültörténő ada

golásakor: 
- praehydratio: 500 ml Rindex-5- vagy 5%-os 

glukóz-infúziós oldat, 
- Platidiam-infúzió 500 ml Rindex-5-infúziós ol

datban 
- posthydratio: 500 ml Rindex-5- vagy 5%-os 

glukóz-infúziós oldat. 
Az eljárás összidótartama 120-150 perc. 

e Mellékhatás 
Leggyakoribb a dózisfüggő vesetoxicitás, ezt az 

adagolás! követő második héten jelentkezó 
szórumkarbamid-, ill. kreatininszint-emelkedés jelzi. A 
kreatinin-clearance csökken. A változások általában 
reverzibilisek. Alapos hidratioval, ill. mannittal kiváltott 
d iuresis csökkenti a vesetoxicitást, és lehetövé teszi 
nagyobb dózisok adását. Csontveló-károsító hatása 
dózisfüggő, általában enyhe és reverzibilis. 

Ototoxicitás általában gyermekeken figyelhető 

meg, nagy frekvenciás tartományban jelentkező 

halláskárosodás, ill. tinnitus formájában. Ismételt kú
ra után neuropathiaként jelentkezik neurotoXikus ha
tása. Hányinger és hányás szinte minden betegen 
az adagolás! követő 1-4. órában jelentkezik, időtar
tama általában 24 óra, de napokig is eltarthat 
Hyperurikaemia, mely 3-5 nappal a készítmény al
kalmazása után a legkífejezettebb. 

A transzaminázérték átmeneti emelkedése ese
tenként előfordulhat. Ritkán: hypocalcaemia és szé
rum magnéziumszint-változás, közvetlenül a szer 
beadása után tachycardia, hypotensio, nehézlég-

zés, facialis oedema által kísért anaphylaxiás jelen
ségek léphetnek fel, melyek kortikoszteroidok és 
antihisziaminok hatására megszűnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- nephro- és otOtoxikus gyógyszerekkel (toxici

tását növelik), pl. furoszemid, 
- aminoglikozid antibioiicumokkal (életveszélyes 

vesekárosodást okozhat). 
Óvatosan adható: 
-egyéb cytosta:::::umokkal {myelosupressív ha

tását fokozzák). 
- kelátképzókkel (hatáscsökkenés). 

• Figyelmeztetés 
Csak platinavegyületek alkalmazásában jártas 

orvos adagolhatja! 
Kizárólag iv. infúzióban alkalmazható. 
A terápia előtt, alatt és után, továbbá minden ke

zelési ciklus előtt meg kell vizsgálni a vesefunkciót, 
vérképet, valamint hallás-, máj- és neurológiai funk

. eiékat A vérképet a kezelés alatt hetente külön el
lenőrizni kell. 

A kezelési ciklusokat általában csak a normális 
szervi funkciók helyreállítása utá_n ismételjük meg. 

Nemzöképes korú betegek a ciszplatinnal történő 
kemoterápia idején és annak befejezése után még 3 
hónapig alkalmazzanak fogamzásgátló módszereket. 

Az ápolószemélyzet figyeimét fel kell hívni arra, 
hogy a ciszplatinnal történő munka fokozott elővi
gyázatosságat követel. Feltétlenül kerülni kell a bór
rel vagy a nyálkahártyával való érintkezést. 

Eltartás: A porampulla és az injekciós oldat sza
bahőmérsékleten 1 O °C-25 ° C közölt fénytól védve, 
sötét helyen. 

A porampulla feloldása után nyert oldat csak az 
oldás napján használható fel. alkalmazásáig szeba
hőmérsékleten tartandó. 

Alkalmazása közben fénytől és fémfelülettel való 
érintkezéstól óvni kell, a platinakiválás elkerülése ér
dekében. Az injekciós tűn platinakiválás nem követ
kezik be. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1073 {10 mg, 25 mg, 
50 mg injekció); K- 1889 (10 mg/20 ml injekció); 
K - 1890 {25 mg/50 ml injekció); K - 1891 {50 
mg/100 ml injekció) 

I'LENÓitisimgtálli~ttai(~O~~·· 
·. PtENóiL1 o. m9 tablétta (Söx):r 
ASTBI\ .••••.. 

A feiCldipin szelektív, dihidropiridin csoportba 
tartozó kalcium antagonista. Vérnyomáscsökkentó 
hatását a perifériás erek ellenállásának csökkenté
sével fejti ki. 
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Szelektíven hat az arteriaJák simaizomzatára 
és terápiás adagokban nincs közvetlen hatása a 
szívizom összehúzódóképességére és az ingerü
letvezetésre. A hypertonia minden stadiumában 
hatásos manaterápiában vagy más gyógyszerek
kel kombinálva mint pl. béta-blackalókkal vagy 
diureticumokkal. 

Általában jól tolerálható angina pectoris vagy 
pangásos szívelégtelenség esetén is. A tablettázás 
során alkalmazott technológia 24 órán keresztül te
rápiás plazma koncentrácíót biztosít. 
• Hatóanyag 

5 mg, ill. 10 mg felodipinum nyújtott hatóanyag
leadású tablettánként. 
e Javallat 

Hypertonia. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyagra való túlérzékenység. Szív-kerin
gési shock. Terhesség, a korai szakaszt is beleért
ve. Szoptatás. .. 
• Adagolás 

Egyénileg kell megállapítani. A kezelést ajánla
tos 5 mg napi adaggal kezdeni. Aszokásos fenntar
tó adag napi 5 mg vagy 10 mg. Ha szükséges, az 
adag fokozatosan tovább növelhető (max. napi 20 
mg) vagy más antihypertensiv szerrel kiegészíthető. 
A teljes napi adagot reggel, naponta egyszer kell 
bevenni. A tablettát kevés vízzel, egészben kell le
nyelni és nem szabad eltörni vagy szétrágni. 
• Mellékhatás 

Leggyakrabban dózisfüggő vasodilatatio okozta 
mellékhatások: fejfájás, szédülés, palpitatio, flush, 
fáradtság. Ezek többnyire átrÍlenetiek és különösen 
a kezelés kezdetén jelentk_0nek. Más dihidropiridin 
származékokhoz hasonJáán bokaoedema, továbbá 
gyomorpanaszok, izomgyengeség, izomfájdalom, 
mellkasi fájdalom előfordulhat. 

Ritkán dyspnoe, paraesthesia, nagyon ritkán 
szájszárazság, idegesség, remegés, extrasystolek 
és a reverzibilis gingiva hyperplasia, ill. a már meg
lévő gingivitis, periodontitises betegek gingivalis 
panaszai enyhén fokozódhatnak Ez gondos fog
ápolással megelózhetó. 

Bőrkiütés, viszketés előfordulhat. Egyes esetek
ben májfunkció változások, intrahapatikus cholesta
sis, transzaminázszint emelkédés. 

Igen ritkán mint más arteriás vasodilatatoroknál 
is, kifejezett hypotensio, reflektorikus tachycardiá
val, amely különösen praedisponalt betegeken szív
izom ischaemiához {angina pectoris roham) vezet
het. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Azon anyagok egyidejű adása, melyek a 
cytochrom P450 rendszerre hatnak, befolyásolhat
ják a felodipin plazmakoncentrációját. 

--Enzimgátlók {pl. cimetidin) a felodípin plazma
szintjét növelik. 

- Enzim-induktorok (pl. fenitoin, karbamazepin, 
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barbiturátok) a felodipin plazmakoncentrációját 
csökkentik. A felodipin erós kötődése a plazmafe
hérjékhez nem befolyásolja más erősen kötődö 
gyógyszerek szabad plazmaszintjét {pl. warfari n). 

- Más vérnyomáscsökkentók, tri-, tetraciklikus 
antidepressansok, neurolepticumok, H

2
-receptor 

blockolók {a vérnyomáscsökkentő hatást erősítik). 
e Figyelmeztetés 

A Plendil más arteriolás dilatatfót Ei"fÓfdézó 
gyógyszerekhez hasonlóan ritkán tachycardiával já
ró jelentős vérnyomásesést okozhat. ami esetleg 
szívizom ischaemiához vezethet. A kezelés hirtelen 
leállítása myocardialis ischaemiát, ill. hypertensiós 
krízist okozhat. Súlyos beszűkúlt májfunkciójú, ill. 
idősebb betegeknél alacsonyabb dózisok szüksé
gesek. A felodipin fertilis korban levő nőknek nem 
adható. Alkalmazásának első szakaszában - egyé
nileg eltérő mértékben- a közlekedésben való biz
tonságos részvételt és a baleseti veszéllyel járó 
munka végzését befolyásolhatja. 

Túladagolás. Kifejezett hypotensióval és néha 
bradycardiával járó súlyos perifériás vasodilatatiót 
okozó tünetek. 

Kezelés: Súlyos hypotensio esetén tüneti keze
lést kell alkalmazni: A beteget vízszintes helyzet
ben emelt lábbal lefektetjük. Bradycardia eselén 
0,5-1 mg atropin! kell adni intravénásan. Ha ez nem 
elegendő, a plazma volumen! kell megnöveini glu
kóz-, só- vagy dextrán infúzióvaL Ha az előzőekben 
említett kezelés hatástalan, alfa1-adrenoreceptor iz
gatókat adhatunk. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2364 (5 mg tabletta) 

K- 2365 (10 mg tabletta) 

A prednizolon fiuorozott származéka. Gyulladás
csökkentő, antiallergiás, antiasthmatikus és antiex
sudativ hatása erősebb, mint a prednizoloné. Terá
piás adagban általában nem okoz nátriumretentiót. 
oedemaképzódést, étvágyfokozódást, súlygyarapo
dást Ezért előnyös alkalmazása hypertoniás, továb" 
bá túlsúlyos vagy oedemás betegeknek is. 

Plazmafelezési ideje cea 5 óra. 
A meilékvesekéreg vagy hypophysis elülső le

benye funkciójának csökkenésére nem kell számíta
ni, amennyiben a napi adag a kora reggeli órákban 
kerül alkalmazásra, mivel a triamcinolon kedvező 
plazmafelezési ideje alkalmazkodik a fiziológiás 
ACTH-kortizon ritmushoz. 
e Hatóanyag 

4 mg triamcinolonum tablettán ként. 



0 Javallat 
Glukokortikoid-kezelést igénylő kórképek_ Aller

giás betegségek (asthma bronchiale, rhinitis vaso
motorica). 

Rheumatikus kórformák. Primer és szekunder 
mellékvesekéreg-elégtelenség (mineralokortikoi
dokkal együtt). 

Dermatesisok (dermatitis, urticaria, pruritus, 
psoriasis, scleroderma) 

További javallatok: Collagenasisok (szisztemás 
lupus erythematosus), haematologiai kórképek 
(leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma), neo
plasiák (tüdőfibrosis, nephrosis-syndroma), ameny
nyiben kortikoszteroid terápia indokolt. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. Tuberculo
sis, herpes simplex fertőzés. Terhesség, szoptatás 
időszaka (vitális indikáció kivételével). 

Relatív ellenjavallatok: Gyomor- és nyombélfe
kély, akut glomerulonephritis, myasthenia gravis, 
osteoporosis, diverticulitis, friss bélanastomosis, 
thrombophlebitis, psychés zavarok, lokális vagy 
szisztémás fertőzések és fertőző betegségek, 
hypertonia, diabetes. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 34 ttkg feletti gyermekeknek: a 
szokásos kezdő adag napi 8-16 mg egyszeri vagy 
osztott adag ban. A 34 kg-nál kisebb súlyú gyerme
kek 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. 

Kisebb adagok tartós alkalmazása során cél
szerű a napi adagot a reggeli órákban bevenni. Idős 
betegeknek csak fokozott elővigyázatosság mellett 
alkalmazható. 

Súlyos carditis-szel szövódött rheumás lázban 
a kezdő adag 16-20 mg/nap. A fenntartó adag 
6-20 mg/nap, ez a carditis, valamint szövődménye
inek súlyosságától függően jelentősen változhat. 

Kollagénbetegségekben a kezdő szuppresszív 
adag 20-30 mg/nap, amely a kívánt hatás elérése
kor fokozatosan csökkentendő a fenntartó adagra. 
A fenntartó adag 3 és 30mg/nap közölt van. Súlyos 
esetekben magasabb adagokra is szükség lehet 

Akut asthma bronchialéban a betegség 24-48 órán 
belüli megfékezéséhez szükségcs kezdő szup
presszív adag 8-16 mg. Ritkán van szükség 16 mg
nál többre. 

Dermatosisokban az ajánlott kezdő adag 
8-16 mg/nap. A fenntartó adag akár napi 1-2 mg-ig 
is csökkenthető. 

Haemolytikus betegségekben, . amennyiben 
szteroid-terápia javallt, az átlagos kezdő adag napi 
12-24 mg. 

Az egyes glukokortikoidokra adott válasz egyé
nileg változó. 

e Mellékhatás 
A glukokortikoidokra általánosan jellemző mel

lékhatások. Ulcus duodeni et veniriculi aktiválása, 
fertőzés fokozott veszélye, sebgyógyulás elhúzó
dása. 

Főleg hosszabb' alkalmazás során: holdvilágarc, 
striák, acne, hirsutísmus, osteoporosis, osteonecro
sis, amenorrhoea, rendszertelen menstruáció, meg
lévő fertőzések súlyosbodása, psychés zavarok, 
thromboembolia, gastroduodenalis ulcus, gastroin
testinalis vérzés, leukocytosis, leukopenia, fokozott 
étvágy, hányinger, hyperglycaemia, fokozott 
intracranialis nyomás, fejfájás, álmatlanSág, kime
rültségérzés, szédülés. 

Az immunrendszer reakciókészségének csök
kenése. 

Esetleges növekedésgátlás, ezért gyermekek 
hosszantartó kezelése megfontolandó. 

A nagy adagokkal hosszú ideig kezelt betege
ken a szemnyomás fokozódása, glaucoma, papil
laoedema, a cornea és a sclera elvékonyodása, a 
szem virusos fertőzéseinek súlyosbodása léphet fel. 

Arckipirulás jelentkezhet, és igen ritkán necro
tizáló angiitis is kialakulhat. 

Szteroid-kezelés során elvétve még uicerativ 
oesophagitis!, oesophagus candidiasis!, hasi puffa
dás!, dyspepsiát és akut pancreatitis! is észleltek. 

Minden gyulladáscsökkentő szteroid hosszú 
időtartamon át történő alkalmazása határozott 
katabo!ikus hatásokat eredményez, ezt a negatív fe
hérje- és kalciumegyensúly tükrözi. Ez a katabolikus 
hatás, az étvágytalansággal kombinálva, testsúly
csökkenéshez vezethet. A vázizomzaton szteroid
myopathia, fokozott gyengeség jelentkezhet. 

Kismértékben serkenti a nátriumkiválasztást 
Azok a betegek, akiknek alapbetegségükből adó
dóan vagy más kortikoszteroiddal folytatott korábbi 
kezelés következtében nátriumretenciója és 
oedemája volt, gyakran a kezelés első 3-7 napján 
veszítenek testsúlyukbóL Ennek a fokozott natriure
sis miatt megnövekedett vizeletmennyiség a ló oka. 
(Ez a hatás nem jellemző csökkent vesemúködésű 
betegeken). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- szívglikozidokkal (a káliumhiány a glikezid
hatást erősíti); 

- salureticumokkal (fokozott káliumkivá!asztás); 
- antidiabeticumokkal (a vércukorcsökkentő ha-

tás gyengül); 
- kumarin-származékokkal {az anticoagulans 

hatás gyengül, ezért az adagot újra be kell állítani); 
- barbiturátokkal, fenitoinnal, rifampicinnel (a 

kortikaid-hatás csökken); 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel (nő a 

gastrointestinalis vérzés veszélye). 
e Figyelmeztetés 

A 32 mg-ot meghaladó napi adag csak ritkán, 
különösen indokolt esetben javallt. Az ilyen bete-
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get szigorú megfigyelés alatt kell tartani. Mellékha
tás észlelésekor a gyógyszer adását fel kell füg
geszteni. 

A kezelés során rendszeres vérnyomásmérés 
vizelet- és székletvizsgálat kívánatos. 

A szokásos ~dagolás mellett nem befolyásolja a 
káliumegyensúlyt és általában nincs szükség káli
umpótlásra, kivéve- ha a gyógyszert tartósan 
és/vagy nagy adagban alkalmazzák. Ilyenkor általá
ban napi 1-2 g káliumsó pótlásként elegendő. 

A kortikoszteroidokat csak nagy elővigyázatos
ság mellett szabad alkalmazni diabetes mellitusban 
(vagy akiknek családi anamnesisében szerepel a 
diabetes mellitus), osteoporosisban, magasvérnyo
másban, anamnestikusan súlyos affektív zavarok
ban {főleg szteroid-psychosis az anamnesisben). 
glaucomában, korábbi szteroid-myopathiában vagy 
epilepsiaban szenvedó betegeknek. 

Mivel a mallékvesék működését a kor
tikoszteroidok gátolják, hosszú időtartamú kezelés 
után a gyógyszer csak fokozatosan hagyható el. 
Amikor a kezelés során váratlan stress-szituáció áll 
eló, pl. anaesthesia vagy sebészeli műtét, akkor a 
gyógyszer adagját megfelelő mődon emelni vagy 
az ACTH-t pótolni kell, együttesen megfelelő tüneti 
kezelése!. Mellékvesekéreg-elégtelenség kezelésé
re nem a választandó gyógyszer. 

Szteroid-terápia során nagyobb a fertőzések ki
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 fellángÖiását, akut mellékvese
elégtelenséget, polyarteritis! okozhat. 

A Polcortolon adása terhességben ellenjavallt 
Az emberi terhességben a gyógyszerbiztonságról 
kevés adat van, farkastorkot és foetus-retardációt 
okozhat. 

Csecsemő-, gyermek- és serdűlókorban a kor
tikoszteroidok a növekedés visszamaradását idéz
hetik elő. A kezelést ezért a minimális adag ra és a 
lehető legrövidebb időtartamra kell korlátozni. A 
hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengely 
szuppressziójának csökkentése érdekében a 
gyógyszert lehetőleg egyszeri adagban és minden 
második napon kell adni. 

Idős betegek kezelésekor, különösen ha a a ke
zelés hosszantartó, fokozottan kell figyelembe venni 
a kortikoszteroidok mellékhatásait, különösen tekin
tettel az osteoporosisra, a diabetesre, a hyper
taníára és a fokozott fertőzésveszélyre. 

Túladagolás. Specifikus antidoturna nincs. Tü
neti kezelés, elektrolit-pótlás javallt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15---30 °C között). 
• Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 689 

POLCORTOLÖNE TCspray(40.!J) 

POlFA · ... ··•··.· .. ·• > • AW~d· H02A BOB 

Antibioticumot (tetraciklint) és glukokortikoidot 
(triamcinolont) tartalmaz. Erőteljes antibacteriális 
hatása gyorsan kialakul, ugyanakkor atitialf§r'Qi8.s, 
oedemát csökkentő, antiexsudativ és prurigot eny
hítő hatása is van. Az aeroszolos kiszerelési formá
ban kötés felhelyezése nélkül is alkalmazható. Alkal
mazható továbbá fertőzések heveny szakában, ami
kor az exsudatio miatt kenőcs alapú készitmények 
nem vihetők a bőrre. 
e Hatóanyag 

400 mg oxytetracyclinium chloratum, 10 mg tri
amcinolonum acetanídum (40 g) palackonként 
e Javallat 

Gennyes bőrbetegségek: streptococcusok és 
taphy/ococcusok okozta impetigo, bacteriális ere
detű intertrigo, folliculitis, balanitis, balanoposthi
tis, epidermitis, exsudativ erythema és hámló pyo
dermák, furunculosis, carbunculosis, contact der
matitis. 

A!lergiás bőrbetegségek: ekzema, egyszerű, or
ganikus és napfényre rosszabbodó prurigo. 

Seborrhoeás kórképek: dermatitis seborrhoica, 
acne vulgaris, acne necrotica. 

Feltételezés szerint fertózéses bőrbetegségek: 
lichen planus, rosacea, sebészeli beavatkozások, 
elektrocoagulatio, mechanikus traumák utáni seb
gennyesedések. 
e Ellenjavallat 

A készftménnyel szembeni túlérzékenység. 
Tuberculosis, mycosisok, vírusos bőrbetegségek 
(herpes, oltás utáni exanthema, varicella). 
o Adagolás 

A palackat az alkalmazás előtt erősen fel kell 
rázni. A védőkupak eltávolítása után a palackat füg
gólegesen tartva, 15-20 cm távolságból a gyógy
szert 1-3 másodpercen át a kezelendő bőrfelületre 
kell permetezni, a folyamat súlyossága szerint na
ponta 1-4 alkalommal. 
• Mellékhatás 

Elsősorban gyakori alkalmazása eselén foltos 
hámlás, a felhám kiszáradása, néha égő érzés. 
e- Figyelmeztetés 

A permet ne jusson a szembel A permetet belé
legezni nem szabad! 

Figyelembe kell venni a rezisztens mikroorga
nizmusok, elsősorban gombák, staphylococcusok 
túlnövekedésének lehetőségéL 

Terhesség és szoptatás időszakában fokozot
tan kerülni kell a hosszantartó vagy nagy felületen 
történő alkalmazását. 

Túlérzékenység esetén a készítmény alkalmazá
sát azonnal be kell szüntetni. 
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Eltartás: fénytől védve, hüvös szobahőmérsékle
ten, nyílt lángtól távol. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 820 

PÖLYBl~ ínjékció.(~ x 2 ml) 
POL VBÉ tabléttá (20x) 

RICHTER ATC_-kód: A11EA, 

e Hatóanyag 
10 mg thiaminium chloratum, 2 mg riboflavinum, 

100 mg nicotinamidum, 10 mg pyridoxinium chio
ratum (2 ml) ampullánként 5 mg thiaminium chlo
ratum, 2 mg riboflavinum, 20 mg nicotinamidum, 
2 mg pyridoxinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

A B-vitamin-csoport komplex hiánybetegsége 
esetén, hiányos táplálkozás vagy felszívódási zavar 
során. B-vitamin-csoport hiánybetegségeinek meg
előzése. 

Adjuvánsként: idült májgyulladás, cheilitis, glos
sitis, anaemiák, neuropathlia kezelésének kiegészí
tése. Általános roborálás. 
o Adagolás 

5~ 1 O napig naponta vagy másnaponként 1-1 
ampulla intragluteálisan, illetve 3-szar 1 tabletta ét
kezés után. 

Kombinált kezelés: Beriberi, pellagra, egyéb B
vitamin-hianyállapot specifikus kezelésének kiegé
szítése. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás jelenségek. 
e Figyelmeztetés 

Intravénásan és subcutan nem alkalmazható! 
Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 

• Megjegyzés: Vn (tabletta)+ V (injekció) 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 2708 (injekció) 

Tsz.: 2867 (tabletta) 

i>öt\'MYXIN a: so rl!g:injéi<Cíó, 
··(1···pqraiTlpLIIh'l) 

PFiZER 

A polymyxin polipeptid antibioticumok csoport
jába tartozó, bactericid hatású a legtöbb Gram ne
gatív kórokozóval szemben (kivéve a Proteus cso
portot). Orálisan adva nem szívódik fel. 
e Hatóanyag 

500000 NE polymyxinum B porampullánként 
e Javallat 

Kizárólag más, kevébé toxikus antibioticumokra 

rezisztens, de polymyxinre érzékeny Pseuo'omonas 
aeruginosa törzsek okozta akut fertőzések: elsősor
ban húgyúti fertőzések, meningitis és bacteriaemia. 
Helyileg és subconjunctiválisan alkalmazva Pseu
domonas aeruginosa okozta szemészeli fertőzések. 

Az alábbi, a Polymyxin B szulfátra érzékeny kór
okozók okozta fertőzések, ha más, kevésbé toxikuS 
antibioticumok hatástalanak vagy ellenjavalltak: H. 
Influenzae, elsősorDan meningitis, E. coli, elsősor
ban húgyúti fertőzések, Enterobaefer aerogenes, 
elsősorban bacteriaemia, Klebsiella pneumoniae, 
elsősorban bacteriaemia. 
e Ellenjavallat 

Polymyxinek iránti túlérzékenység. Terhesség. 
e Adagolás 

lm. alkalmazás esetén a napi adag 25 OOO 
NE/ttkg, ezt amennyiséget 4 részletben, 6 órás idő
közökben kell beadni. 

Tájékoztató adatok: 

Gyermekeknek 
20 t1kg alatt 
21-40 ttkg 
41-60 ttkg 
61-80 tlkg 
80 ttkg felett legfeljebb 

25 OOO NE/ttkg naponta 
500 OOO NE naponta 
1 OOO OOO NE naponta 
1-590 OOO NE naponta 
2 OOO OOO NE 

lm. alkalmazás eselén 1-2 ml injekciós célra ké
szült desztillált vízben vagy steril isotóniás nátrium
chlorid oldatban, esetleg 1 %-os lidokainoldatban 
kell oldani. 

Intravénás cseppinfusiokénti alkalmazása érzé
keny kórokozók okozta súlyos szisztémás fertőzé
sek esetén indokolt. Megközelítöen normális vese
funkciójú betegeknek a napi adag 25 OOO NEJttkg. 

Vesekárosadott betegeknek legfeljebb 15 OOO 
NE/ttkg adható naponta. A teljes napi adag a 2 OOO 
OOO NE-et ne haladja meg. A napi adagot egyszer
re vagy 8-12 órás időközökben alkalmazott intu
siokban kell adni. 

Számított adagját 200-500 ml vagy ennél több 
5%-os glukózinfúzióban kelt oldani. Az infusio be
adásának ideje 60-90 perc. 

Intralumbális alkalmazása akkor indokolt, ha im. 
vagy ív. alkalmazva a vér-agy gáton nem hato! át,_ ~1. 
Pseudomonas aeruginosa okozta súlyos memngltls
ben. Adagja 3-4 napig naponta, majd másnapon
ként: gyermekEiknek 2 éves kor alatt: 20 OOO NE; 
2-14 éves korú gyermekeknek: 30 000-50 OOO NE; 
14 éves kor felett és felnőtteknek: 50 OOO NE. A ke
zelés 15 napig folytatható, mfg a tenyésztés ered
ménye steril lesz és a liquor cerebrospinalis 
glukózszintje normalizálódik. . 

Prokain- vagy lidokaintartalmú oldószerrel ke
szült oldatot intralumbálisan nem szabad adni! 
lntr81umbális alkalmazáskor a poramp. tartalmát 
annyi steril izotóniás konyhasó oldatban oldjuk, 
hogy 0,5~5,0 mg/ml-es 5000~50 OOO NE/ml koncen
trációjú oldatot nyerjünk. 
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Gyermekeknek 2 éves kor alatt 20 OOO NE adha
tó naponta 3~4 napig vagy másnaponként 25 OOO 
NE. 2 éves kor felett és felnOtteknek 50 OOO NE adha
tó 3-4 napig, majd ugyanez az adag .másnaponként. 

Az érzékeny kórokozók általában 2-3 napon be
lül reagálnak a kezelésre, de a teljes eradi
c3tiójukhoz több hetes kezelésre is szükség lehet. 

Helyi alkalmazása kiegészítő kezelés lehet 
polimixinre érzékeny - elsősorban Gram-negatív 
kórokozók okozta~ helyi fertőzések kezelésében. A 
Pseudomonas aeruginosa több, egyéb antibi
oticummal szemben rezisztens törzse érzékeny a 
Polymyxin B szulfát iránt. 

A Po!ymyxin B szulfátra érzékeny törzsek ritkán 
válnak rezisztenssé. Nedves kötés formájában al
kalmazható osteomyelitisben, sebfertőzésekben, 
fertózött másod- és harmadfokú égésekben és 
egyéb, elsősorban Pseudomonas aeruginosa okoz
ta lokális fertőzésekben. Helyi alkalmazása ellenja
vallt olyan fertőzések esetén, melyek szisztémássá 
válhatnak, pl. cellulitis, hacsak a kezelést egyéb 
parenterálisan alkalmazott antlbioticummal nem 
egészítik ki. 

Szemészeli alkalmazásra 500 OOO NE-t 20~50 ml 
steril desztillált vízben vagy izotóniás konyhasóol
datban kell oldani, így ml-enként 10 000~25 OOO NE
t tartalmazó oldat nyerhető. 

Pseudomonas aeruginosa okozta szemfertő
zésben a 0,1%-os (10 OOO NE/ml) vagy 0,25%-os 
(25 OOO NE/mt) oldatból óránként 1-3 csepp, majd 
a javulás mértékétól függóen csökkenthető a be
cseppentések gyakorisága. 

A cornea és a conjunctiva_;Pseudomonas aerugi
nosa okozta fertőzéseiben liŰbconjunctivális in j. for
májában legfeljebb napi 100 OOO NE adható. Szisz
témás és szemészeli kezelés eselén a napi adag 
nem lehet több 25 OOO NE/ttkg-nál. 

Adagolás veseelégtelenségben: az adagot és 
az alkalmazás gyakoriságát megfelelően csökken
teni kell. A kreatinin-clearance értékétól függóen a 
következő adagok javasolhatók: 

- im. és iv. alkalmazás esetén, ha a kreatinin· 
clearance a normál érték 30-80%-a, 10 000~15 OOO 
NE/Itkg naponta, 

-ha a kreatínin-clearance a normál érték 30%-a, 
vagy ennél kisebb, 10 000-15 OOO NE/ttkg a keze
lés elsó napján, ezt követően 2-3 napOilként 10 000-
15 OOO NE/ttkg, 

- anuria eselén 1 O 000-15 OOO NE/ttkg a kezelés 
első napján, ezt követően 10 OOO NE/ttkg 5-7 na
ponként. 
e Mellékhatás 

Nephrotoxikus reakciók (albuminuria, cylin
druria, azotaemia, a dózis növelése nélkül emelke
dó szérumkoncentráció). 

Neurotoxikus reakciók (arcpír, szédülés, mely 
ataxiáig fokozódhat, aluszékonyság, perifériás 
paraesthesia a száj körül és végtagokon). 

Apnoe. 
Intralumbális alkalmazás eselén meningeális iz

galom jelei (láz, fejfájás, nyakmerevség, emelkedett 
sejtszám a cerebrospinális folyadékban). 

Ritkán gyógyszerallergia, urticaria, fájdalom az 
im. adott inj. helyén, iv. alkalmazás esetén trom
bophlebitis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tifos: 
- kúraszerű izomrelaxánsokkal és egyéb neuro

toxikus gyógyszerekkel (légzőszervi depressiot, 
apnoet okozhat). Légzésbénulás jelei eselén a 
gyógyszer adását fel kell függeszten i, szükség ese
tén a légzés támogatása ajánlott. 

Együttadása kerülendó: 
- egyéb neurotoxikus és/vagy nephrotoxikus 

gyógyszerekkel és egyéb aminoglikozid antibi
oticumokkal (toxicitásnövekedés). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés előtt és folyamán a betegek vesefunk
cióját és a gyógyszer vérszintjét gondosan ellenő
rizni kell, vesekárosodás és N-retenció eselén csök
kentett adagok alkalmazandók. 

Csökkent vizeletelválasztás és a vér karbamid
nitrogén-szintjének eníelkedése esetén a kezelést 
meg kell szakítani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. Parenterálls ké
szítményei! hútöszekrényben kell tartani és 72 órán 
belül kell felhasználni. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K ~82 

Pcihvlllvx,N••KtlsúLPI-íAt.tatilei:í~ 

• Hatóanyag 
500 OOO NE polymyxinium M sulfuricum tablet

tánként 
e Javallat 

Gram-negatív baktériumok (B. pyocyaneus, E 
coli, shigellák stb.) okozta enteritis, enterocolitis. 
Akut és krónikus dysenteria. Bélműtétek elókészíté
se, más antibioticumokkal kombinálva. Coli-enterilis 
csecsemő és kisgyermekkorban. 
e Ellenjavallat 

Bár orálisan adva gyakorlatilag nem szívódik fel, 
a veseműködés károsodása eselén csak igen nagy 
körüitekintéssel adható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek az eset súlyosságától függóen na
ponta 2-3 millió NE (4~6 óránként 1 tabletta). A na
pi adag legfeljebb 3 millió NE lehet. 

Gyermekeknek: 
4 éves korig ttkg-onként 100 OOO NE a napi 

adag, 
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5-7 éveseknek a napi összadag 1 400 OOO NE, 
8--10 éveseknek a napi összadag 1 600 OOO NE, 
11-14 éveseknek a napi összadag 2 OOO OOO 

NE, melyet 3-4 egyenlő adagban kell beadni. 
A kezelés időtartama az eset súlyosságától füg

göen 5-10 nap, melyet szükség eselén 3-4 nap 
szünet közbeiktatásával meg lehet ismételni. 

Gyermekek kezelését célszerű fekvőbeteg

gyógyintézetben végezni. 
e Mellékhatás 

Albuminuria, a vizelet mennyiségének és sűrú
ségének csökkenése önmagában nem teszi szak
ségessé a kezelés megszakítását. Kifejezett oliguria 
(normális folyadékbevitel mellett 500 ml alatti diure
sis) vagy progresszív azotaemia eselén nem adha
tó tovább. 
e Figyelmeztetés 

Az esetleg jelentkező nephrotoxikus hatás miatt 
a vizeletet másodnaponta ellenőrizni kell. 
a Megjegyzés: +V 
a Törzskönyvi szám: K- 493 

F'OLYVITAPLEX1Ó drazsé 
{20x; 24xJ 

CHINblN ,} .. Tbkóéí:''.ú1'á'A::: 

Víz- és zsíroldékony vitaminokat tartalmazó 
gyógyszerkészítmény, különböző eredetű hypovita
minosis megelózésére és kezelésére. 
e Hatóanyag 

500 NE ergoca\ciferolum, 1000 NE retinolum, 
0,50 J.lg cyanocobalaminum, O, 1 O mg acidum 
folicum, 0,20 mg pyridoxinium chloratum, 0,50 mg 
thiaminium chloratum, 0,50 mg riboflavinum, 1 ,00 mg 
calcium pantothenicum, 5,00 mg nicotinamidum, 
20,00 mg acidum ascorbicum drazsénként 
e Javallat 

Hypovitaminosis megelőzésére és kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Hypervitaminosis, polyglobulia, neoplasia, 
hypercalcaemia, A- vagy 0-hypervitaminosis, tia
minnal szembeni ismert túlérzékenység, a terhes
ség első 3 hónapja. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1-3 drazsé, gyermekek
nek naponta 1 drazsé. 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók {generalizált 
morbilliform exanthemák, urticaria, pruritus), vagy 
túladagolás következtében: étvágytalanság, test
súlycsökkenés, gyengeség, anaemia. fejfájás, ízüle-, 
ti- és csontfájdalmak, ingerlékenység, hőemelke
dés, hányinger, obstipatio, bőrszárazság, ajakrepe
dés stb. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható együtt: 
- orális fogamzásgátlókkal a 8 12-vitamin plaz

maszintjét csökkenthetik; 
- kalcium tartalmú készítményekkel (hypercal-

caemia veszélye); 
- levodopávai (hatását gátolja a piridoxin). 
Együttadása kerülendO: 
-A- vagy D-vitamint, ill. származékait tartalmazó 

készítménnyel, dihidrotahiszterinnel, izotretinoinnal, 
etretináttal (hypervitaminosis veszélye), 

- anticonvulsivumokkal, orális fogamzásgátlók
kal, antituberculoticumokkal, metotrexáttal, pirimeta
minnal, trimetoprimmal, szulfonamidokkal (folsav
hiány veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Befolyásolhatja az oxidáción és a redukción ala
puló laborvizsgálatok eredményeit. 

Terhesség idején a potenciálisan foetotoxikus 
hatása miatt, a relinal napi adagja nem haladhatja 
meg az 5000 NE-et. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
a Megjegyzés: + Vn 
a Törzskönyvi szám: Tsz.: 3~33 

Víz- és zsíroldékony vitaminokat tartalmaz. Kü
lönbözö etiológiájú hypovitaminosis megelőzésére 
és terápiájára alkalmas. 
e Hatóanyag 

1 f.lg cyanocobalaminum, i OOO NE ergocalcifer
olum, 3000 NE retinolum, 0,5 mg pyridoxinium chlo
ratum, 0,5 mg riboflavinum, 5 mg thiaminium chlo
ratum, 10 mg nicotinamidum, 50 mg acidum ascor
bicum drazsénként 
e Javallat 

Hypovitaminosis. 
e Ellenjavallat 

Hypervitaminosis, polyglobulia, neoplasia, 
hypercalcaemia, D-hypervitaminosis, a terhesség 
első 3 hónapja, A-hypervitaminosisra utaló jelek, 8 6-

vitamin túladagolás, tiaminnal szembeni túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: 3-szor naponta 1 drazsé, gyerme
keknek napi 1 drazsé. 
e Mellékhatás 

Mellékhatások ritkán, de elöfordulnak. Egyrészt 
túlérzékenységi reakciókan alapulnak {generalizált 
morbilliform exanthemák, urticaria, pruritus), más
részt túladagolás következtében jönnek létre, első
sorban zsírban oldódó vitaminok túladagQ\ása mi-

1040 

att: étvágytalanság, testsúlycsökkenés, gyengeség, 
anaemia, fejfájás, ízületi- és csontfájdalmak, inger
lékenység, hőemelkedés, hányinger, obstipatio, 
bőrszárazság és ajakrepedés stb. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

-Orális cOntraceptivumok egyidejű adása a 8 12-

vitamin plazmaSzintjét csökkenti. 
- Egyidejű D-vitamin terápia és calcium szedé

se esetén fokozódik a hypercalcaemia veszélye 
-A levodopa hatását a piridoxin gátolja. 
- Hosszan tartó, egyidejű alkalmazása kerülen-

dó a hypervitaminosis veszélye miatt a retinoltar
talmú külsóleges vagy belsOleges készítményekkel, 
kolekalciferolt tartalmazó készítménnyel, dihidro
tahiszterinnel {AT-10, Tachystin), isotretinoinnal 
(Roaccutan), etretinattal (Tigason) és más zsírban 
oldódó vitaminokkal. 
8 Figyelmeztetés 

Laboratóriumi vizsgálatok eredményeit zavar
hatja (amelyek oxidáción és redukción alapulnak). 

Terhesség ideje alatt a potenciálisan foeto
toxikus hatása miatt, a napi retinol dózisa nem ha
ladhatja meg az 5000 NE-et. Orális contracep
tivumok, hidralazin, izoniazid és penicillinamin fo
kozzák a piridoxin szüksógletet. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
a Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3070 

PÖRS SANDOZ SNE injekció 
{50 x Trni) 

SANDOZ ATC kód'H01~A05 

Szintetikus polipeptid, mely specifikus vasocon
strictor hatását a microcirculation és a vénák szint
jén fejti ki. Antidiuretikus aktivitása elhanyagolható a 
vasopressinéhez képest. Lokális alkalmazás során 
10 percen belül 1-2 órán át tartó helyi ischaemiát 
idéz elő anélkül, hogy reaktív hyperaemiát vagy szö
veti necrosist okozna. 

Systemás aikalmozásakor vérzó oesophagus
varixok kezelésében (iv. infúzió) megemeli a peri
pheriás értónust és esőkkeriti a portalis vénás nyo
mást és a vérzés mennyiségét. 
o Hatóanyag 

5 NE ornipressinum (í ml) ampullánként 
e Javallat 

Helyi alkalmazás 
Fül-orr-gégészetben: tonsillectomia, septotomia, 

a közép-és belsőfül mútétei 
Szülészet-nőgyógyászatban: vaginalis sebészi 

beavatkozások, myomectomia, episiotomia. Általá
nos sebészetben: a bőr és a végtagok sebészi 
beavatkozásai, égések ellátása (pörkeltávolítás); 
plasztikai és kozmetikai sebészeli beavatkozások. 
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Urológiában: transurethralis mútétek, prostatec
tomia alatti és utáni vérzések megelőzése; excessív 
vérzéssei járó cystitis. 

Szisztémás alkalmazás 
Collapsus, vérzó oesophagus-varixok. 

8 Ellenjavallat 
Angina pectoris, súlyos hypertonia, terhességi 

toxaemia, epilepsia. Gerincveló-érzéstelenítésben 
nem alkalmazható. 
e Adagolás 

Általában 10 ml anaestheticum oldathoz 1 NE 
{0,2 ml); erösen vérbő műtéti területen alkalmazva 
~o ml anaestheticum oldathoz 5 NE (1 ml) adható. 
Altalános érzéstelenítés eselén fenti arányban ad
ható helyi érzéstelenítővel vagy izotóniás nátrium
klorid oldattal. 

Cappillafis vérzésekben (ins!illatio vagy tampo
nálás) 5-10 NE (1-2 ml) 10-20 ml izotóniás konyha
sóoldatban vagy hígítatlanul. 

Co!lapsusban: 5-10 NE (1-2 ml) 500 ml glukóz
oldathoz {az üveget néhányszor meg kell fordítani, 
hogy az elegy alaposan összekeveredjék) iv. infúzi
óban (60-80 csepp/perc). 

Vérző oesophagus-varixok kezelésében: 20 NE 
(4 ml) 100 ml izotóniás konyhasóoldatban 20 percig 
tartó infúzióban. Ha a vérzés továbbra is fennáll 
vagy újból jelentkezik, az adag néhányszor megis
mételhetö. 
• Mellékhatás 

A bór elfehéredése, iv. alkalmazáskor émelygés 
vagy hányás, abdominalis fájdalmak, székelési in
ger, mely a fokozott bélperistaltica következménye. 
e Figyelmeztetés 

Mivel a koszorúereket szűkíti és a terhes méh 
vérellátását rontja, coronariabetegségben szenve
dóknek és terhes nőknek 2 NE-nél több nem ad
ható! 

Olyan állapotokban, amelyekben a vérnyomás 
átmeneti emelkedése nem kívánatos, csak óvatosan 
adható. 

Az injekciós oldat közvetlenül az alkalmazás 
elót! hígítandó. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K- 715 

PÖSTINOH tabletta (4x;.1óx) 

AICHJ:ER 

Ún. postcoitalis oralis antikoncipiens, amely 
progesztin hatóanyaga révén, az endometriumban 
történó petebeágyazódást gátolja, azaz antiimplan
tációs hatást fejt ki. Részhatásként serkenti a 
tubamotililást és viszkózusabbá teszi a cervikális 
nyákat A ciklus középidejében adagolva gátolhatja 



az ovulációt A levonorgestrel 0,75 mg-os egyszeri 
adagban közvetlenül a közösülés után alkalmazva 
alkalmas a terhesség megelőzésére. 
o Hatóanyag 

O, 75 mg levonorgestrelum tablettánként. 
• Javallat 

Orális fogamzásgátlás. Kizárólag valamely ok
ból más védekezést nem alkalmazó nőknek javallt, 
mivel a Postinor tablettát havonta maximum 2-4 al
kalommal szabad bevenni. Ennél gyakrabban nemi 
életet élőknek csak a kombinált fogamzásgátló tab
letta (vagy egyéb fogamzásgátló módszer) haszná
lata ajánlott. 
• Ellenjavallat 

A máj- és epeutak betegségei, a kórelőzmény
ben szereplő terhességi sárgaság. 
o Adagolás 

Egyszeri vagy megismételt közösülés után köz
vetlenO! az első aktust követően 1 tablettát kell be
venni. 

Tartósabb együttlétet (többszöri, halmozott kö
zösülést) követően az első tabletta bevétele után 8 
óra elteltével ismét be kell venni 1 tablettát. (Halmo
zott közösülés eselén tehát összesen 2 tabletta ve
hető be.) 
o Mellékhatás 

Hányinger, áttöréses, ill. megvonásos vérzés je
lentkezhet a tabletta bevétele utáni 2-3. napon, 
amely Rutascorbin adásával csökkenthető. Na
gyobb mértékO vérzés esetén a Postinor újabb al
kalmazása előtt nőgyógyászali vizsgálat indokolt. 
o Figyelmeztetés 

Havonta általában 1-2 tabletta bevétele ajánlott, 
kivételesen maximum 4 tabletta szedhető. Amennyi
ben gyakoribb alkalmazás válna szükségessé, más 
fogamzásgátló módszerre kell" áttérni! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3568 

POTESÉ~T szirllp(50l<) • .• · 
POTÉSEPT tablettá(20x) 

B'S~TER .· . . • A1Ckód Go3ACö3 

A két szer kompetitív módon gátolja a baktéri
umsejt folsavszintézisét. A szulfadimidin a dihidro
folsavszintetáz, a trimethoprim a dihidrofolsav
reduktáz hamis szubsztrátja. A folsavszintézis gátlá
sa révén a baktérium sejtfalépítő mechanizmusa le
áll, így a hatás bacteriostatikus, ill. baktericid. A be
adástól számított 2 óra múlva eléri a terápiáS szintet 
T, trimethoprin = 8 óra. T y" sulfadimidin = 8 óra. 

,.., A trimethoprim 60-70%-a, a szulfadimidin 
30-60%-a aktív formában ürül a vizeletteL 

e Hatóanyag 
2,00 g sulfadimídinum, 400 mg trimethoprimum 

(50 ml) szirupban. 
Tabletta: 400 mg szulfadimidin és 80 mg trime

toprim. 
• Javallat 

A felső és alsó légutak fertőzései: akut és króni
kus bronchitis, bronchiectasia, pneumonia, tonsilli
tis, sinusitis, pharyngitis. 

A vese- és a húgyutak fertőzései: akut és króni
kus cystitis, pyelitis, pyelonephritis, urethritis. 

Epehólyag és az epeutak gyu/fadásos megbete
gedései: cholecystitis, cholangitis. 

A gyomor-bél rendszer fertőzései: enteritis, 
typhus abdominalis, paratyphus, dysenteria. 

Bőrfertőzések: pyoderma, furunculus, absces
sus, sebfertőzés. 
e Ellenjavallat 

Máj- és veseelégtelenség, vérdyscrasia, szul
fonamidtúlérzékenység. 
o Adagolás 

Tabletta: Feln6ttek: kezdő adag napi 2-szer 
2 tabletta; fenntartó napi adag 2-szer 1 tabletta. A 
napi adag felső határa 2-szer 3 t8.bletta, reggel és 
este, étkezés után. Gyermekeknek: 1 éves korig na
ponta ttkg-onként 6 mg trimetoprim + 30 mg szul
fadimidin, melyet 2 egyenlő részben (reggel és es
te) kell bevenni. 

1-2 éves korban naponta 2-szer 1.4 tabletta, 
3-6 éves korban naponta 2-szer % tabletta, 
7-12 éves korban naponta 2-szer 1 tabletta 

(reggel és este) étkezés után. 
Szirup: Csecsemőknek és kisgyermeknek na

ponta 3-4 ttkg-onként 2,5 ml, két részletben. 
%-1 éves korban napi 2-szer 2,5 ml (2-szer 0,5 

adagolókanál), 
1-2 éves korban napi 2-szer 2,5--5 ml {2-szer 

0,5-1 adagolókanál), 
3-6 éves korban napi 2-szer 5-7,5 ml (2-szer 

1-1 % adagolókanál), 
7-12 éves korban napi 2-szer 7,5-10 ml {2-szer 

1 % adagolókanáJ) (reggel és este) étkezés után. 
Az adagolókanál 5 ml űrtartalmú (40 mg trimeto

prim+200 mg szulfadimidin). 
Elnyújtott adás esetén (pyuria, asthma 

bronchiale, bronchitis stb.) fenntartó adagot- álta
lában a szokásos adag felét- mindenkor csak orvo
si ellenőrzés mellett szabad alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Rossz közérzet fejfájás, gyógyszerexanthema, 
gyomorpanaszok (utóbbi ellensúlyozására célszerű 
kevés sósavat is adni). Ritkán múló jellegű vérkép
zőrendszeri károsodás észlelhető (leukopenia, 

,thrombocytaszám- és folsavszintcsökkenés), mely 
elváltozások folsav adására gyorsan rendeződnek. 
Májkárosodás. Örökletes gyógyszerérzékenység 
előfordulhat. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerü/endó: 
- feniteinnal (a fenitoin szérumszintje toxikusig 

emelkedhet), 
- szalicilátokkal, fenilbutazonnal és naproxennel 

(a szulfonarhidkomponens ·szérumszintjét toxikus 
értékre emelhetik); 

- orális anticoagulansokkal (anticoaguláns ha
tás fokozódása); 

-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve
szélye); 

- metotrexáttal (ennek szintje a szérumban toxi
kusig emelkedhet). 
• Figyelmeztetés 

Koraszúlötteknek és újszülötteknek, továbbá 
csecsemőknek 6 hetes korig nem, 3 hónapos kor 
alatt csak kivételesen adható. Korlátozott vesefunk
ció eselén-a kumuláció veszélyének elkerülése vé
gett- csak redukált adagok adhatók. (A plazmakan
centráció meghatározása ajánlatos.) HOsszantartó 
kezelés alatt a vérkép (a thrombocytaszám is!) 
rendszeres ellenőrzése szükséges. 

Óvatosan adagolandó folsavhiányos anaemiá
ban. A kezelés ideje alatt megfelelő mennyiségú fo
lyadékbevitelről gondoskodni kell. Ha a kezelés ide
je alatt exanthema keletkezik, a gyógyszer szcdését 
abba kell hagyni 

Eltartás: fénytől védve. Szirup: húvós helyen. 
o Megjegyzés: ++V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3444 (tabletta); Tsz.: 
3579 (szirup) törzskönyvból törölve 

PREGNAVIT kapszula 

MERCKLE 

Javítja és megelőzi a különbözó eredetű vitamin
és ásványianyag hiány okozta anyagcsere zavaro
kat. Összetétele igazodik pl. a terhesség, ill. szapia
tás alatti magasabb vitamin szükséglethez. 
• Hatóanyag 

3000 NE retinaium palmitinicum 
200 NE cholecalciferoluin 
1,5 mg thiaminium mononitricum 
2,5 mg riboflavonium 
5,0 mg piridoxinium chioratum 
15,0 mg nicotinamidum 
75,0 mg acidum ascorbicum 
10,0 mg caldum pantothenicum 
0,75 mg acidum falicum 
10,0 mg alpha- tocopherolum aceticum 
30,0 mg terrosum fumaricum 
250,0 mg dicatcium phosphoricum anhydricum 
kapszulánként. 

e Javallat 
Vitaminhiány pótlására, illetve kialakulásának 

megelőzése fokozott igény eselén (pl. terhesség, 
vagy szoptatás idején). 
e Ellenjavallat 

Anaemia perniciosa. 
e Adagolás 

Általában naponta 1 kapszula. Terhesség idején 
az l. trimesterben naponta 1 kapszula, a-,: U., HJ 
trimesterben naponta 2 kapszula. Szapiatás idején 
naponta 2 kapszula. 

A kapszulákat szélrágás nélkül, étkezés közben 
kevés folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

A Pregnavit kapszulát nem szabad más muitivi
tamin, ill. A-vitamint vagy származékait tartalmazó 
gyógyszerkészítménnyel együtt alkalmázni, mivel ez 
esetben a zsíroldékony A-, D- és E-vitaminok túlada
golása történhet. 

Terhesség idején a napi 6000 NE A-vitamin 
mennyiséget nem szabad túllépni. A készítményben 
lévő ribafiavin (82) a vizeletet erősen sárgára szí
nezheti. 

Eltartás: 25 oc alatti szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4297 

PRE-PAF! .1 O mg tabhitta'(ÚÍOÍ<) 

·pFIE-PÁR 50. mg injekci9 
(10 x 5n11) 
DLlPHAR 

Orálisan, intramuscularisan és intravénásan ad
ható méhizom relaxáns, mely egyaránt csökkenti a 
méhkontrakciók frekvenciáját és intenzitását. 
• Hatóanyag 

50,0 mg ritodrinium chioratum (5 ml) ampullán
ként; 10,0 mg ritodrinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Idő előtti fájástevékenység (16.terhességi hét 
után). Szülészeti mútét (pl. méhnyakzáró mútét), nő
gyógyászati mútét (pl. cystectomia) után, a terhes
ség során fellépő fájástevékenység megelőzése. 
Akut magzati distress, ha ezt a méh hypermotilitása, 
vagy a köldökzsinór kompressziója váltotta ki. 
• Ellenjavallat 

-jelentős uterinális eredetű hüvelyi vérzés, 
- az anya és a magzat minden olyan állapota, 

amelyben a terhesség továbbviselése kockázatos, 
-anyai szivbetegség, 
-placenta leválás, 
- chorioamnionitis. 
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e Adagolás 
Koraszülés veszélye eselén 
lv. infúzió: A tünetek korai jelentkezésekor cél

szerű elkezdeni. 
Kezdetben 0,05 mg/perc sebességgel, majd 

10 percenként 0,05 mg-mal fokozatosan emelve az 
adagot a szükséges hatás eléréséig. 

A megfelelő dózis 0,05 és 0,3 mg/perc közölt 
van. 

A méhkontrakciók megszúnése után az infúzió 
adását 12-48 óráig folytatni kell. 

lm. injekció: Ha infúzió adására nincs mód, a ke
zelést 10 mg-os im.injekcióval kell elkezdeni. Szük
ség eselén 1 órán belül ismét 10 mg, majd 2--6 
óránként 10-20 mg adható 12-48 órán belül. (A 
gyógyszer adását egyénileg kell meghatározni, a 
hatás és tolerancia figyelembevételével). 

Orális kezelés 
Fenntartó kezelés, a parenterális kezelést köve

tően 1 tabletta (10 mg) minden 4--6 órában a beteg 
tünetmentességéig. Maximálisan a terhesség 38. 
hetéig adható! 

Terhesség idején szükséges nőgyógyászali mú
tétek esetén 

A fájástevékenység megelőzésére a mútét előtt 
%-1 órával kell a PRE-PAR infúzió! bekötni 0,15-0,3 
mg/perc sebességgel. 

24 óra múlva megkezdhető az orális adagolás, 
1 tablettát (10 mg) 6 óránként kell bevenni, 1-2 hé
ten keresztül. 

Akut magzati distress 
A szülés levezetés módjának eldöntéséig ajánla

tos az infúzió alkalmazása kezdetben 0,05 mg/perc 
sebességgel, majd 15 perc alatt fokozatosan emel
ni, amíg a méhizomzat kívánt ellazulása be nem kö
vetkezik. A megfelelő dózis O, 15-0,3 mg/perc között 
van. A kezelés alatt a magzati szívfrekvencia 
25/percnél nagyobb mértékben is emelkedhet. (Ed
digi tapasztalatok szerint ezt az értéket nem éri eL) 

PRE-PAR infúzió adagolása 
Az infúzió összeállításakor izotóniás glukóz-ol

dattal elegyítjük a készítményt. 

PRE-PAR "dó;s----5-ffil-es .. a"ITlPUifák száma Infúzió sebesség 

mg/perc 500 ml infúzióhoz csepp/perc 

0.05 
0,1 

0,15 
0,2 

0,3 
0,35 

0.45 

2 
2 
3 

3 

10 

20 
30 
20 
30 
20 
30 

1 db 5 ml-es ampulla= 50 mg rilodrinium chioratum 

20 csepp= 1 ml infúziós folyadék 
• Mallékhatás 

Hypotensio, mely a javasolt adagolás betartásá-

val és a beteg oldalra fektetésével elkerülhető. Az 
anya pulzusszáma az adagolással arányosan mér
sékelten növekedhet. Az infúzió adása alatt kialaku
ló kifejezett tachycardia eselén az adagot csökken
teni kell, vagy az infúzió! leállítani. A pulzusszám a 
135-ös értéket nem haladhatja meg. Előfordulhat: iz
zadás, remegés, hőhullám, hányinger, illetve há
nyás. 

Túladagolás eset én antidaturnként nem szelek
tív sympatholyticum adható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható kortikoszteroidokkal (tüdőoedema 
léphet fel). 
e Figyelmeztetés 

Diabetesben szenvedó betegeknél a PRE
PAR kezelés alatt az inzulin szükséglet megváltoz
hat A terhesség első 16 hetében adása ellenja
vallt, mivel humán vizsgálat adatai nem állnak ren
delkezésre. Az infúzió bekölése Után kezdetben 
15 percenként kell ellenőrizni a terhes vérnyomá
sát és pulzusát, valamint a magzati szívfrekvenci
át. A beteg állapotának stabilizálódása után az 
ellenőrzés 1-6 óránként szükséges. Magzati aci
dosis eselén folyamatos ellenőrzés szükséges, 
pH 7,10 érték mérése után a PRE-PAR további 
alkalmazását folytatni nem ajánlatos. Az infúzió 
adása alatt célszerű a terhest oldalfekvésben tar
tani. a vena cava inferior syndroma elkerülése ér
dekében. 

A kezeléstól kevés hatás várható, ha a magzat
burok már megrepedt, vagy ha a méhnyak tágassá
ga meghaladja a 4 cm-t 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől védve. 
• Megjegyzés:·+ Fb 
• Törzskönyvi szám: K-1272 (tabletta) 

K- 1271 (injekció) 

e Hatóanyag 
25 mg prednisolonum (5 g) lemosható kenőcs

ben. (A 20 g-os tubus négyszeres mennyiséget tar
talmaz.) 
a Javallat 

Ekzema különféle formái, akul és krónikus der
matitisek, erythrodermia, gyermekkori atopia bőrtü
netei, pruritus ani et vulvae. 
• Adagolás 

A beteg bőrfelületet naponta 2-3-szor vékonyan 
bekenjük. 
'e Mallékhatás 

Nagy bórfelületen és hosszabb ideig alkalmaz
va feJszivódhat és általános hatást fejthet ki. Azonos 
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felületen tartósan alkalmazva - különösen gyerme
keken- atrophiát okozhat. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3189 

PREDNISOLON 5 mg tabletta 
(20x; .1 OOx) 

RICHTER ATC kód: 1-102A 806 

Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentó, anti
rheumatikus hatású. A gyulladásos reakciókat gátol
ja a prosztaglandin szintézis és a gyulladáskor a 
lysosomákból történő cytotoxikus enzimfel-szaba
dulás gátlása révén. Antihisztamin hatással is ren
delkezik. 
• Hatóanyag 

5 mg prednisolonum tabletlánként. 
e Javallat 

Polyarthritis rheumatica acuta et chronica, peri
arthritis humeroscapularis, spondylarthritis ankylo
poetica, febris rheumatica, cardilis rheumatica. As
thma bronchiale, status asthmaticus, különféle akut 
és krónikus allergiás megbetegedések (gyógyszer
túlérzékenység, szérumbetegség, urticaria, széna
nátha, vegyi anyagokkal szembeni túlérzékenység, 
Quineke-oedema stb.). Addison-kór, akut mellékve
sekéreg-elégtelenség, adrénogenitalis syndroma, 
nephrosis. Agranulocytop?S. leukaemiák különféle 
formái, Hodgkin-kór, pÚrpura thrombocytopenia, 
anaemia haemolytica. 

Lupus erythematodes disseminatus, pemphi
gus, periarteritis nodosa, ekzema, pruritus, der
matitis exfoliativa, psoriasis. Ophthalmia sympath
ica, conjunctivitisek allergiás alakjai, nem gen
nyes ceratitis, iritis, iridocyclitis, uveitis, choriodi
tis. Hepatitis, coma hepaticum. Hypoglycaemiás 
állapot. 

Sajátos gyermekgyógyászati javallat: febris 
rheumatica, chorea minor, asthmás hörghurut, ne
phrosis. 
• Ellenjavallat 

Ulcus veniriculi et duodeni. Osteoporosis. 
Cushing-kór. Thromboemboliás hajlam. Veseelégte
lenség. Súlyos hypertonia. Herpes simplex. 
Varicella. Vakcináció időtartama. Aktív tbc. Terhes
ségben, különösen az első harmadban a glukokor
tikoidok adása relatíve ellen javallt, mert károsíthatja 
a magzatot: mérlegelni kell a terápia várható előnyét 
és hátrányát. 
e Adagolás 

lndíviduális. Az adagok napszakonkénti elosztá
sa kövesse a glukokortikoidok élettani szekréciós 

ritmusát. Reggel nagy, délben közepes és este 
esetleg csak kis adag adandó. 

Felnőtteknek: akut állapotokban és bevezető 
adagként általában napi 20-30 mg (4-6 tabi.). Kró
nikus és fenntartó adagja napi 5-10 mg (1-2 tabi.). 
A megadottnál nagyobb adagokra is szükség lehet 
pl. nephrosisban, leukaemiában, egyes rheumás 
megbetegedésekben is. A kezelést fokozatosan 
egyre csökkenő adagokkal kell megszühtetfit·Ha az 
anamnesisben psychosis szerepel, nagyobb ada
gok adása körültekintést igényeL 

Gyermekadagok: napi 1-2 mg/ttkg, 4-6 adag ra 
elosztva. 
e Mellékhatás 

Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben, 
hypertonia, glycosuria, hypokalaemia, negatív N
mérleg {katabolizmus), mellékvesekéreg-kimerülés, 
osteoporosis. Hyperaciditás, ulceráció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- barbiturátokkal Addison-káros betegnek tcri

sishez vezethet) 
óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal {hypoglycaemia ve

szélye) 
- anticoagulansokkal (anticoagulans hatásnöve

kedés j 
- szalicHátokkal {csökkenhet a plazma szalicilát 

koncentrációja, a mellékhatások összegezódhetnek 
pl. occult vérzés), 

- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroid 
hatás) 

- diureticumokkal (fokozott hypokalaemia). 
• Figyelmeztetés 

Látens tbc-ben csak tuberculostaticumokkal 
együtt adható. 

Diabetes mellitusban csak abszolut indikáció
ban vagy feltételezett inzulinrezisztencia kivédésére 
adjuk. Fertöző betegségekben csak óvatosan, spe
cifikus kemo-, ill. antibiotikus terápia mellett alkal
mazható. Huzamosabb időn át való szedése foko
zott K-ürítést, Na-retenció! és oedemát okozhat. En
nek elkerülésére napi 1-2 g káliumsót (ka!ium chlo
ratum, kalium citricum) adagoljunk. 

A katabolizmus és az osteoporosis veszélyének 
csökkentésére esetleg egyidejű anabalicum adása 
szükséges. A kúra során rendszeres vérnyomásmé
rés, vizelet- és székletvizsgálat kívánatos. 

Fokozatosan csökkenő adagokkal kell a keze
lést befejezni. utána ACTl-l adása is mérlegelendó 
(bőrpróba). Orális antidiabeticumok, valamint anti
coagulansok adagját célszerű újra beállítani a kor
tikoszteroidterápia alatt. Diureticumokkal együtt ad
va fokozottan figyelemmel kell kísérni a szeNezet 
elektrolitháztartását (káliumsó pótlása). 

Szalicilátok egyidejű adásakor, ha csökkentjük a 
kortikoidszteroid adagot, a szalicilát adagjának egy-
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idejű csökkentésére is szükség lehet (a kisebb 
adag szteroid kevésbé csökkenti a vér szalicilát 
szintjét) 

Eltartás: fénytől védve. 
o Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3091 

PREDNISOLON J ken!'ícs (s g) 

RICHTER 

• Hatóanyag 
25 mg prednisolonum, 150 mg cliochinolum (5 g) 

lemosható kenőcsben 
O Javallat 

Coccogen és mycogen ekzemák, dyshydrosis, 
bakteriálisan felülfertőzött ekzemák, intertrigo, 
anagenitális pruritus és ekzema, valamint olyan ér
zékeny bőrön fejlődött felületes körülírt fertőzések, 
amelyekre egyéb antibakteriális és antimycotikus 
kezelés hatástalannak bizonyult. 
e Ellenjavallat 

Jódérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta 1-3-szor vékony rétegben a bőrön el
kenjük. 
• Mellékhatás 

Nagy bórfelületen alkalmazva felszívódhat és a 
prednizolon általános hatást fejthet kl. Azonos felü
Icten tartósan alkalmazva- különösen gyermekeken 
- atrófiát okozhat 
e Figyelmeztetés 

A fehérnernút elszínezi. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3227 

PREPIOIL0,5il)lg[géi(~'9J 
--Atc::~;;~-{-:_:~Bd~:n()~--. 

A prosztaglandinok azélőszervezet nagy aktivi
tású endogén anyagai. 

A dínaproszton vagy prosztaglandin E2 (PGE2) 

endocervicalisan alkalmazva elősegíti a cervix éré
sét, felpuhulását olyan betegeknél, akiknél kedve
zőtlen a méhszájlelet. Bár a hatásmechanizmus 
nem teljesen tisztázott, a dinaprosztan a cervix vér
bőségének növelésével a spontán szülés korai sza
kaszában megfigyelhető állapotot hoz létre és felte
hetően a cervix haemodynamicajára van hatása. 

Farmakokinetika: 
A Prepidil gél endocervicalis alkalmazása után a 

dinaprosztan csúcskoncentráció a perifériás kerin
gésben a 30-40. percben mérhetó, majd gyorsan 
csökken a kiindulási szintre a méh működésétól füg
getlenül. 

A közvetlenül véráramba juttatott dinaprosztan 
felezési ideje kevesebb, mint 1 perc. 
e Hatóanyag 

0,5 mg dinoprostonum 3 g gél ben. 
• Javallat 

Szűlés megindftásakor a cervix felpuhítása és 
tágítása, ha a szülés megindításának hagyományos 
módszerei nem hatásosak. 
e Ellenjavallat 

Prosztag landinokkal szembeni túlérzékenység. 
Alkalmazása ellenjavallt olyan betegeknél akik

nél a fájás keltő gyógyszerek általában ellenjaval
tak, vagy akiknél a méh tartós összehúzódása nem 
kívánatos. 

Operált méh eselén (császármetszés, hysteroto-
mia után stb.) 

Cephalopelvicus téraránytalanság esetén. 
Multiparáknál (6 vagy több előző terhesség). 
Egyéb esetek: rendellenes magzati fekvés, 

magzati distress, az alsó genitális utak fertőzése, 
burokrepedés, tisztázatlan eredetű vérzés a hüvely
ból a terhesség alatt. 
e Adagolás 

A fecskendő tartalmát katéter segítségével kell 
finomana belső méhszáj szintje alá juttatni. 

A gél felhelyezése után a betegnek legalább 
10-15 percig háton fekve kell maradni a gél kifolyá
sának elkerülésére. 
e Mellékhatás 

A magzati szívfrekvencia változások a szülés 
alatt, magzati distress a gélkezelés alatt vagy után, 
a méh összehúzódóképességének rendellenessé
gei a magzati szívfrekvencia változásokkal vagy 
anélkül, hányás és/vagy hasmenés_ 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerütendó: 
- oxitocinnal (hatását a prosztaglandi nak fokoz

hatják). 
Ha együttadásuk nem kerülhető el, a beteget 

gondos megfigyelés alatt kell tartani. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény csak kórházban alkalmazható. 
Alkalmazás előtt és alatt a méh tevékenységét, 

a magzat állapotát és a cervix jellegél (tágulás, pu
hulás és megrövidülés) gondos figyelemmel kell kí
sérni. 

Nemkívánatos tünetek pl. méh hypertonia, tartós 
méhösszehúzódás vagy magzati distress okát tisz
tázni kell. 

Ha a kórtörténetben szerepel a méh hypertoniás 
összehúzódóképessége vagy merevgörcs-szerű 
Összehúzódásai, a méh aktivitását illetve a magzat 
állapotát állandó figyelemmel kell kísérni. 

Ha magastónusú myometriás összehúzódáso-
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kat észlelnek, a méhrepedés kocká;zatát szem előtt 
kell tartani. 

A Prepidil alkalmazása előtt a magzat-medence 
arányokat gondosan értékelni kell. 

A Prepidil gélt asthmás betegeknek vagy akik
nek kórtörténetében asthma szerepel, glaucoma 
vagy megnövékedett szemnyomás esetén óvatosan 
szabad alkalmazni. 

Ügyelni kell, hogy a Prepidil ne jusson az isth
mus uteri szintje fölé. 

A Prepidil felhelyezése az amnion területére az 
uterus hyperstimulatioját eredményezheti. 

Az anyagcserezavarokkal társuló súlyos vese
és/vagy májbetegség eselén a betegeket gondos 
megfigyelés alatt kelJ tartani. 

A túladagolás tünetei: méh hypertonia, túl inten
zív és gyakori méhösszehúzódás, magzati distress. 

Ha a kezelés megszakítása nem hatékony, iv. 
beta-sympathomimeticum adható. Ha a tocolytikus 
terápia sem hatékony, a szülés azonnali megindítá
sa javasolt. 

Eltartás. Hűtőszekrényben (4°C) tartandó. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 1454 

A Presomen az jellemző, a testre, 
a vegetatív idegrendszerre és a psychés folyama
tokra gyakorolt valamennyi jellegzetes hatással ren
delkezik. Normalizálja a megzavart regulációt A 
változás korában lévő nők közérzeli panaszait jelen
tösen javítja. Az ivarszervekre gyakorolt hatás mel
lett hat az anyagcsere folyamatokra. 

A Presomen gyorsan felszívódik és dekon
jugálódik. Fő komponensei az ösztrogének és equi
Jin 5, illetve 3 óra alatt érik el a maximális szérum
szintet. 10 mg orális adása után az ösztron szérum
koncentrációja 5 óra után 1400 pg/ml és az equilin 
szérumkoncentrációja 3 óra után 560 pg/ml. Mind
két anyag lassan és egyenletesen bomlik le, 24 óra 
elteltével csak igen kis mennyiségben mutathatók 
ki. Az enterohepatikus keringés következtében a 8. 
és 12. óra között a szérumszintben csekély emelke
dés észlelhető. 
e Hatóanyag 

7 mg extr. urinae equarum pregnantum (megfe
lel összesen 0,3 mg konjugált ösztrogénnck). 

29 mg extr. urinae equarum pregnantum (meg
felel összesen 1,25 mg konjugált ösztrogénnek). 
e Javallat 

A változás korában vagy a petefészek funkciójá-
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nak tartós kiesése folytán jelentkező panaszok: hó
hullám, verejtékezés, depressios kedélyállapot, in
gerlékenység, szédülés. A húgy- és ivarszervek 
regressziós elváltozásai. Osteoporosis. 
e Ellenjavallat 

A méh illetve emlők hormondependens dagana
ta vagy annak gyanúja. Súlyos májfunkciós zavarok, 
Dublin...Johnson syndroma, Rotor syndroma. Az 
anamnesisben idiopathiás icterus, telheSSé'Qi sár
gaság vagy pruritus_ Előzetes vagy fennálló centrá
lis vagy perifériás thromboemboliás folyamatok. 
Sarlósejtes anaemia. Endometriosis. Terhesség. 
e Adagolás 

A szükséges adagot egyénileg kell meghatároz
ni és az egyszeri adag a szükséges, lehető Jegki
sebb adag legyen. 

Ha a betegnek szabályos vérzése van, mindig a 
ciklus 5. napján kell kezdeni a gyógyszer szedését 
és 20 napon át folytatni, majd 1 hét szünetet tartani. 

Menopausában a drazsé szedését tetszés sze
rinti időben lehet kezdeni. 20 drazsé bevétele után 
8 napos szünetet kell beiktatni. 

Aszokásos adag napi 1x 1,25 mg-os drazsé, de 
súlyosabb panaszok esetén kezdetben 5--7 napon 
át szükség lehet pL napi 2--3 drazsé (1 ,25 mg-os) 
bevételére is. Ezt követően a szakésos napi 1 dra
zsé adagra kell visszatérni. 

A drazsét étkezés közben vagy utána szétrágás 
nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 

Kisebb panaszok, pl. ciklusfüggő migrain a pre
menopausában Presomen mite-vel kezelhetók. Bi
zonyos esetekben az ovulatiogát!ók szedésének fel
függesztése idején kisadagú Presomen adható. 

Hosszabb ideig való alkalmazásnál, főleg osteo
porosis prophylaxisnál és szubsztitúciós kezelésnél, 
ha az~ ösztrogéntermelés még nem sz ú nt meg 
egészen, napi 2-szer 0,3 mg-os Presomen drazsé 
elegendőnek bizonyul. 

Vérzések - ha más okokat kizártak - túl magas 
adag ösztrogénnek tulajdoníthatók. !lyenkor az 
adag csökkenthető és/vagy - fóteg a pre- és peri
menopausában - a Presomenhez egyidejűleg ada
golt gesztagén a vérzések megszúnését eredmé
nyezheti. 
e Mellékhatás 

Ritkán, főleg a kezelés kezdetén gyomorpana
szok, émelygés, hányás, emlőfeszülés (lehet túlada
golás jele), oedema, súlynövekedés, méhvérzés, 
hüvelyi folyás. Menopausában újból jelentkezhetnek 
vérzések, melyek okát feltétlenül tisztázni kell. 

Allergiás reakció, véralvadási zavar, májfunkciós 
zavar, vérnyomás emelkedés előfordulhat. 

Höhuliárnak újbóli megjelenése lehet alul
dozírozás jele. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Barbiturátokkal, hidantoinokkal, fenilbutazon
naJ vagy rifampicinnel együtt adva az ösztrogén
hatás csökkenhet. 



- Antidiabeticumokkal a szénhidrát tolerancia 
változhat. 
O Figyelmeztetés 

A Presomen kezelés megkezdése előtt szabály
talan vérzések okát tisztázni kell. 

Alacsony vagy magas vérnyomású valamint dia
béteses betegek Presomen kezelését rendszeres 
ellenőrző vizsgálattal kell végezni. 

Cukorbetegség esetén, különösen ha már érká
rosodás és annak következményei is kialakultak, a 
szexuálhormonok csak a javallat szigorú felülvizs
gálata után és gondos, folyamatos orvosi megfigye
lés mellett alka)mazhatók. Szüksóg lehet az inzulin 
vagy az orális antidiabeticumok adagjának megvál
toztatására. 

Szénhidrátanyagcsere zavarokra hajlamos be
teg eknél, pL obesitas, a beállítási fázis alatt 
Presomen szedése idején a szénhidrátanyagcse
re változhat. 

A Presomen az otosclerosist, a porphyrin anyag~ 
cserezavart tetániát, epilepsiát, sclerosis multiple
xet hátrányosan befolyásolhatja. 

A Presomen kezelést azonnal meg kell szakítani, 
ha a kezelés idején thrombophlebitis, thromboem
boliás tünetek, sárgaság, akut látászavar vagy mig
rainszerű fejfájás jelentkezik. 

Szükség lehet a kezelés megszakítására 6 hét
tel a tervezett műtét előtt, baleset után, vagy 
hosszabb ágynyugalmat igénylő megbetegedések 
esetén. 

A kezelés szükségességét 6 hónaponként felül 
kell vizsgálni. 

A Presomen-nek fogamzásgátló hatása nincs. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K -1696 (1 ,25 mg tabletta); 
K- 1695 (0,3 mg tabletta) 

PRIMALAN szirup (60 ml) 

PRIMALAN loibletta (14x) 

RHO.NE .POULENC/PHARMLIKA 

... ··ATC kód:." RÜ6AD07 

.· 

A Primalan H1-receptor blackaló antihisztamin. 
Antiallergiás hatása a periféfiás H1- receptor 

b lockaló és a mastocytákból felszabaduló mediá
toranyagok gátló hatásaiból tevődik őssze. Nem 
kötődik az agyi H1-receptorokhoz, hatása tartós, 
anticholinerg hatása gyenge. Gyorsan felszívódik 
és jelentős szöveti megoszlást mutat, Nagymér
tékben metabolizálódik. Mínd a mequitaziil, mind 
a metabolitok főként az epével ürülnek. lsmGtelt 
adagolási követően az eliminációs felezési ideje 
kb. 18 óra. 

• Hatóanyag 
5 mg mequitazinum tablettánként és í ,25 mg 

mequitazinum 2,5 ml szirupban ( 1 üveg/60 ml szirup 
30 mg mequitazinumot tartalmaz). 
• Javallat 

Allergiás állapotok tüneti kezelése - vasomo
toros rhinitis, allergiás rhinitis (krónikus, vagy szezo
nális), conjunctivitis,_ Quincke-oedema, urticaria. 
Viszkeléses bórgyógyászati megbetegedések adju
váns tüneti kezelése- ekzema, pruritus stb. 
O Ellenjavallat 

Zártzugú glaucoma, prostata adenoma, epilep
sia, vérképzőrendszeri zavarok, máj- és veseelégte
lenség, fenotiazinok iránti túlérzékenység, szopta
tás, 15 hónap alatti életkor. 
o Adagolás 

Felnótteknek: 
Naponta 2 tabletta (reggel és este 1-1 tabletta 

vagy este 2 tabletta). 
Gyermekeknek: 
15 hónapos kortól naponta Y2 tabletta/10 ttkg 

(2,5 mg/10 ttkg/nap), vagy 1 adagolókanál szirup/ 
5 ttkg (1,25 mg/5 ttkg/nap). A szirup adagolására 
a dobozban elhelyezett adagoiQkanál szeigál (1 
adagolókan ál = 2,5 ml szirup = 1,25 mg ható
anyag). 

Gyermekeknek történő adagoláshoz az alábbi 
táblázat az irányadó: 

Tabletta/nap 

10 ttkg-nál este 17. 

(2,5mg) 
20 ttkg-nál reggel %és 

Szirup/nap 

vagy 2x1 adagolókanál (2x 1.25 mg) 

este Y2 (2x2,5 mg) vagy 2x2 adagolókanál (2x 2.5 mg) 
30 ttkg-nál reggel Y2 és 

este 1 (2.5 mg+5 mg) vagy 2x3 adagolókanál (2x3J5 mg) 

40 ttkg-nál reggel 1 és 

este 1 (2x5 mg) vagy 
este 2 (10 mg) vagy 2x4 adagolókanál (2x5 mg) 

40 ttkg és 40 ttkg fölötti gyermekeknek az adagolás 
megegyezik a felnöttek adagolásával. 

e Mellékhatás 
Atropinszerú hatások: szájszárazság, accomo

datios zavar, idősebbeknél mentális zavartság, 
vagy izgalom. Ezek a tünetek enyhék és átmeneti 
jellegűek. Fotoallergiás exanthema, kantakt der
matitis, tachycardia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
~ MAO bénítókkaL 
Óvatosan adható: 
- anticholinerg hatású szerekkel (azok hatását 

potencírozza). 
o Figyelmeztetés 

A terhesség utolsó trimesterében a készítmény 
'tartós alkalmazása kerülendó. Szoptatás alatt a ké
szítmény nem alkalmazható. 

A készítmény adagjának emelése nem fokozza 
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a hatásosságat ugyanakkor az atropinszerű hatá
sok felerősödnek. (lásd Mellékhatások). 

A készítmény esetleges túladagolása következ
tében szédülés, hányinger, hányás, anticholinerg 
hatások figyelhetők meg. 

A túladagolás kezelése tüneti: támogatott, vagy 
ha szükséges mesterséges lélegeztetés, anticon
vulsív szerek alkalmaZása. 

Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
szeszesital fogyasztása kerülendő! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1369 (szirup) 

K- 1368 (tabletta) 

PRINIVIL 5. mg tabletta (28x) .. · 

PRINIVIL 10 mg tabletta (28x) .· ..• 
PRINIVIL 20 mg tabletta(28x) 

MSD ATC.kód:·cogAA03' 

Hatóanyaga, a lizinopril gátolja az angiotenzin 
kanverláz enzim {ACE) működését, ezáltal csökken
ti a plazma angiotenzin ll és aldoszteron szintjét. En
nek következménye a vérnyomáscsökkenés, illetve 
a keringési elégtelenségben szenvedó betegek 
hemodinamikai paramétereinek javulása, tüneteinek 
mérséklödése. A gyomor-bélcsatornából átlagosan 
25%-a (6-60%) szívódik fel, maximális szérumkon
centrációt kb. 6 óra múlva ér ,el. Az angiotenzin kan
verláz enzim kivételével m$..s' plazmafehérjéhez nem 
kötódik. 

Plazmafelezési ideje 12 óra. Változatlan formá
ban, vesén keresztül távozik. Dializálható. A hatás 
a bevételt követően 1-2 óra múlva kezdődik, ma
ximumát kb. 6 óra múlva éri el. Hatástartama kb. 
24 óra. 
e Hatóanyag 

5 mg, 10 mg, 20 mg lisinoprilum (dihidrát for
májában) tablettánként. Ovális alakú (5 mg-os fe
hér, 10 mg-os sárga, 20 mg-os narancs színű) 
tabletta. 
• Javallat 

Essentialis és renovascularis hypertonia. Alkal
mazható önmagában vagy más típusú antihyperten
siv szerekkel együtt. 

Keringési elégtelenség (digitalisz és/vagy 
diuretikus kezelés kiegészítésre). 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer bármely komponensévol szembeni 
túlérzékenység. Angioneurotikus oedema az anam
nesisben bármely ACE-gátlóval történt kezelés kap
csan. Terhesseg. Szoptatás. Gyermekkor (hate
konysága és biztonságos alkalmazhatósága nem 
megállapított). 
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• Adagolás 
A Prinivil-t naponta egyszer kell alkalmazni. Mi

vel felszívódását étkezés nem befolyásolja, bevehe
tő étkezés előtt, közben vagy után. 

Essentialis hypertonia eselén az ajánlott kezdő 
dózis általában napi 1 O mg. A szokásos fenntartó 
adag 20 mg, mely a vérnyomás alakulásától függő
en legfeljebb napi 40 mg-ig emelhető. Alacsonyabb 
kezdő dózis szükséges vesekárosodás,·renó\láScu
laris hypertonia esetén, továbbá diuretikus terápiá
ban részesülő vagy bármilyen okból só- és/ vagy 
volumenhiányos betegeknek. 

Diureticummal kezett betegek eselén a Prinivil 
kezelés megkezdése előtt 2-3 nappal a diureticum 
adását abba kell hagyni. Később a diuretikus keze
lés szükség szerint újrakezdhetó. Ha a diureticum 
adása nem függeszthető fel, a lizinopril kezdő dózi
sa napi 5 mg, továbbiakban a válasznak megfelelő
en kell a napi adagot beállítani. (lásd még Figyel
meztetés). 

Veseelégtelenség eselén az adagolás! a crea
tinin-elearance-tól függóen kell beállítani, s a vese
funkció!, szérum kálium-, nátriumszintet megfelelő 
gyakorisággal ellenőrizni kell. 

Creatinin-clearance ml/perc 

30-70 
1Chl0 

< 10 

(beleértve a dializált 
betegeket is) .. 

Kezdő dózis mglnap 

5-10 
2,5-5 

2,5' 

• A fenntartó adagot és/vagy az alkalmazás gyakorisá
gát a vérnyomásnak megfelelden kell beállítani. 

•• lásd még Figyelmeztetés: Haemodialysált betegek. 

Renovascularis hypertoniában szenvedő bete
gekben - főleg akiknél kétoldali arteria renalis 
stenosis vagy solitaer vese arteriájának szúkülete áll 
fenn, a lizinopril első dózisától veszélyes mértékú 
vérnyomásesés, illetve a gyógyszer szedési időtar
tamától függetlenül vesefunkció beszúkülés, akut 
vese légtelenség alakulhat ki. Ezért alacsonyabb dó
zissal, napi 2,5-5 mg-mal kell a kezelést elkezdeni, 
szigorú orvosi felügyelet (vérnyomás, szérum krea
tinin-, szérum kálium szint ellenőrzése) mellett. Ezt 
követően a fenntartó adagolás! - a továbbiakban is 
szeros kontroll mellett - a válasznak megfelelően 
kell beállítani. 

Keringési elégtelenségben - amennyiben digi
talisz és/vagy diureticum kezelés nem elegendő- a 
kezelés Prinivil adásával egészíthető ki, melynek 
kezdő dózisa napi 2,5 mg lehet. Az adagot foko
zatosan lehet emelni_ A szokásos fenntartó adag 
5-20 mg/nap. A diuretikum adagját a lizínopril keze
lés előtt lehetőség szerint csökkentsük. A kezelés 
megkezdése előtt és a kezelés folyamán a vérnyo
más, a vesefunkció, a szérum kálium- és nátrium
szint rendszeres ellenőrzése szükséges, mivel 



hypotonia, sannak következtében vesefunkciózavar 
léphet fel (lásd még Figyelmeztetés). 
e Mellékhatás 

Általában enyhék és átmeneliek. 
A leggyakrabban szédülés, fejfájás, hasmenés, 

fáradékonyság, köhögés és hányinger jelentkezhet. 
Ritkábban hypotonia, orthostaticus hypotonia, ki~ 

ütés és asthenia, izomgörcs fordulhat elő. 
Túlérzékenységi reakcióként riktán angioneu

rotikus oedema jelentkezhet az arc, a végtagok, az 
ajkak, a nyelv, a gégefedő, a gége duzzanatával 
(lásd Figyelmeztetés). 

Laboratóriumi eltérések: Hyperkalaemia~ főleg 
veseelégtelenség, diabetes mellitus fennállása, to
vábbá káliummegtakarító diureticumok, kálium tar~ 
talmú só fogyasztása, káliumpótlás esetén. {lásd 
Gyógyszerkölcsönhatások) 

Szérum karbamidnitrogén, kreatinin, májenzim, 
bilirubin emelkedés előfordulhat. A Prinivil kezelés 
elhagyása után ezek az eltérések általában meg
szúnnek. 

A hematokrit, ill. haemoglobin érték kisfokú 
esőkkenése jelentkezhet de ennek klinikai jelentő
sége csak egyéb eredetű anaemia együttes előtor~ 
dulása eselén van. 

Egyéb, ritkán elótordu/ó mellékhatások: Cardio
vascularis: myocardialis infarctus, cerebrovascu
laris insultus feltehetően túlzott mértékú hypotonia 
következtében a magas rizikójú betegcsoportban 
(lásd Figyelmeztetés), palpitatio, tachycardia. 

Gastrointestinalis: hasi fájdalom, szájszárazság, 
hepatitis, hepatocellularis vagy cholestatikus 
icterus. 

Neurológiai: hangulatzavarok, mentafis zavart~ 
ság. 

Bór: urticaria, verejtékezés. 
Urogenitalis: vesemúködési zavar, oliguria/anu

ria, akut veseelégtelenség, uraemia, proteinuria, im
potencia. 

A következő tünetegyüttesról számoltak még be: 
láz, vasculitis, myalgia, arthralgiafarthritis, ANA po
zitivitás, gyorsult wt süllyedés, eosinophilia, leuko~ 
cytosis. Kiütés, fényérzékenység, vagy más bórtü
net ls előfordulhat. 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő 
- Káliummegtakarító diureticumokkal (pl. 

spironolakton, triamteren, amilorid) káliummal, káli~ 
um tartalmú só pótlókkal (hyperkalaemia veszélye 
nő, főleg beszűkül! vesefunkció esetén). 

Ha együttes alkalmazásuk nem kerülhető el, fo
kozott óvatosság, a szérum káliumszint gyakori el
lenőrzése szükséges. 

Óvatosan adható együtt: 
- diureticumokkal ha lizinopril kezelés alatt álló 

beteg terápiáját diureticummal egészítjük ki, a vér~ 
nyomáscsökkentő hatás általában additív; 

- ha diuretikus kezelés alatt álló beteg terápiáját 
egészítjük ki Prinivil adásával, nagyfokú vérnyomás
esés alakulhat ki, lásd még Figyelmeztetés.) 

- egyéb vérnyomáscsökkentökkel (additív ha
tás). 

- nemszteroid · gyulladásgátlókkal, főleg inda~ 

methacinnal (vérnyomáscsökkentó hatás gyengül
het). 

- lithiummal (lithium kiválasztása csökkenhet, 
ezért a szérum lithium szintet rendszeresen ellenő
rizni kell). 
e Figyelmeztetés 

Keringési elégtelenségben szenvedő ·normo ten~ 
zíós vagy alacsony vérnyomású betegek esetén a 
Prinivil alkalmazása további vérnyomáscsőkkenést 
okozhat. Ez rendszerint nem teszi szükségessé a 
kezelés abbahagyását (lásd még Adagolás). 

Ha a hypotonia tűneteket okoz, az adag esők~ 
kentése, esetleg alkalmazásának felfüggesztése is 
szükségessé válhat. 

Tüneteket okozó hypotonia szövódménymentes 
hypertoniás betegek kezelése során ritkán, elsősor~ 
ban folyadékhiányos állapot (pl. diuretikus kezelés, 
diétás sómegszorítás, dialysis; l]asmenés, hányás) 
eselén fordul elő. 

Nagyfokú hypotonia alakulhat ki keringési elég~ 
telenségben szenvedő betegeknél, elsősorban ak~ 
kor, ha a keringési elégtelenség súlyos fokú, s emi~ 
att a beteg nagy mennyiségú kacsdiuretic.umot kap, 
továbbá ha hyponatraemia vagy a vesemúködés 
zavara áll fenn. Ezekben az esetekben a kezelést 
szigorú orvosi felügyelet mellett kell megkezdeni és 
a betegek szaros megfigyelése (vérnyomás, vese
funkció, szérum kálium- és nátriumszint ellenőrzés) 
szükséges a továbbiakban is, különösen a lizinopril 
és/vagy a diureticum adagjának módosítása során. 
Ugyanez vonatkozik ischaemiás szívbetegség és 
cerebrovascularis megbetegedés esetére is, mert a 
vérnyomás nagyfokú csökkentése myocardialis 
infarctus! vagy cerebrovascularis insultust eredmé
nyezhet. 

A Prinivil kezelés megkezdése előtt a só~ és vo
lumenhiányos állapotot lehetőleg rendezni kell, s a 
lizinopril kezdő dózisának a beteg vérnyomására ki
fejtett hatását gondosan ellenőrizni kell. 

Hypotonia kialakulása eselén a beteg lefekteté
se, szükség szeríni iv. folyadékpótlás (fiziológiás só
oldat) javasolt. Az átmeneti hypotonia nem kan~ 
traindikálja a lizinopril további alkalmazását, a vér~ 
nyomás normalizálása után a kezelést óvatosan 
folytatni lehet. 

Keringési elégtelenségben szenvedó betegek~ 
ben, továbbá Na- és volumenhiányos állapotokban, 
kétoldali arteria renalis stenosis, ill. solitaer vese 
arteriájának szúkülete eselén a lizinopril okozta 

· hypotensio vesefunkció beszúküléshez, (szérum 
karbamidnitrogén és szérum kreatinin szint emelke
déséhez) akut- a terápia felfüggesztését követően 
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általában reverzibilis - veseelégtelenséghez vezet 
het. Enyhe, ill. átmeneti szérum karbamidnitrogén, 
kreatinin szint emelkedés előfordulhat olyan hyper
toniás betegeken is, akiknéJ nem ismeretes veseér
betegség, különősen diureticummal történő kombi~ 
nált kezelés ·során. Ilyen eSetekben a diureticum 
és/vagy a Prinivif adagjának esőkkentése vagy a ke~ 
zelés felfüggesztése válhat szükségessé. 

Angioneurotikus oedema fellépése eselén a 
lizinopril alkalmazását azonnal abba kell hagyni, sa 
beteget megfigyelés alatt kell tartani a tünetek teljes 
visszafejlódéséig. Ha a duzzanat csak az arcra és 
az ajkakra korlátozódik, általában kezelés nélkül 
megszúnik, de antihisziaminok adása hasznos lehet 
a tünetek enyhítésére. 

A gégeoedémával járó angioneurotikus oedema 
fatális lehet. A nyelv, a gégefedő vagy a gége érin
tettsége légúti obstrukció! okozhat, ezért azonnal 
megfelelő terápia bizotosítása, 1:1000 hígítású 
(O, 1 %~os) adrenalin (0,3-0,5 ml) subcutan adása 
szükséges. 

Fokozott veszélyt jelent az angioneurotikus 
oedema kialakulása szempontjából a beteg anam~ 
nézisében szerepló ACE gátlótól független angio
neurotikus oedema is. 

Terhesség felismerésekor a lizinopril alkalmazá
sát a lehető legrövidebb időn belül abba kell 
hagyni. 

Haemodialysált betegek kezelésénél anaphylax
iás reakció fellépéséről számoltak be azokban az 
esetekben, amikor high/flux membránnal (pl. AN 69) 
dializált betegek részesültek egyidejű ACE gátló ke
zelésben. Ezért ezeknek a betegeknek az esetében 
megfontolandó más típu_?.Ó dialysaló membrán, 
vagy más osztályba taríozó antihypertensivum 
használata. 

Mivel esetleges agranulocytosis veszélye egyér
telműen nem· zárható ki, időszakos vérképellenör
zés szükséges. 

Mútétek, anaesthesia: nagy sebészeli beavatko
zások során vagy hypotonlát okozó narkoticumok 
alkalmazása eselén a lizinopril gátolja a kompenza~ 
torikus renin felszabadulást követő angiotensin li 
képződés!. A hypotonia, mely feltehetően e mecha
nizmus következményeként jön létre, volumenpót
lással rendezhető. 

Az ACE gátlók alkalmazásakor megfigyelhető 
jellegzetesen improduktív, perzisztáló kőhögést, 
mely a kezelés felfüggesztését követően megszú
nik, a köhögés differenciáldiagnosztikájában figye~ 
!embe kell venni. 

Idős kor önmagában nem befolyásolja a készít
mény alkalmazhatóságát 

Ha az előrehaladott életkor a vesefunkció be
szűkülésével jár együtt, akkor az "Adagolás vese~ 
elégtelenség esetén" c. bekezdésben foglalt irány~ 
elvek szerint kell a Prinivil kezdő dózisát megállapí
tani. 
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A járművezető képességet és a baleseti ve~ 
szél~y~l járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyemleg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége mellett szabad járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás esetén ív. fiziológiás sóoldat adása 
szükség esetén haemodialysis javasolt. ' 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI~ T: 4091 (5 mg tablet
ta); OGYI-T: 4092 (10 mg tabletta); OGYI-T: 4093 (20 
mg tabletta) 

Fokozza a kábitó fájdalomcsillapítók hatását, 
ugyanakkor légzőkezpont izgató hatása ellensú
lyozza a kábitó fájdalomcsillapítók okozta Jégzés
depressiót. 
e Hatóanyag 

300 mg rimazolium methylsulfuricum drazsén
ként 
• Javallat 

Krónikus mozgásszervi fájdalmak. 
Egyéb fájdalmakb8n: aszokásos fájdalomcsilla

pítókkal nem szüntethetó fájdalmak csillapítása, 
görcsoldókkal és kábító hatású fájdalomcsillapítók
kal knmbinálva. 

A légzésre gyakorolt előnyös hatása miatt kü
lőnösen javallt idős betegek fájdalmainak csillaprtá· 
sára. 
e Ellenjavallat 

Fejfájás csillapftására nem alkalmas. 
• Adagolás 

Felnőttek egyszeri adagja fájdalom eselén 
300 mg (1 drazsé). 

Napi adagja szükség szerint 900 mg (3 dra
zsé), fekvőbeteg részére 1200 mg-ig (4 drazsé) 
emelhető. 

• Mellékhatás 
Enyhe hányinger, szédülés és kábultság, s a 

terápiás adagot meghaladó adag eselén fejfájás. 
G Figyelmeztetés 

Fokozza mind a centrális depressiós szerek, 
mind a kábitó hatású fájdalomcsillapítók hatását, 
ezek egyJdejú alkalmazásakor - egyéni megítélés 
alapján - az adagok csökkentése ajánlatos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3416 



PROCAINUM HYDROCHLORICUM . 
2% injekció (10 x 5,ml; 
10x.10ml) ···.· .. 

RICHTER Arc kód:-N01B'A02 

Helyi érzéstelenítő (észterszármazék)_ Nem dif
fundál jól, ezért felületi érzéstelenítésre alkalmatlan. 
Hatása gyorsan kialakul (2-5 perc alatt), hatástarla
ma viszonylag rövid ( átlagosan 1-1,5 óra), ami függ 
az érzéstelenítés technikájától és típusától, a kan
centrációtól és az egyéni érzékenységtő!. 
e Hatóanyag 

100 mg praeainium chioratum {5 ml) ampullán
ként; 200 mg praeainium chioratum (10 ml) ampul
lánként 
• Javallat 

Helyi érzéstelenítés. 
e Ellenjavallat 

Prokainérzékenység, súlyos pitvar-kamrai átve
zetési zavar. 

óvatosan adandó akut decompensalt szívelég
telenség esetén. 
e Adagolás 

A lehelő legkisebb dózis adandó! lnfíltrációra 8-
szaros, ill. 4-szeres hígításban (0,25-0,50%-os ol
datként), vezetéses érzéstelenítésre: kétszeresére 
hígftva (1 %-os oldatként) vagy hígítatlanul (2%-os 
oldalként) használatos sc. vagy im. 

A hígftásra használható: steril izotóniás sóoldat, 
aqua dest. pro injectione. 
• Mellékhatás 

Gyors metabolizálódása miatt vezetéses és infil
tratiós érzéstelenítés! létrehozó dózisai általában 
nem váltanak ki általános hatásokat. 

Idegesség, szédülés, homályoslátás, görcsök, 
kábultság. 

Cardiovascularis: a myocardium depressiója, 
hypotensio (ritkán hypertensio), bradycardia, rit
muszavarok, szívmegállás. 

Allergiás reakciók: kései bőrlaesiók, urticaria, 
oedema. (Előzetes bőrpróba korlátozott értékű.) 

Asthma, anaphylaxiás shock. 
Spinális érzéstelenftés során: fejfájás, meningis

mus, arachnoiditis, bénulások, spiná!is ideg paraly
sise. 

Légzés: légzési elégtelenség vagy légzésbénu
lás. 

Gl: hányás, hányinger. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- depolarizáló izomrelaxánsokkal (pl. szukcinil

kolin hatását el nyújthatja), 
- szulfonamidokkal (hatásuk csökkenhet), 
- kolineszteráz-bénítókkal (hatását elnyújtja), 

- digitáliszkészítményekkel (azok hatását fokoz
hatja). 
o Figyelmeztetés 

Az allergiás reakciókért valószínűleg a metabo
lizmus során keletkező p-aminobenzoesav a fe!elös, 
ezért valamennyi észterszármazák közölt keresztal~ 
lergiával kell számolni. 

Fokozott óvatoss;§.ggal adandó acut decompen
sált szívelégtelenség esetén. Resuscitatiós gyágy
szerek és berendezés álljon rendelkezésre haszná
lata során. 

Terhesség. Csak fokozott óvatossággal adható 
(gondos mérlegelés után), mert biztonságassága 
nem bizonyított - különösen a terhesség korai sza
kaszában. 

Túladagolási tünetek, antidotum. Toxikus adag
ban izgatottságot. epileptiform görcsöket és végül 
légzésbénulásos halált okoz. Emberben sc. adva 
30 mg/ttkg a halálos dózis. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 11452 

.RICHTER •.. > 

• Hatóanyag 
250 mg pyricarbatum tablettánként. 

• Javallat 
Arteriosclerosis, ill. mindazon obiiteratív verőér

betegségek, amelyek az érlumen szúkülésével, el
záródásával vagy érfalkárosodással járhatnak 
együtt: arteriosclerosis obliterans, thrombangitis 
obliterans (Buerger-kór), angiopathla diabetica, aor
taív-syndroma, subelavian steal-syndroma. 

Cerebrovascularis keringészavar: cerebralscle~ 
rosis, intermittáló vertebralis syndroma, verte
brobasilaris syndroma. 

Obiiteratív szemészeli angiopathia: arteriascie
rotikus és diabeteses retinopathia, a retina és az 
üvegtest haemorrhagiája, a vena centra\is retinae 
thrombosisa. Obiiteratív coronariamegbetegedés, 
ill. infarctus utáni kezelés. 
e Adagolás 

A kezdő adag naponta 750 mg (3-szar 1 tablet
ta), majd napi 1500 mg (3-szar 2 tabletta) a tüneti 
kép javulásáig. A fenntartó adag naponta 750 mg 
(3-szar 1 tabletta). A kezelés több hónapon át foly
tatandó. Kombinációs kezelésre is alkalmas. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok, palpitatio, tachy
cardia. E tünetek az adag csökkentésével megszún
nek. Kóros metabolizmusa következtében hepato
toxikus metabolitok képzödhetnek, amelyek heveny 
májkárosodást okoznak. 
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e Figyelmeztetés 
Kúraszerú alkalmazása során 4-6 hetenként ja

vasolt a beteg hepatológiai vizsgálata, amely a fizi
kális ellenőrzés mellett kiterjed a szérumbilirubin-, 
SGOT-, SGPT-értékek ellenőrzésére is 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3460 

PROFASI 500 NEinjekC:ió 
(3 porampulla + 3 x 1 ml) 

PROFASL1000 NE injekció 
(3 porampulla + 3 xJ. ml) 

PROFASI2000 NEinjekció 
(3 porampulla +3 x 1 mi) 

PROFASI 5000NE injekció 
(3 pcírarripulla + 3 x 1 rril) 

ATb'kód:-'Gő3G'Aci1' 

Hatóanyaga, a humán chorion gonadotropin 
(hCG) hormon, amelyet terhes nők vizeletéből nyer
nek. Nákben túlnyomóan luteinizáló hatást fejt ki. 
Férfiakban főleg a herék szteroid hormontermelés
ét serkenti, megindítja és fenntartja a spermatoge
nesist. 
e Hatóanyag 

500, 1000, 2000, 5oog_r'NE gonadotrophinum 
chorionicum porampullánktlnt. Oldószer: 1 ml izo
toniás nátrium klorid oldat. 
• Javallat 

Nőknek 

- Anovulatiós infertilitás. 
Olyan esetekben használható, amikor alkalma

zása részét képezi egy általánosan elfogadott keze
lési sémának, amelyben elöször a faliicuJus stimulá
ció és az endametrium proliferáció elérésére megfe
lelő kezelést pl. urafollitropin {Metrodin), vagy 
menotropin (Pergonal) alkalmazunk. 

- Asszisztált reprodukciós beavatkozáskor a 
hCG tartalmú gyógyszer egyike az ovarium super
ovulatiós stimuláfását célzó készítményeknek. 

-Corpus luteum elégtelenség. 
- Habituális vetélés. 
-Fenyegető vetélés. 
Férfiaknak 
- Hypogonadotrop hypogonadismus. 
- Cryptorchismus. 
- Oligo-asthenospermia és azoospermia. 

e Ellenjavallat 
-Hypophysis vagy petefészek daganat, prosta

ta rák vagy androgén dependens neoplasma. En-

docrin zavarokat. pl.: hyperthyreosis, adrenocorti
calis elégtelenség vagy hyperprolactinaemia, 
Profasi kezelés előtt rendezni kell. 

- Ovarium dysgenesis, hiányzó uterus, korai 
menopausa, petevezeték elzáródás, kivéve, ha a 
beteg superovulatiós kezelést kap in vitro fertilizá
cióhoz. 

-Aktív thrombophlebitis. 
-A gyógyszer komponenseivel szerríbenÍ"iSfnert 

allergia. 

-Férfiakban a Profasi nem hatásos azon esetek
ben, melyekben az FSH vérszintek emelkedettek 
Ez ugyanis a primer testicularis elégtelenség jele. 

- A Profasi adása a testsúly csökkentésére el
lenjavallt. 
o Adagolás 

A Profasi im. injekció formájában adandó. Férfi
aknak, ha a kezelés hónapokig tart, sc. is adható. 

A porampulla tartalmát közvetlenül a felhaszná-
lás előtt kell a mellékelt oldószerben feloldani. 

Nőknek 

- Anovulatiós infertilitás 
Maximum 10 OOO NE adandó im. a ciklus kóze

pén Metrodin vagy PergOnal kúrát követően vala
mely elfogadott sémához igazodva. 

- Superovulatiós kezelés asszisztált reprodukci
óhoz 

Maximum 10 OOO NE adandó im. egyszerre a 
multiplex tüszóérést elősegítő kezelést követően va
lamelyik elfogadott sémához igazodva. A petesejt 
leszívását a hCG beadás! követö 34-36 óra múlva 
kell elvégezni. 

-Corpus luteum elégtelenség. 
Az ovulatiót követő 5. napon im. 5000 NE adan

dó, megismételve a 9. napon. 
- Habituális vetélé"s 
A terhesség felismerése után minél hamarabb el 

kell a kezelést kezdeni (nem később, mint a 8. ter
hességi héten) és folytatandó a 14. hét betöltéséig. 
Ilyen esetben az első injekcióban 10 OOO NE adan
dó im., majd hetl2-szer 5000 NE adásával folytatják. 

- Fenyegető vetélés 
Az elöbbihez hasonlóan a fenyegető vetélés mi

att kezelésben részesülök 10 OOO NE-et kapnak im. 
első alkalommal, majd heti 2-szer SODO NE-et a 14. 
terhességi hét végéig. A kezelés elkezdése akkor 
indokolt csak, ha a tünetek a 8. hét végéig jelentkez
nek. 

Férfiaknak 
- Hypogonadotrop hypogonadismus 
2000 NE Profasi im. vagy sc. hetente 2-szer, 

egyidejű Pergonal adással (75 NE hetente 3-szor), 
ha szükséges, legalább négy hónapig. 

- Cryptorchismus 
500-1000 NE im. vagy sc. másodnaponként 

több héten át. 
- Oligo-asthenospermia és azoospermia 
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Profasi 500 NE im. vagy sc. + 75 NE Pergonal 
3 hónapig naponta, vagy 2500 NE Profasi im. vagy 
sc. ötnaponként és 75-150 NE Pergonal 3~szor egy 
héten 3 hónapig. Ha a kezelés sikertelennek bizo
nyul, folytatható 2000 NE Profasi im. vagy sc. adá
sával2-3-szar hetente és 150 NE Pergonal hetente 
3-szar 3 hónapig, vagy tovább. 
e Mellékhatás 

Reakció vagy fájdalom az injekció helyén. 
Fejfájás, fáradtság, lehangoltság, ingerlékeny

ség, nyugtalanság. 
Ritkán allergiás reakciók. 
Ovarium hyperstimulatiós syndroma nőkben, 

amely a kezelés megfelelő manitorozásával meg
előzhető. 

ti a. 

- Férfiakban 
Folyadékretenció, oedema. 
Az emlőbimbó érzékenysége és gynaecomas-

Korai sexuális érés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismert. 
Gyógyszer-incompatibilitást a Profasival kap

csolatban nem észleltek. Ha im. adagolják, egy 
fecskendébe szívható a Pergonallal a férfi infertilitas 
kezelésekor. 
o Figyelmeztetés 

Nők esetében 
Ovarium hyperstimulatiós syndroma 
Amikor hCG-t adnak az ovulatio kiváltása 

vagy a corpus tuteum támogatása céljából, a fol
licuius stimuláló szerek hatására létrejövő igen erős 
reakció az ovarium túlstimulációs tünetegyüttes 
kialakulásához vezethet. Nagyon fontos megje
gyezni, hogy ezen ciklusokban a hCG-t nem sza
bad beadni. 

Az ovarium hyperstimulatiós syndroma lehel" 
- Enyhe és közepes: 
Tünetek: hasi feszülés, hányinger, hányás, ese

tenként hasmenés. Az ovariumok kb. 5-12 cm átmé
rőjűre növekednek 3-6 nappal a hCG beadása 
után. Kezelés: ágynyugalom, szígorú megfigyelés. 
A megnagyobbodott petefészkek bimanuális vizs
gálata kíméletes legyen, hogy elkerüljék az ov~rium 
tömlők megrepedését. A tünetek spontán elmulnak 
2-3 hét alatt. 

-Súlyos: 
Tünetek: erős hasi feszülés, ascites a pleuraúr

ben folyadékgyülemmel vagy anélkül, megnagyob
bodott ovariumok (>12 cm), a keringó vérmennyi
ség csökkenése, néha cardiovascularis shock. Ke
zelés: kórházi felvétel, konzervatív kezelés a folya
dékegyensúly helyreállítására és a shock megelő
zésére. 

A diureticumok használatát kerOfni kell a tünete
gyüttes kialakulásának első szakaszában, mivel 
ezek némelyik betegben cardiovascularis shockot 

válthatnak ki. Később, a túlstimulációs tünete
gyüttes javuló fázisában már alkalmazhatók. 

Az ovarium hyperstimulatiós syndroma kialaku
lásának veszélye superovulatiós kezelésben része
sülő nőkben csökkenthető, ha az összes faliiculust 
leszívják. Ezenkívül fontos a folliculus érés ultr<:J.
hang- és hormonális manitorozása (az előbbi 
vaginális vizsgálófejjel). 

Többes terhesség 
A többes terhesség gyakorisága növekszik a fol

licuius stimulációs és ovulatio indukciós kezelésben 
részesülő betegekben az in vivo fogamzás esetén. 
A többes terhességek többsége kettős iker. A töb
bes terhességet viselö nők esélye a koraszülésre fo
kozott. Asszisztált reprodukció esetében a többes 
terhesség esélye a visszahelyezett oocyták, ill. 
embriók számától függ. 

Terhességi próba 
T éves pozitív eredményt adhat, ha a beteg nem

rég (az utóbbi 7 nap során) hCG kezelésben része
sült, vagy még a próba időpontjában is kapja. 

Férfiak esetében 
Férfiak esetében a nagy dózisú hCG kezelés ha

tására megnövekedett andragér'ltermelés folyadék
reteneiét okozhat. Ilyen esetben az adagokat jelen
tösen esőkkenteni kell, külőnösen szív- és vesebete
gek, epilepsiasok, migrénes vagy asthmás betegek 
esetében. 

Korai szexuális érés: a hCG korai szexuális érést 
okozhat fiatal betegek cryptorchismusának kezelé
se során. Ha ennek je!ei észlelhetők, a kezelést ab
ba kell hagyni. Ha a terápia folytatása indokolt, azt 
csökkentett adagokkal kell végezni. 

Terhesség, szoptatás 
Ellenőrzött vizsgálatok nem mutattak ki fokozott 

magzati kockázatot a terhesség első trimesterében 
alkalmazott hCG kezelés esetében. 

Szoptatás idején a gyógyszer nem adható. 
Túladagolással kapcsolatos toxikus/hatást nem 

észleltek. 
Eltartás: 25 ac alatt fénytól védve. A csomagolá

san feltüntetett lejárati idő után nem alkalmazható. A 
mellékelt izotóniás nátrium kloriddal készített Profasi 
injekció készítése után azonnal felhasználandó. 
• Megjegyzés: + V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 2163 (500 NE injekció); 
K- 2164 (1000 NE injekció); K- 2165 (2000 NE in
jekció); K- 2166 (5000 NE injekció) 

PROLEUKIN.18x 1.ÖÓOOOONE .. 

injekció (1 porarnpulla) .• . . . ·.···•· 
CHIRON ·.. . •. ATC.kÓd:.Lű3AA01 .· 

Hatóanyaga, az aldesleukin kb. 15.600 Dalton 
molekulasulyú fehérje. Az emberi IL-2 gén génsebé
szeti módosítását magábafoglaló E.coli törzset fel
használó rekombináns DNS technológia segítségé
vel kerül előállításra. Ez a módosított rekombináns 
emberi IL-2 a természetes IL-2-tól a következökben 
tér el: 

a) Az E. coliból való származásamiatt a maleku
la nincs glikolizálva. 

b) A molekula nem tartalmaz N-terminális 
alanint 

c) A molekulában a 125-ös aminosav helyén 
szerin helyettesíti a ciszteint 

A két aminosav-változtatás homogénebb !L -2 
terméket eredményez. Az aldesleukin és a termé
szetes emberi IL-2- a természetben előforduló lim
fokin - biológiai hatása hasonló: mindkettö az im
munreakció! szabályozza. 

Patkánytumor kísérletekben mind a tumornöve
kedést mind a tumorterjedést csökkentette. Még 
nem ismeretes az a pontos mechanizmus, amelynek 
révén az aldesleukin kiváltotta Immunstimuláció a 
daganatellenes hatást eredményezi. 

Az iv. adagolást követően az aldesleukin szé
rumfelezési idő görbéi emberek esetében biexpo
nenciálisak. A T y, alpha 13 peré, a T v.. beta pedig 85 
perc. Az alpha fázis az injekció 87%-ának elear
ance-ért felelős. A megfigyelhető szérumszintek 
arányosak az aldesleukin dózisávaL 

Az állatok esetében a riL-2 legfontosabb clear
ance a vese, és ennek megfelelóen a befecskende
zett dózis nagyrésze a vesében metabolizálódik 
úgy, hogy a vizeletben nem található biológiailag ak
tív aldesleukin. 

A megfigyelhető elearance-sebességek rövid 
intravénás ínfúziót (15 perc) és 24 órás folyamatos 
iv. infúziót követően emberekben megközelítik a ve
se glomerularis fi!trációs elearance-ét 
e Hatóanyag 

18 x 106 NE (1,2 mg) aldesleukinum injekciós 
üvegenként 
e Javallat 

Metastatikus vesecarcinoma. A betegek kivá
lasztása során figyelembe veendő, hogy a kezelés
re adott választ. illetve a túlélést hátrányosan befo
lyásoló tényezők: 

- 1 vagy ennél nagyobb ECOG* érték, 
-egynél több szervben található metastasis, 
-24 hónapnál rövidebb idő az elsődleges tumor 

diagnózisa és a Proleukin-kezelés megkezdése kö
zött 

Az eredmény és az átlagos túlélés időtartama a 
fennálló kockázati tényezők számának növekedésé
vel csökken. 

Mindhárom kockázati tényező jelenléte esetén a 
betegek Proleukin-kezelésben nem részesülhetnek. 
e Ellenjavallat 

1. 2 vagy ennél nagyobb ECOG* érték. 
2. Olyan betegek, akiknek ECOG értéke l:Nagy 

ennél nagyobb és egynél több szervben találhatók 
áttéteku és 24 hónapnál rövidebb idő telt el a diag
nózis felállítása és a Prolaukin kezelés között. 

3. Jelentős, korábbi vagy aktuális szívbetegsé
get mutató betegek. Kétes esetekben terhelésas 
próbát kell végezni. 

4. Aktív infekció miatt antibiotikus kezelést 
igénylő betegek. 

5. 60 Hgmm-nél alacsonyabb nyugalmi p0
2 

ér
ték. 

6. Valamilyen, már meglevő súlyos szervi dys
functioban szenvedó betegek. 

7. Központi idegrendszeri metastasisok vagy ro
hamok jelenléte, kivéve azokat a betegeket, akiknek 
agyi metastasisait sikeresen kezelik {negatív CT, 
neurologiai stabilitás). 

8. A rekombináns emberi IL-2-re túlérzékenysé
get mutató betegek. 

9. Fertilis korban hatékony fogamzásgátlás! nem 
vállalők számára (nők és férfiak egyaránt). 

10. Terhesség és szoptatás időszaka {biztonsá
gos alkalmazhatósága 'még nem nyert megerősí
tést). 

A fentieken kivül, az alábbi esetekben javasolt a 
betegek kizárása a kezelésból: 

1. Olyan betegek, akiknek fehérvérsejt száma 
4.000/mm3-nél. vérlemezke száma 1 OO.OOO/mm3-
nél, illetve haematokritja 30%-nál alacsonyabb. 

2. Olyan betegek, akiknek a szérumbilirubin és
kreatinin értéke eltér a normál értékektóL 

3. Szervtransplantált betegek. 
4. A valószinűleg kortikoszteroid kezelést igér;y

lő betegek. 
5. Előzetes autoimmun betegségben szenvedó 

betegek. 
• Adagolás 

Alkalmazása: intravénásan, folyamatos infúzió
ban. 

1,2 ml aqua destillala pro injectione-val való fel
hígítás után minden egyes ampulla 1 ml-nyi oldata-

• ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group} O= nor
mál állapot, 1 = toneteket mutató. de ambuláns állapot, 2 = 
a beteg 50% nál kevesebb időt tölt ágyban. 3= a beteg 50%· 
náltöbb idöt tölt ágyban. 4 = teljesen ágyhoz kótött. 

•• A !Odőmetastasisok, a csontmetastasisok. illetve az 
.egyéb"' metastasisok egy-egy metastatikus helyként kerOl
nek figyelembevételre. 
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18 millió NE mennyiségű aldesleukint, 50 mg man
nitat és 0,2 mg nátrium-dodecil-szulfátot tartalmaz 
nátrium-foszfáttal 7,5 (7,2-7,8 tartományú) pH-ra 
beállítva. 

Vesedaganatban szenvedó felnöttek kezelése 
18 x 106 NEJm2/24 óra folyamatos infúzióban, 5 na
pon keresztül. Ezt követően 2-6 gyógyszermentes 
nap, majd 5· napon keresztül folyamatos Proleukin 
infúzió, ezután 3 gyógyszermentes hét. Mindez 1 in
dukciós ciklust jelent. 

Az első ciklus 3 hetes pihenési időszakát köve
tően újabb indukciós ciklust kell megkezdeni. A re
akciót vagy stabilizáció! mutató betegek 4 hetes 
időközönként maximum négy fenntartási ciklust 
kaphatnak 18x106 NEtm2 folyamatos infúzióban 
5 napon keresztül. 

Amennyiben a beteg a javasolt adagolás! nem 
bírja, úgy azt csökkenteni vagy megszakítani szük
séges a toxicitás mérséklődéséig. Nem ismeretes, 
hogy az adag csökkentése milyen mértékben befo
lyásolja a kezelésre adott választ és az átlagos túl
élést. 

Idősek: az idős betegek érzékenyebbek lehet
nek a Proleukin mellékhatásaira és ezért kezelésü
ket külőnős gondossággal kell végezni. 

Gyermekek: Biztonságos és hatékony alkalma
zása gyermekek esetében még nem nyert bizonyí
tást. 

Az infúzió elkészítése: A proleukin minden 
egyes ampulláját 1,2 ml injekcióhoz való steril víz
zel kell felhasználásra elökészíteni. A habképzó
dés elkerülése érdekében az oldőszert az ampulla 
oldalán kell végigfolyain i, majd az ampullát a teljes 
feloldódásig finoman kell mozgatni. Rázni nem 
szabad. Az így kapott oldat világos, színtelen fo
lyadék, amely ml-enként 18 millió NE aldesleukint 
tartalmaz. 

Hígítás: A felhasználásra előkészített aidesieu
kin teljes napi adagját szűkség szerint kell felhígíta
ni O, 1% humán albumint tartalmazó 5%-os glukóz 
injekció maximum 500 ml-ében, majd azt 24 órás in
fúzióban kell beadni. 

A humán albumint a felhasználásra előkészített 
aldesleukin hozzáadása előtt kell a glukóz injekció
hoz adni, illetve azzal clkeverni. A humán albumin 
hozzáadásának célja a biológiai aktivitás csökkené
se elleni védelem. Nem tartalmaz konzerválászert 
ezért fontos, hogy az infúziós oldat elkészítése 
aszeptikus technikával történjen. 

Az elóbblekben leírtaktól eltérő összeállítási és 
hígítási eljárások a biológiai hatás kifejtését gátol
hatják éstvagy biológiailag inaktív fehérje képzódé
sét ercdményezhetik. 

Az injekcióhoz való desztillált víz vagy fiziológi ás 
nátrium-klorid (0,9%) alkalmazását a túlzott aggre-, 
gatio miatt kerülni kell. A Proleukin más gyógysze
rekkel nem keverhetó! 

A szűröket tartalmazó eszközök vagy adagoló-

készülékek alkalmazása nem javasolt, mivel biológi
ai vizsgálatok kimutatták, hogy a szűrók alkalmazá
sa jelentős aldesleukin-veszteséggel jár. 
• Mellékhatás 

Dózisfüggóek. Gyakoriság uk és súlyosságuk ál
talában az adagtől és az adagolás ütemezésétől 
függ. 

A legtöbb kedvezDtlen reakció a kezelés meg
szüntetését követő 1-2 napon belül elmúlik. Mind
azonáltat kisszámú beteg (3%) a kezeléssei össze
függó mellékhatások miatt halt meg. 

Keringési rendszer 
Gyakran: enyhetsúlyos alacsony Vérnyomás. 

Esetenként enyhetsúlyos ritmuszavar, közepestsú
lyos tachycardia, angina pectoris. 

Ritkán: thrombosis, magasvérnyomás, szívdo
bogás, átmeneti EKG-elváltozások, szívinfarctus, 
tüdőembolia, visszérgyulladás. 

Vesék 
Gyakran: enyhe/súlyos oliguria, magas szérum-

karbamid- és szérumkreatinin szint mellett. 
Ritkán: vérvizelés. 
Légutak 
Gyakran: enyhetsúlyos ne-hézlégzés. 
Esetenként: köhögés, enyhe/súlyos tüdő-

oedema. 
Ritkán: felnőttkori légzési distress-syndroma, 

enyhe/súlyos cyanosis, hypoxia, légúti infekció. 
Máj 
Gyakran: enyhetsúlyos szérumbilirubin-szint 

emelkedés, enyhe/súlyos májtranszamináz-és alka
likus foszfatáz-szint emelkedés. 

Gyomor- és bélrendszer 
Gyakran: enyhe/súlyos hányinger, hányással 

vagy anélkül, enyhe/közepes hasmenés, enyhe/sú
lyos étvágytalanság. 

Ritkán: nehéz nyelés, végbélvérzés, emésztési 
zavar, gyomorhurut, székrekedés. 

Vér 
Gyakran: enyhe/súlyos vérszegénység. A keze

lés alatt a legtöbb betegen lymphocytahiány és 
emelkedett eosinophilszám tapasztalható; a keze
lést követő 24--48 órán belül azonban visszaáll a 
lymphocyta-termelés megszakott mértéke. Ezek 
nem tekintendők kedvezőtlen hatásnak és a 
Proicukin tumorellenes hatásmechanizmusával hoz
hatók összefüggésbe. 

Alkalmanként: enyhetsúlyos thrOmbocytopenia, 
enyhetközepes leukopenia, közepes véralv?dási 
zavarok. 

Ritkán: orNérzés. 
Idegrendszer 
Esetenként: közepes/súlyos nyugtalanság, szo

rongás, enyhe/súlyos zavartság/szédülés, eny
he/súlyos aluszékonyság, enyhe/súlyos központi 
vagy periferiás motorikus rendellenességek. 

Ritkán: paraesthesia, syncope, depressio, hallu
cinációk, bénulás, beszédzavarok, görcsrohamok. 
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Rendellenes laboreredmények 
Ritkán: hypothyreoidismus, hyperglycaemia, 

hypocalcaemia, hyperkalaemia. 
Bőr- és nyálkahártyák 
Gyakran: enyhetsúlyos bQrpir és bőrkiütés. 
Esetenként. enyhe/közepes kötóhártyagyulla-

dás, enyhetközepes nyálkahártyagyulladás, viszke
tés enyhe/súlyos bőrhámlás. 

Ritkán: alopecia, nasalis congestio. 
Egyéb mellékhatások 
Gyakran: enyhetközepes súlygyarapodás oede

mával, enyhe/súlyos láz hidegrázással vagy anél
kül, enyhe/súlyos rossz közérzet és fáradtság. 

Alkalmanként: enyhe/súlyos fájalomérzet eny
he/súlyos fejfájás. 

Ritkán: közepestsúlyos ízűJeti fájdalom, izomfáj
dalom, ascites. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Befolyásolhatja a központi idegrendszer mú
ködését. Kölcsönhatások léphetnek fel a központi 
hatású gyógyszerek egyidejű alkalmazását köve
tően. 

A máj-, vese, gerincveló, illetve a szívkárosító 
gyógyszerek egyidejű adagolása fokozhatja a 
Proleukin toxicitásának mértékét. 

Az egyidejűleg adott glukokortikoidok esőkkent
hetik hatását Az életveszélyes jeleket, illetve tünete
ket mutató betegek azonban dexametazonnal ke
zelhetOk, amíg a toxicitás elfogadható szintre esők
ken. 

A magasvérnyomás elleniszerek (például a bé
ta-blockolók) fokozhatják aProleukin-kezelés okozta 
vérnyomásesést ' 

Adagolása után két h~n belül kontrasztanya
gok alkalmazása ismét elOidézheti a Proleukin ada
golása során megfigyelheló toxicitás!. 
e Figyelmeztetés 

A terápiára adott válasz és az átlagos túlélés a 
kockázati tényezök számának növekedésével 
csökken. 

Csak megfelelő szakképzettségú, klinikai onko
lógiában jártas orvos felügyelete mel!ett alkalmaz
ható. 

A klinikai és laboratóriumi paraméterek folyama
tos ellenőrzése érdekében javasolt a betegek speci
ál is, intenzív osztályon történO elhelyezése. 

Súlyos, kedvezőtlen jelenségek fellépése esetén 
az Adagolás című részben foglaltak szerint kell vál
toztatni. A kedvezőtlen hatások- bár néha súlyosak 
vagy akár életveszélyesek is lehetnek - kezetheták 
és rendszerint - bár nem minden esetben - a 
Proleukin-kezelést kővetó 1-2 napon belül meg
szűnnek. A kezelés. folytatására vonatkozó döntés a 
klinikai toxicitás súlyosságától, illetve spektrumától 
függ. 

Az ajánlott adagot kapó betegek legtöbbjén láz 
és gastrointestinalis mellékhatások lépnek fel. A láz 
csökkentése érdekében a Proleukin adagolásának 

megkezdésekor kiegészítő terápiaként paracetamol 
adható. A lázzal járó hidegrázás ellen Depridol al
kalmazható. Az egyéb gastrointestinalis mellékhatá
sok kezeléséhez hányás elleni és hasmenéscsök
kentő szerek vehetük igénybe. A viszkeléses kiütés
ben szenvedó betegeknek egyidejűleg antihiszia
minok adhatók. 

A Proleukin-adagolás reverzibilis módof.l_ meg
emeli a máj-transzaminázok, a szérunibilirúbin, a 
szérumkarbamid s a szérumkreatinín szintet. Az 
előzetes vese- vagy májrendellenességben szen
vedó betegeket szaros orvosi felügyelet alatt kell 
tartani. 

A Proleukin adagolása megváltoztathatja a ve
se- vagy máj-anyagcserét, illetve az egyidejűleg 
adagolt gyógyszerek kiválasztását. Ezért fokozott 
óvatossággal kell alkalmazni az ismert vese- vagy 
májkámsíló hatású egyéb gyógyszereket. 

Capillaris szivárgás (capillary leak) - alacsony 
vérnyomás mellett gyakran lép fel; ez rendszerint a 
Proleukin-infúzió beindítását követő néhány órán 
belül jelentkezik. 

Egyes betegek alacsony vérnyomása kezelés 
nélkül is megszűnik, míg másoknak intravénás 
folyadékpótlást, albUmint vagy - a nehezebben 
kezelheló esetekben - alacsony dózisú dopamin! 
kell adni. Amennyiben ezek az intézkedések nem 
járnak eredménnyel, a Proleukin-kezetést meg kell 
szakítani. 

Intravénás folyadékok adagolása eselén gondo
san márlegelni kell az intravascularis volumen növe
kedésének potenciális előnyét a tüdóoedema koc
kázatával szemben. A folyadék- és elektrolitegyen
súlyt minden betegen figyelemmel kell kísérni, mert 
a Proleukin aliguriával járó veserendellenességet 
idézhet elő. 

Ezen túlmenóen, a Proleukin növelheti a seresa
ról származó folyadékok mennyiségét. Mindezt még 
a Proleukin-terápia megkezdése előtt fontolóra kell 
venni, különősen akkor, ha a gyülemek olyan anató
miai helyeken találhatók, ahol súlyosbadásuk vala
milyen fontos szervi funkció károsodásához vezet
het (pl. szívburki gyülemek). 

A tüdőfunkciói szarosan figyelemmel kell kísérni 
olyan betegeken, akiken fokozott légzésszám vagy 
légzési zörejek lépnek fel, illetve akik nehézlégzés
ról panaszkodnak. 

Az átmeneti légzéselégtelenség megszüntetése 
céljából egyes beteg intubálására is szükség lehet. 

A kezelés alatt a betegek egy részében elmeál
lapati elváltozások léphetnek fel (ingerlékenység, 
zavartság vagy depressio). Bár ezek a gyógyszer
adagolás befejezésekor általában reverzibilisek, na
pokig tarthatnak. 

A Proleukin megváltoztathatja a betegek psy
chotrap gyógyszerekre adott reakcióját 

Az adagolás! nem szabad tovább folytatni a 
súlyos letargiát vagy aluszékonyságot mutató be-
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legnek (a további adagolás comás állapotot idéz
het elő). 

Súlyosbíthatja a klinikailag nem diagnosztizált, 
ill. kezeletlen központi idegrendszeri metasta
sisokhoz társuló tüneteket. Ennek megfelelően a 
Proleukin-kezelés megkezdése előtt valamennyi 
betegen el kell végezni a központi idegrend
szeri metastasisok megfelelő kiértékelését és ke
zelését. 

A terápia megkezdése előtt a már meglévő bak
teriális infekciókat szintén kezelni kell, mivel az egy
idejű bakteriális infekciók súlyosbíthatják aProleukin 
adagolásával együttjáró toxicitás!. 

A Proleukin adagolása során gyakoribbak 
és/vagy súlyosabbak lehetnek a bakteriális infekci
ók, többek között septicaemia, septikus endocardi
tis, septikus thrombophlebitis, hashártyagyulladás, 
tüdőgyulladás, illetve lokális katéterhelyi infekció. 
Az Escherichia coli miatt kialakult jónéhány esetet 
leszámítva a kiváltó organizmus a Staphylococcus 
aureus, illetve a Staphylococcus epidermidis volt. 
Ezen betegeket profilaktikusan antibiotikumokkal 
kell kezelni. 

A Proleukin anaemia és thrombocytopenia elő
idézője lehet. Valamennyi betegen figyelemmel kell 
kísérni a haematologiai mellékhatásokat. 

Laboratóriumi és klinikai vizsgálatok: Az áttétes 
vesecarcinomában előírt általános vizsgálatokon 
túlmenően a Proleukin-terápiában a következő vizs
gálatok ajánlottak (a kezelés megkezdése előtt, 

majd azt követően időszakosan): 
~Standard haematologiai vizsgálatok: fehérvér

sejtszám, minőségi vérkép és vérlemezkeszám-, 
~ vérkémia-beleértve az elektrolitok, valamint a 

vese- és májfunkció vizsgf:.latát, 
- mellkasi röntgenfelvételek. 
EKG(+ terheléses ha szükséges), életminőség, 

vitális tünetek, objektív koszorúérbetegség-értéke
lés, valamint- a korábban dohányzó vagy légúti be
tegségben szenvedő betegeken - artériás vérgáz
analízis, tüdőfunkció-vizsgálat az anamnesis, illetve 
a fizikális vizsgálat kiegészítéseként, a betegek ke
zelés előtti értékelése során. 

Alkalmazásának és hatásának időtartama alatt 
járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni tilos. 

Eltartás: 2-8°C-on, hűtőszekrényben. Mivel kon
zerválészert nem tartalmaz, elkészítése után mie
lőbb felhasználandó! 

A felhasználásra előkészített és a hígított (infúzi
ós) oldat 24 óráig tároiható hűtőszekrényben és 
szabahőmérsékleten 2-30°C) 
• Megjegyzés: + Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4172 

PROLIPASE kapszula (1 OOx) 

CILAG . .. ATC. kódo A 0 9 A AÜ2 

A Prolipase seriés hasnyálmirigyből készült en
zimkoncentrátum. Főként tripSzint (hasnyálmirigy 
lipáz), amilázt és proteázt tartalmaz bélben oldódó 
microgranulátumban. 

A Prolipase kapszula ellenáll a gyomorsav inak
tiváló hatásának, és így a biológiailag aktív enzimek 
nagy koncentrációban jutnak a duodenumba. Az 
enzimek katalizálják a zsír, a protein, vala"mint a ke
ményítő lebontását. Már kis adagban hatékonyan 
befolyásolja a steatorrhoeát és következményeit. A 
Prolipase dietilitalát komponensét patkánynak 
intraperitoncálisan adva teratogén hatásúnak bizo
nyult. A gyógyszer humán adagját alapul véve a 
dietilftalát 100-szoros mennyiségben patkánynak 
oralisan adva teratogén vagy magzatkárosító hatást 
nem figyeltek meg. 
e Hatóanyag 

Minimum 330 FIP egység protease, 2900 FIP 
egység amylase, 5000 FIP eg"ység lipase kapszu
lánként. 
e Javallat 

A hasnyálmirigy exocrin elégtelensége, ha az 
enzimek hiánya mutatható ki: 

- cystikus fibrosis, 
- krónikus pancreatitis, 
-hasnyálmirigy eltávolítás, 
~gyomorresectio vagy gastroeniera anastama

sis (pl. Billroth ll. gastroenterostomia), 
~ a hasnyálmirigy vezeték vagy az epeutak tu

moros elzáródása. 
e Ellenjavallat 

Sertés fehérje iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Szokásos adagja 1-2 kapszula a főbb étkezé
sek közben, illetve 1 kapszula a kisebb volumenű 
élkezésekhez. A steatorrhoea mértékétől függően, 
egyéni elbírálás szerint 3 kapszula is adható. 

A kapszulákat nem szabadeltörni vagy szétrág
ni, mert bélben való oldódásuk csak így biztosítha
tó. Ha a kapszula lenyelése nehézséget okoz, akkor 
felnyitható és a mikrogranulumokat kis mennyiségű 
pépes étellel (pl. szószok) vagy folyadékkallehet rá
gás nélkül lenyelni. A mikrogranulumok védőrétege 
pH 5,5 fölötti ételekkel érintkezve oldódik. 
e Mellékhatás 

Leggyakrabban gastrointestinalis tünetek, rit
kábban allergiás reakciók. Extrém nagy adagban 
adva hyperuricosuria és hyperuricaemia. 
• Figyelmeztetés 

Túlérzékenység eset én a kezelést abba kell 
hagyni és tüneti kezelést kell folytatni. 

Humán terhességben végzett Prolipase kezelés
re megfelelő vizsgálatot nem végeztek. Ezért ter-
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hességben csak a haszon/kockázat alapos márle
gelésével adható. 
• Megjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: K ~ 1621 

PROLJXAN 300 kapszula (30x) 
PROLIXAN 600 filmtabletta (20x) 

ALKALOIDA ATC kód: M01AX04 .. 

. 

. 

Hatóanyaga, az azapropazon benzotriazin-szár
mazék. Nemszteroid gyulladásgátló, fájdalomcsilla
pító és antirheumaticum, melynek uricosuriás hatá
sa is van. Membránstabilizáló hatása révén gátolja a 
lysosomalis enzimek kiáramlását, illetve inaktiválja 
ezeket az enzimeket a gyulladásos szövetekben. 
Gátolja a polimorf magvú leukocyták vándorlását, 
aggregálódását és degranulálódását, mindezek so
rán a szabad oxigéngyökök képződését, s ilymódon 
fejti ki gyulladáscsökkentő hatását. Az azapropazon 
gyenge prosztaglandin-inhibitor. 

83-96%-ban a vékonybélból szívódik fel: a plaz
mában csúcskoncentrációját az orális adagolást kö
vető 3-6 óra között éri el. 

99%-ban plazmaproteinekhez köt6dik. Eloszlási 
térfogata hozzávetőlegesen 12 J. A hatóanyag fel
tehetően az extracellularis térben oszlik el; bejut a 
gyulladt szövetnedvekbe és a synovialis folyadék
ba is. 

Az azapropazon 80%-a a veséken át távozik. A 
hatóanyag jórészt változalián formában, 20%-a 8-
hidroxiazapropazon metabolitként ürül a vizelettel. 
Ez utóbbi inaktív, nem toxikus vegyület. Az aza
propazon biológiai felezési ideje megközelítóen 14 
óra. Vese- és májelégtelenség eselén az aktív ve
gyület fehérjéhez nem kötött részének koncentráci
ója megemelkedik a plazmában, s biológiai felezési 
ideje is megnyúlik. 
• Hatóanyag 

300 mg azapropazonum dihydratum kapszulán
ként; 600 mg azapropazonum dihydratum filmtab
lettánként. 
e Javallat 

Degeneratív izületi megbetegedések: arthrosis, 
spondylarthrosis, spondylosis. 

Gyulladásos izületi és gerincbetegségek: rheu
matoid arthritis, spondylarthritis ankylopoetica, juve
nilis krónikus arthritis. Akul és krónikus köszvény. 

Lumbago, ischias. 
Lágyrészrheumatismus: periarthritis humerosca

pularis, tendovaginilis, periostitis. 
Poszttraumás fájdalom és duzzanat: rándulás, 

tompa ütés, distorsio, zúzódás, luxatio, fractura. 
Postoperativ fájdalom és duzzanat. 
Nőgyógyászali gyulladásos állapotok: adnexitis, 

paramelritis. 

• Ellenjavallat 
Benzotriazin származékokkal szembeni túlérzé

kenység. Gyomor- és nyombélfekély (anamnesis
ben is). Colitis ulcerosa, a haematopoetikus rend
szer ismeretlen eredetű zavarai. VérzésseJ járó be
tegségek. Súlyos vese- és májműködési zavarok. 
Terhesség, szoptatás, gyermekkor (lásd Figyelmez
tetés). 
e Adagolás 

A kapszulát és a tablettát is étkezések után kell 
bevenni. Adagelását individuálísan, a betegség sú
lyosságától függően kell megállapítani. 

- 60 éves kor alatt napi 2-szer 600 mg-os adag 
ajánlott, de súlyosabb esetben ez napi 1800 mg-ra 
is növelhető. Ha határozott klinikai javulás tapasztal
ható, napi 600-900 mg-os fenntartó adag elegendő 
lehet. 

- 60 évnél idősebb betegek kezdő napi adagja 
600 mg, két részletben. Ha a beteg a napi 600 mg
ot jól túri, de klinikai javulás nincs, akkor a napi dó
zis 900 mg-ra emelhető, 2-3 részletben 

- 14 évesnél idősebb gyermekek átlagos napi 
adagja 20 mg/ttkg. 

- Akut köszvényes rohamban az első nap 2400 
mg, a második naptól 1800 mg/die, amíg a roham 
alábbhagy. Ezt követően 1200 mg/die azapropazon 
alkalmazható a tünetek megszűnéséig. Akut kösz
vény kezelése során gondoskodni kell a bóséges 
folyadékbevitelróL 60 évesnél idősebb betegek na
pi maximális 900 mg fenntartó adagját- osztott dó
zisban- amilyen hamar csak lehet, előnyösen 4 na
pon belül el kell érni. 

- Krónikus köszvény kezelésére szokásos adag 
naponta 2-szer 600 mg, reggel és este. 60 év felet
ti beteg napi adagja csökkentendő 900-600 mg-ra. 

- Károsadott vesefunkciójú betegek eselén a 
következő adagcsökkentés ajánlatos. 

Kreatinin-clearance: 75 ml/perc és 50 ml/perc 
között: aszokásos adag kétharmadát vagy felét kell 
adni, 50 ml/perc alatt a szokásos adag felét vagy 
egyharmadát kell szedni. 

A kreatinin-clearance hozzávetőlegesen az 
alábbi képletek alapján számolható ki: 

Férfiak: 
Kreatinin-clearance = 

Nők: 

Kreatinin-clearance "' 

1,23 x l 140- életkor l x ttkg 
szérumkreatinin !lmol/1 

1,04x/140-életkor/xttkg 
szérumkreatinin 11mol/l 

Májelégtelenség esetén, ha a szérumbilirubin 
> 7 mg%, és a prothrombin komplex aktivitás 
70-50% közölt van, az adagot felére kell csökkente
ni. Ha a Quick-érték SO% alá esik, a gyógyszerelés! 
abba kell hagyni! 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén átmeneti gyomorpanaszok 
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előfordulhatnak. Allergiás bőrjelenségek, ritkán 
fotoallergiás reakciók jelentkezhetnek. 

Esetenként gastrointestinalis vérzés, oedema, 
fejfájás, álmosság, szédülés léphet fel. 

Igen ritkán haemolytikus anaemia vagy pozitív 
Coombs-teszt haemolytikus anaemia nélkül, throm
bocytopenia, librosus alveolitis, vesemúködési za
var. Ilyen esetekben a kezelést azonnal be kell szün
tetni. A librosus alveolitls azonban rheumatoid 
arthritis szövódménye is lehet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- metotrexáttal. 
óvatosan adható: 
- orális anticoagulansokkal (anticoagulans ha

tás fokozódik, ezért a prothrombin-szintet ellenőrizni 
és az anticoagulans adagját változtaini kell); 

- oralis antidiabetikumokkal {vércukorszintet az 
első hetekben rendszeresen ellenőrizni kell); 

- fenitoinnal (hatását fokozza, együttadás kerü
lendő); 

- lítium-sókkal {a U vesén át történő kiválasztá
sát gátolhatja); 

- cimetidinnel {növelheti az azapropazon vér
szintjét); 
e Figyelmeztetés 

14 évnél fiatalabb gyermekeknek adása nem ja
vasolt, mert e korcsoport kezelésében még nincs 
elegendő tapasztalat. 

Olyan betegeknek, akiknek anamnesisében 
gyógyszerallergia szerepel, aszokásos elővigyáza
tossággal adható. 

A májműködés elégtelensége esetén alacso
nyabb adag adandó. Ha a Quick-érték 50% alá 
esik, az azapropazon-kezelést abba kell hagyni. 

Az azapropazon változatlan formában főként a 
veséken át ürül ki, ezért csökkent vesefunkció ese
lén idósebb korban csak elővigyázatossággal, a 
szokásosnál kisebb adagban rendelhető. 

A nemszteroid gyulladáscsökkentők gátolják a 
prosztaglandinszintézist a vesékben is, s ezért 
olyan betegen, akinek veséje nem működik megfe
lelóen, veseelégtelenséget okozhat. Tartós kezelés 
során a beteget - kOlönösen a vesefunkciókat -
rendszeresen ellenórizni kell. 

Súlyosabb vesekárosodás gyanúja eselén a 
Prolixan-kezelés megkezdése előtt a veseműködést 
részletesen ki kell vizsgálni 

Asthmás betegeken a nemszteroid gyulladás
csökkentők bronchospasmus! válthatnak ki. Bár 
Prolixan-terápiával kapcsolatos bronchospasmus! 
még nem közöltek, a lehetőséget szem elót! kell 
tartani. 

Tartós kezelés eselén rendszeres vérképellenőr
zés szükséges. Thrombocytopenia, allergiás jelen
ségek, gastrointestinalis vérzés eselén a kezelés 
azonnal abbahagyandó. 

Terhesség ideje alatt nem alkalmazható, bár tera-

togén hatására vonatkozó adag vagy bizonyíték 
nincs. A szülésre vonatkozó hatásvizsgálatok nem 
állnak rendelkezésre. Nem valószínű, hogy gátolja a 
szülést, ugyanis a prosztaglandin szintézisre mini
mális gátló hatással rendelkezik, de a szülésre és a 
Botalla-vezetékre gyakorolt hatása teljességgel nem 
zárható ki. Az anyatejbe átjut, ezért szoptatás idő
szakában történő alkalmazása kerülerldő. 

Túladagolás, mérgezés eselén ki kell mosni a 
gyomrot, a még fel nem szívódott gyógyszer meg
kötésére orvosi szenel kell adni stb. Mivel elsősor
ban a veséken keresztül ürül ki - mégpedig váltcr 
zallan formában - a vizelet alkalizálása, a diuresis 
fokozása elméletileg indokolt. Specifikus antidotu
ma nincs. 

Eltartás: hótól, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3565 (300 kapszula); 
Tsz.: 3771 (600 filmtabletta) 

PRO.MIT 150mg/mliv.injekció•·· 
(10 ·'l 20.ml) 

MEDISAN 

A dextrán-infúziók okozta anaphylaxiás reakciók 
immunológiailag ún. lll-típusúak, vagyis a reakciók 
oka immunkomplexek képződése a keringésben lé
vó IgG-osztályú antitestek és a dextrán közölt 

Hapten inhibícióval a súlyos reakciókat meg le
het előzni. 

A dextrán-infuzió alkalmazása elótt intravénásan 
beadott kismolekulatömegű dextrán- PROMIT injek
ció- az antitestekhez kötődik és ezáltal megakadá
lyozza a dextrán-infuzió adagolása nyomában eset
leg fellépő káros immunkomplexek képzódését. 
e Hatóanyag 

3 g dextranum 1 (átlagos molekulasúlya kb. 
1000) 20 ml, 6 mg/ml nátrium-klorid tartalmú steril, 
kb. 4,5 pH-jú vizes oldatban. 
e Javallat 

Dextrán oldatok (pl. Macrodex és Rheomacro
dex infúziók) alkalmazásakor fellépő súlyos anaphy
laxiás reakciók megelőzése. 
• Ellenjavallat 

V érzékenységre való hajlam pl. thrombocytope-
nia. 

Súlyos dekompenzáció. 
Anuriával járó veseelégtelenség. 

e Adagolás 
Kizárólag intravénásan adható. 
A dextrán oldatok (pl. Macrodex, Rheomacro-

dex) infúziója előtt 1-2 perccel kell alkalmazni. 
Felnőtteknek: 20 ml, 
Gyermekeknek: 0,3 ml/ttkg dózisban. 
A PROMIT beadását követő 15 percen belül a 
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dextrán-infúzió adását meg kell kezdeni, különben 
újabb Promit injekció beadása válik szükségessé. 
Amennyiben újabb dextrán-infuzióra kerül sor és az 
utolsó dextrán-infúzió óta több, mint 48 óra eltelt, a 
Promit adagelását meg kell ismételni. 
• Mellékhat~s 

Ritka esetben: artériás hypotensio és/vagy 
bradycardia. (Ezek ·a mallékhatások általában rövid 
ideig tartanak, kezelést csak elvélve igényelnek). 

Nagyon ritka esetben: börtünetek, {pf. erythe
ma). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretesek. 
• Figyelmeztetés 

A készítmény terhesekre kifejtett hatásáról, 
anyatejbe való bejutásáról, valamint az újszülöttekre 
gyakorolt hatásáról ismeretek nincsenek. 

Eltartás: hűvös helyen vagy szabahőmérsékle
ten tartandó (30 °C alatt). Tilos fagyasztani! 
e Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1497 

Meggátolja a baktérium sejtfalának normális 
szintézisét, számos fontos alkotórész beépülését. 
Ezzel lehetetlenné teszi a baktériumok szaporo
dását, amikor kOlönösen intenzíven folyik a szin
tézis. 

Nyújtott {8-12 óra) hatású penicillin készítmény. 
• Hatóanyag 

100 OOO NE benzylpenicillinum-kalicum, 300 
OOO NE benzylpenicillinum-procainicum porampul
lánként Oldószer: aqua dest. pro inj. (2 ml) ampul
lán ként. 

Forte: 200 OOO NE benzylpenicillinum-kalicium, 
600 OOO NE benzylpenicillinum-procainicum poram
pullánként Oldószer: aqua dest. pro inj. (5 ml) am
pullánként. 
• Javallat 

Penicillinre érzékeny mikroorganizmusok által 
okozott mérsékelten súlyos fertőzések {Streptococ
cus, Pneumococcus, nem penicillináz-termelő Sta
phylococcus, T. pallidum, Gonococcus). 
O Elienjavallat 

Penicillinallergia, prokainallergia és cefalosporin 
túlérzékenység. Gyermekeknek 1 éves kor alatt nem 
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adható, 3 éves korig pedig nagyon komolyan mérle
gelendő adása, különösen bronchitis obstructiva, 
allergiás betegségek és idegrendszeri károsodás 
esetén. 
e Adagolás 

8-12 órán át kielégítő penicillinszintet biztosít. 
Középsú!yos Streptococcus-, Staphylot.:occus-, 
Pneumococcus- fertőzés: 400 000--800 009..NEJnap 
im. 8-10 napig. · · · · ·· · 

Streptococcus-fertözés kezelésének időtarta
ma legalább 10 nap, a felülfertözés kivédése cél
jából. 

Diphtheria: baktériumhordozás megszüntetésé
re 400 OOO NE/nap, 10--12 napig. 

Endocarditis prophy!axis: 800 OOO NE/nap, a be
avatkozás napjától 3 napig. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: erythemia, urticaria, 
Ouincke-ödéma, anaphylaxiás shock. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!end6: 
- baciericstatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

PenicillinkezelésKor súlyos, sót halálos anaphy
laxiás shock léphet fel, elsősorban allergiás hajlamú 
egyéneken, ezért asthmás, allergiás anamnesis 
eselén fokozott óvatosság ajánlatos. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal
lergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3053 (szuszp. injek
ció); Tsz.: 3054 (forte szuszp. injekció) 

e Hatóanyag 
375,5 g barium sulfuricum, továbbá szorbit, 

natriumcitrát, növényi anyagok és dimetilpollsiloxan 
(400 g) tasakonként 
e Javallat 

A vastagbél hagyományos beöntéses radiológi
ai vizsgálata és kettős kontraszt vizsgé.lat. 
e Ellenjavallat 

Hasi perforatio gyanúja, malignus folyamat 
okozta extrém stenosis. 
e Adagolás 

A vastagbél korrekt vizsgálatához a beteget 
gondosan elő kell készíteni, hogy a vastagbél telje
sen üres legyen. 

Hagyományos konlraszttöltéses vizsgálathoz 
40%-os szuszpenzió ajánlatos: Annyi meleg vizet 



kell adni a tasak tartalmához, hogy végül térfogata 
összesen 1 liter folyadék legyen. 

A kettős kontraszt vizsgálatokhoz 80%-os szusz
penzió ajánlatos: 

A tasak tartalmához annyi meleg vizet kell 
adni, hogy a végleges mennyiség 500 ml le
gyen. Az elkészített szuszpenzi?t 10:15 más~od
percen át alaposan fel kell rázni, majd leve_go_vel 
megtölteni a tasakat Ezután beöntéssei addig JUt
tatják a kontrasztanyagat a fekvő beteg vasta~
béltraktusába, amíg túl nem jut a colon flexura 11-
nealisán. 

Ha szükséges, a fölösleges szuszpenziót el 
kell távolítani az ampulla rectlból: a tasakat le
süllyesztve a fölösleges folyadék visszaáramtik a 
tasakba. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1079 

PRONTOBARíÖH;[); ... 

rör\tgenkontrasztanyl!!:J.(J,<'IO ... !:!>• 
>BRACCO 

e Hatóanyag 
337.44 g barium sulfuricum, továbbá szarbit és 

dimetilpolisiloxan (340 g) tartályonként és hozzá 
gázképző granulátum. 
e Javallat 

A nyelőcsó, a gyomor és a duodenum kettós 
kontraszt röntgenvizsgálata. 
e Ellenjavallat 

Nyelőcső-, gyomor- és bélperforatio, valamint 
ileus. 
o Adagolás 

A tartályba 60 ml csapvizet kell önteni, majd a 
doboz tetejét visszatéve rövid ideig felfordítva állni 
hagyni. Utána alaposan össze kell rázni a szusz
penziót, majd néhány percig pihentetni. A pihente~ 
tés után ismét fel kell rázni, utána 1 percig álln1 
hagyni, hogy a levegőbuborékok eltávozzanak. Az 
így elkészített szuszpenzió 2 órán belül eredménye
sen felhasználható. 

A beteg éhgyomorra kerül vizsgálatra, ha agyo
morban secretum található, azt le kell szívni. 

A beteg a gázképző granulátumot (duo-gas) le~ 
nyeli 1 kávéskanál víz segitségével, maj~ álló hely
zetben elfogyasztja a kontrasztanyagot, es azonnal 
fekvő helyzetben kétszer-háromszor körbeforog az 
asztalon. 

Utána kettős kontraszttechnikával lehet ábrázol
ni a gyomor különböző részleteit 

Kis elváltazésok kimutatására a vizsgálat so
rán előnyös a gyomor-, béltractus hypotoniája. 
Létrehozására a Glucagon a legalkalmasabb. 

Rögtön a vizsgálat elején, a gázképző granulátum 
lenyelése előtt kell adni iv. {0,5 mg). Hatása kb. 
10-15 percig tart. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K-1148 

PROPRA 40 filmÜiblettai(50x) 

RATIOPHARM ATC. kód: CO_?AA05 

A propranolai antiarrhythmiás hatását a sympa
thikus idegrendszer béta-adrenerg receptorainak 
gátlásával fejti ki. 

A szívre negatív inatrop és chronotrap hatású, 
gátolja a sino-atriális csomó és az ektopiás adre
nerg függő pacemakerek automaciáját, csökken a 
szívizom ingerelhetósége és az AV vezetés sebes
sége. 

Nincs intrinsic sympathomimetikus aktivitása, te
rápiás adagban membránstabilizáló hatása gyen
ge. Tartósan alkalmazva, mint min~en béta-receptor 
blocko!ó, a perctérfogat csökkentése, valamint a 
renin-elválasztás gátlása és a központi adrenerg 
béta-receptorokra gyakorolt hatásu miatt vérnyo
máscsökkentő hatással rendelkezik. Orálisan gyor
san és majdnem teljes mértékben felszívódik. A je
lentős first pass effektus miatt biohasznosulása kb. 
30%-os. 
• Hatóanyag 

40 mg propranololum chioratum filmtablettán
ként. 
• Javallat 

Hyperkinetikus szív syndroma, tachycardi_ás 
szívritmuszavarok, pitvarfibrilláció, ill. pitvarlebeges, 
supraventricularis tachycardia, hypertonia, corona
ria betegségek, angina pectoris, neurolepticum 
okozta tremor, phaeochromocytoma esetén csak az 
alfa-receptor blockolók alkalmazás után, a fellépő 
tachycardia gátlása, hyperthyreosis kezelésében ki
egészítő terápiaként vagy a specifikus kezelésig kü
lönösen kritikusan fokozolt pajzsmirigyműködés 
esetén, pajzsmirigy műtét előkészítése radioaktív 
jód alkalmazásakor, valamint ha a betegnél thyreo
staticum adása ellenjavallt 
• Ellenjavallat 

Hatóanyagra való túlérzékenység, akut szívin
farctus, dekompenzált szívelégtelenség, cardiogen 
shock, 11-11!. fokú AV-black, SA-black, sick-sinus 
syndroma, cor pulmonale bradyCardia (55/perc·ala~
ti pulzusszám). hypotonia, beszükült lég_z_ésfu~kcl
ók asthma bronchiale, spastikus bronchitiS, suiyes 
pe,rifériás keringési zavar, metabolikus acidosis, ter
hesség, szoptatás. 

Ha az egyéni vagy a családi anamnesisben pso
riasis szerepel, csak az elóny/kockázat szigorú mér
legelésével adható. 
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o Adagolás 
A filmtablettát szélrágás nélkül folyadékkal kell 

bevenni. Az adagolás! egyénileg kell beállítani, a 
kezelés kezdetén a dózis fokozatos emelése aján
latos. 

Hypertonia,. A kezelést felnőtteknek napi 2-szer 
40 mg (2-szer 1 filmtabletta) alkalmazásával kell 
kezdeni, melyet szükség eselén hetente lehet növel
ni. A fenntartó dózis naponta 160-320 ffig (4-8 film
tabletta) napi 2-4 adagban 

Tachycardiás szívritmuszavarok, angina pec
toris: fe!nóttekr:ek napi 3-szar 40 mg (3-szor 1 film
tabletta), szükség eselén 2-3-szar 1-2 filmtablet
ta/nap-ig növelhető. A fenntartó dózist individuáJi
san kell beállítani. 

Fokozott sympathikus aktivitássat járó szív- és 
keringési zavarok {hyperkinetikus syndroma). Fel
nőtteknek naponta 3-szar 40 mg (3-szar 1 filmtablet
táig). 

Hyperthyreosis: felnó/teknek naponta 120--160 mg 
(3-4-szer 1 filmtabletta). 

Tremor: Kezdő adag felnőtteknek naponta 
80-120 mg (2-3-szar 1 filmtabletta). Fenntartó adag 
általában80-160mg/nap {2-4 filmtabletta). 
• Mellékhatás 

Esetenként hasmenés, székrekedés, fáradtság, 
szédülés, fejfájás, bizsergés és hidegérzés a vég
tagokban, izomgyengeség, izomgörcs (lábikra
görcs), bronchospasmus, bőrpír, bórviszketés fel
léphetnek. Ritkán alvászavarok, lidérces álmok, hal
lucinatiók, látens depressio rosszabbodása jelent
kezhet. A fennálló szívelégtelenség rosszabbodása 
ésAV-átvezetési zavarok,.Á:lradycardia, nem kívánt 
vérnyomásesés előfordu( Csökkenti a könnyelvá
lasztást, erre különösen a kantaktlencsét viselőknek 
kell figyelemmel lenni. Tartós alkalmazás eselén 
megváltoztatja a glukóztoleranciát, különösen idő

seknél. Egyidejűleg fennálló cukorbetegségnél el
nyomhatja a hypoglycaemía figyelmeztető tüneteit. 
Raynaud-kór és claudicatio intermittens esetén a ke
zelés kezdetén átmenetileg a panaszok erősödhet
nek. Egyes esetekben psoriasis vulgarist válthat ki, 
ill. a meglevő psoriasis tünetei rosszabbodhatnak. 

Egyes esctekben veseelégtelenségben a vese
funkció akut rosszabbodását írták le. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együltadása tilos: 
-MAO bénítókkal (ha tásfokozódás l 
-Intravénás veraparnil és diltiazem tipusú kálci-

um antagonistákkal, antiarrhytmikumokkal (kinidin, 
ajmalin, fokozott bradycardia, vérnyomásesés, foko
zott cardiodepressiv hatás). 

Óvatosan adható: 
- catecholamin depléciót okozó vérnyomás

csökkentókkel: metildopa, clonidin, guanfacin {ha
tásfokozódás), a clonídint a propranelol szedés leál
lítása után 1-2 napig még szedni kell; 

- triciklikus antidepressansokkal, barbitura
tokkal, diureticumokkal, értágítókkal (fokozott vér
nyomásesés); 

- digitalis készítményekkel (ingerképzésre, inge
rület vezetésre gyakorolt hatásuk összegeződhet); 

- inzulinnal és orális antidiabetikumokkal (ezek 
hatása erősödhet, az ellenreguláció gátlása révén a 
hypoglycaemiás tüneteket elfedheti); 

- narcoticumokkal, {cardiodepressiv há"táS foko
zódhat); 

- cimetidinnel {first pass effektus fokozódásával 
megnő a propranolai plazmakoncentrációja, hatás
fokozódás). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása alatt rendszeres orvosi ellenőrzés 
szükséges. Ajánlott a rendszeres pulzusellenórzés. 
A nyugalmi pulzusszám 55 ütés/perc alá ne csök
kenjen. A terápiát- különösen szívkoszorúér meg
betegedésben - nem szabad hirtelen megszakíta
ni, hanem a dózis fokozatos csökkentése ajánlott. 
Diabetes mellitusban fokozott óvatossággal adha
tó, rendszeres vércukorszint ellenőrzés mellett. 
Az anastheticumok cardiodepressiv hatását növe
li, az anaesthesiológust a műtét előtt a proprano
lal szedéséról tájékoztatni kell. Máj- és vese
funkció zavarok eselén a napi dózis! individuáJi
san a funkciózavar mértékének megfelelóen csök
kenteni kell. 

Phaeochromocytoma esetén kizárólag alfa blo
kád után adható. Egyes esetekben vasospastikus 
angina pectoris eselén a rohamok fokozódásával 
kell számolni. 

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. 

T ú/adagolás. Szívelégtelenség eselén már ala
csony dózisok is a cardialis állapot rosszabbodását 
okozhatják. A túladagolás tünetei az intoxikáció 
mértékétól függóen lényegében cardiovascularis, 
vagy központi idegrendszeri tünetek; fáradtság, 
eszméletlenség, pupillatágulat, esctenként genera
lizált görcsroham, bradycardia egész asystoléig, 
szív-keringés shock. 

Az intoxikáció jelenségek maximuma gyakran 
csak 12 óra után jelentkezik. 

Az általános primer mérgezési intézkedések 
mellett a vitalis paraméterek fenntartása szükséges 
intenziV osztályos körűlmények közölt 

Ellenszerként adható atropin 1-2 mg iv. bolus
ban, beta szimpatomimetikumok, dopamin, dobuta
mi n, isoprenalin, adrenalin; glukagon: kezdő dózis 
0,2 mg/ttkg rövid infúzióban, folytatva 0,5 mg/ttkg 
dózissal 12 órás időközökre elosztva. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-2361 
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PRÖPRANOLOL tabletta(SOx) 

CHIMIMPORT ATC'köd:-CÖ7AA05 

e Hatóanyag 
40 mg propranololum chioratum tablettánként. 

e Javallat 
Szívritmuszavarok: pitvar fibrillatio, supravenlric

ularis paroxysmalis tachycardia. Angina pectoris 
Phaeochromocytoma eselén az alfa-receptor
bénítók alkalmazása során fellépő tachycardia gát
lása. 
e Ellenjavallat 

Asthma bronchiale, kifejezett bradycardia, cor 
pulmonale, atrioventricularis black, arteriális hypo
tensio, myocardialis elégtelenség, ulcus ventriculi et 
duodeni, metabolikus acidosis. Terhesség. 
e Adagolás 

Arrhythmia kezelésére felnőtteknek naponta 
40--120 mg ( 1-3 tabletta) étkezés előtt. Koronáriás 
betegség kezelésében naponta 60-160 mg (3-4-
szer Y2-1 tabletta), étkezés előtt. A kezelést a kisebb 
adaggal kell kezdeni és 7-10 nap alatt fokozatosan 
emelni. 

Phaeochromocytoma eselén a sebészet! be
avatkozást megelőzően 3 nappal, naponta 60 mg-ot 
kell adni, alfa-adrenerg-receptorokat gátló készít
ménnyel együtt. 

Gyermekadagok: 2-6 éveseknek általában a fel
nőtt adag 1,4-1 3 része, iskoláskorúaknak Y2-2 3 része_ 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, fej
fájás, álmatlanság, fáradtság, gyengeség, depres
sio, légzési zavar, a vér karbamid vagy a szérum 
transzamináz-mennyiségének növekedése. Örökle
tes gyógyszerérzékenység előfordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal (ezek hatását fokozza), 
- verapamillal {fokozott bradycardia, vérnyo-

másesés). 
Óvatosan adható: 
- katekolamin depléciót okozó vérnyomáscsök

kentökkel (hatását fokozzák). 
e Figyelmeztetés 

Beállítása orvosi ellenőrzést igényel: különösen 
az adagolás kezdetén és a propranolai kezelés 
befejezésekor. Hirtelen abbahagyása - elsősorban 

ischaemiás szívbetegek esetében - hirtelen 
rosszabbodáshoz vezethet. Gáznarcosist a mútét 
előtti napokban fokozatosan abbahagyott adagolás 
után szabad végezni. 

Elővigyázatosan kell alkalmazni manifest vagy 
kezdődő szív-, ill. keringési elégtelenségben (meg
felelő digitalizálás után), myocardialis infarctus után, 
továbbá máj- és vesefunkció csökkenés esetén. 

MAO-inhibitor után 2 hét szünet közbeiktatásával 
adható. 

Diabetes mellitusban a vércukorszintet fokozot
tan kell ellenőrizni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől, ned
vességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 979 

F'Böliv'c!L.so tabletta (1i.JÖX:) · ·. ·• .• 
KALI.CHEMIE .... · .: __ · ,:<· ._-'ATC:k~ci;.Hii~á:Aó2 

A propiltiouracil gátolja a pajzsmirigy hormon 
szintézisét, inaktiválja a keringő tiroxint és tri
jódtironint, ezáltal csökken az alapanyagcsere, pul
zusszám, valamint megszünteti a vasoneurosist. 
e Hatóanyag 

50 mg propylthiouracil tablettánként. 
O Javallat 

Hyperthyreosis (pajzsmirigy íúltengés). Részle
ges pajzsmirigy eltávolítás. RadÍojódterápia előtt 
vagy után, Thyreogen eredetű szívmegbetegedé
sek. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Substernalis struma. 
e Adagolás 

Napi adagját 3 részre elosztva kell bevenni. 
Felnőttek kezdő adagja: 300 mg (6 tabletta) na

ponta. Súlyos hyperthyreosis vagy nagyméretű 
struma eselén 400 mg (8 tabletta) naponta. Na
ponta maximum 600-900 mg (12-18 tabletta) ad
ható. A fenntartó adag 100-150 mg (2-3 tabletta) 
naponta. 

Gyermekek kezd ó adagja: 6-1 O éves korban 
50-150 mg (1-3 tabletta) naponta, 10 éves kor felett 
150---300 mg (3-6 tabletta) naponta. A fenntartó ke
zelést egyénileg kell megállapítani. 

Részleges thyreoidectomia előkészítésére a mú
tétet megelőző 1-3 héten keresztül szükséges a 
propiltiouracilhoz adjuvánsként jódat adni, hogy a 
PIU okozta, a pajzsmirigy vascularitasában és kon
zisztenciájában bekövetkezett változások visszafej
lódése elérhető legyen. Ha a thyreoidectomia elvég
zése nem javallott, a propiltiouracil adagot fokozato
san csökkenteni kell a -lehető legalacsonyabb fenn
tartó adagig, egyes esetekben napi 25 mg is ele
gendő. A klinikai javulás rendszerint 2 héten belül 
bekövetkezik, de a kezelés több hónaptól évekig is 
tarthat a tartós remissio eléréséhez. 
• Mellékhatás 

Hasonlóan más thyreostaticumhoz az esetleges 
leukopenia, thrombopenia, vagy agranulocytosis 

- veszélyével számolni kell. Ritkán gyomor- béltüne-
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tek, struma és exophthalmus kialakulása. Bórtüne
tek, urticaria, hányinger, hasi feszÜitségérzés, izü
leti fájdalmak, paraesthesia, az ízérzés zavara, haj
hullás, myalgia, fejfájás, pruritus, somnolentia, neu
ritis, oedema, szédülés, pigmentatió hiánya, 
icterus, sialadenopathia és lymphadenopathia elő
fordulhat. 

Ugyancsak ritkán, de súlyosabb mellékhatás
ként gyógyszer okozta láz, lupus-szerű syndromák, 
hepatitis, periarthritis és hyperprothrombinaemia 
léphet feL 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismert. 
O Figyelmeztetés 

A Propycil kezelés alatt álló beteget állandó 
megfigyelés alatt kell tartani. Nyaki fájdalmak, bőrtü
netek, láz, fejfájás vagy általános rosszullét eselén 
leukocytaszám és vérkép ellenőrzés szükséges az 
esetleges agranulocytosis mielőbbi felismerése ér
dekében. Szabályos időközönként a májfunkciói el
lenőrizni kell. 

Mivel a magzatkárosító hatás nem kizárható, ter
hesség alatt a legkisebb hatásos dózis! kell adni. 

Amennyiben szoptatás idején is szükséges a 
gyógyszer szedése, ilyen esetben ajánlatos az új
szülöttet elválasztani. 

A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy torokgyulla
dás, láz, általános rosszullét eselén forduljon orvos
hoz {alkalmanként fellépő fejfájás vagy ízületi fájda
lom a kezelés megszakitását nem teszi szüksé
gessé). 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 151 O 

/ 

·PRÖSCARii11Tltabletta·(2Sx). 

MSD 

A finaszterid szintetikus 4-azaszteroid. az 5-alfa
reduktáz specifikus gátlója. Az 5-alfa-reduktáz intra
celluláris enzim, mely a tesztoszteront az erősebb 
androgén hatású dihidrotesztoszteronná (DHT) ala
kítja. A finaszteridnek nincs affinitása az androgén 
receptorhoz. 

A prostata növekedése és a következményes 
benignus prostata hyperplasia kialakulása a 
prostatán belül végbemenő tesztoszteron-DHT át
alakulástól függ. Mint más androgén mediálta folya
matok, a benignus prostata hyperplasia is lassan ki
fejlődő betegség, ezért a klinikai tünetek visszafor
dítása több hónapos kezelést igényelhet. 

A Proscar javallt a benignus prostata hyperpla
sia kezdeti és fenntartó kezelésére. Orális adást kö
vetően 24 órán belül igen hatékonyan csökkenti a 
keringó és a prostatán belüli DHT szintet. 

Klinikai vizsgálatokban a napi 5 mg-mal tartósan 
kezelt betegekben a DHT suppressiója a prostata 
tömegének kifejezett csökkenésével, a maximális vi
zeletátfolyás növekedésével és az általános, vala
mint az obstructiós tünetek javulásával társult. A 
benignus prostata hyperplasia szabályozoltsága 
fennmaradt a 2 éves utánkövetési idő alatt, azt mu
tatva, hogy a Proscar a betegség folyamatát vissza-
fordítja. ·-._ 

A betegek három hónap után mind a három el
sődleges hatékonysági paraméterben javulást mu
tattak a kiindulási értékhez viszonyítva. Placebohoz 
viszonyítva statisztikailag jelentős különbség volt a 
prostata tömegében és a prostata specifikus anti
génben (PSA). Placebohoz viszonyítva statisztikai
lag szignifikáns különbség volt észlelhető a maxi
mális vizeletátfolyás mártékében (urinary flow rate) 
4 hónap után és az általános, valamint az obstruc
tiós tünetekben 7 hónap után. 
• Hatóanyag 

5 mg finasteridum filmtablettánként 
e Javallat 

Benignus prostata hyperplasia kezdeti és 
fenntartó kezelésére, .a megnagyobbodott prostata 
regressziójának elérésére, a vizeletátfolyás javítá
sára és a benignus hyperplasia tüneteinek enyhí
tésére. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely komponensével szembe
ni túlérzékenység. Nők és gyermekek kezelése. (Ki
zárólag férfiak kezelésére szolgáló gyógyszer). Ter
hességben és fogamzóképes korban a törött, töre
dezett tablettának még az érintése is ellenjavallt a 
bőrön való felszívódás lehetősége miatt (lásd Fi
gyelmeztetés). 
• Adagolás 

A napi adag 1-szer 5 mg tabletta étkezéstől füg
getlenül, mindig a nap azonos időpontjában bevé
ve. Bár korai javulás lehetséges, a kezelést leg
alább 6 hónapon át folytatni kell. 

Adagolás veseelégtelenségben 
Az adagolás módosítása nem szükséges külőn

bözó mértékű veseelégtelenségben (még alacsony, 
9 ml/mín kreatinin-clearance esetén sem), mivel a 
farmakokinetikai vizsgálatok a hatóanyag kiürülésé
ben nem mutattak különbséget a nem vesebetegek
hez hasonlítva. 

Adagolás idős korban: Annak ellenére sem 
szükséges az adagolás módosítása, hogy a far
makokin8tikai vizsgálatok szerint a finaszterid elimi
nációja 70 éves kor felett kissé csökken. 
e Mellékhatás 

A kezelést a betegek általában jól tolerálják. A 
leggyakrabban jelentett mel!ékhatások a szexuális 
funkciókkal voltak kapcsolatosak: impotencia 
(3,7%), csökkent libido {3,3%), és csökkent ejacula
tum mennyiség {2,8%). 
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Laboratóriumi eltérések 
A PSA laboratóriumi vizsgálat értékelésekor fi

gyelembe kell venni, hogy a Proscarral kezelt bete
gek PSA szintje alacsonyabb. Egyéb eltérést a 
Proscarral kezelt betegek standard laboratóriumi ér
tékeiben nem észleltek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Propranolollal, digoxínnal, gliburide-dal, war
farinnaJ, teofilJinnel és antipírinnel klinikailag jelentás 
gyógyszerkölcsönhatást eddig nem állapítottak 
meg. 

-ACE gátlókkal, alfa-blockolókkal, béta-blocko
lókkal, kalcium antagonistákkal, diuretikumokkal, 
nitrátokkal, H2-antagonistákkal, HMG-CoA reduktáz 
gátlókkal, nemszteroid gyulladásgátlókkal, 
kinolonokkal, és benzodiazepinekkel klínikaílag je
lentős kölcsönhatást nem észleltek a klinikai vizsgá
latok során (nem direkt gyógyszerkölcsönhatás 
vizsgálat). 

A Proscar nem befolyásolja a cytochrom P-450 
gyógyszermetabolizáló rendszert. 
e Figyelmeztetés 

A beteg kezelőorvosa jelentsen a gyógyszer 
szedésével kapcsolatos minden súlyos, vagy az al
kalmazási előírásban nem szereplő mellékhatást az 
ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZETNEK. 

Általános: Mível a javulás nem azonnali, a nagy 
reziduális volumen és/vagy súlyosan csökkent vi
zeletátfolyás eselén a betegeket gondos megfi
gyelés alatt kell tartani obstructiv uropathia szem
pontjábóL 

Prostata carcinoma: A kezelés megkezdése 
előtt és időnként ezt követően is javallt a prostata 
rectalis digitalis vizsgálata prostata carcinomára. A 
finaszterid a szérum PSA szintjének csökkenését 
okozza, ez azonban nem zárja ki a prostata carci
nama lehetőségél a Proscarral kezelt benignus 
prostata hyperplasiában szenvedő betegekben. 
(lásd Laboratóriumi eltérések). Eddig nem volt kimu
tatható klinikai előny a prostata carcinama finasz
teriddel történő kezelésekoL 

Terhesség. Finaszterid expozició és a himnemú 
foetus veszélyeztetettsége: Az 5-alfa-reduktáz gát
lók a hímnemü foetus külső genitáliáinak abnormitá
sát okozhatják, ha a finaszterid bármilyen úton a ter
hes nő szervezetébe jut. (lásd Ellenjavallat.) 

Kismennyiségü finaszteridet találtak a napi 5 mg 
Proscar-t szedő betegek ondójában. Az ejaculatum
ban mért finaszterid mennyisége kb. 1/50-e volt a 
minimális orális adagnak, mely a DHT szintnek ki
mutatható csökkenését okozza felnőtt férfiakban. 
Nem ismeretes, hogy a hímnemú foetus károsodhat
e, ha az anya finaszteriddel kezelt beteg ondójával 
érintkezik. Ezért, ha a beteg szexuális 'partnere ter
hes vagy teherbe eshet, el kell kerülnie a beteg on
dójával történő érintkezést, vagy a beteg Proscar 
kezelésétkell felfüggeszteni. 

Nem ismeretes, hogy a Proscar kezelés befeje
zését követően mennyi ideig van még jelen finasz
terid az ondóban. A finaszterid farmakokinetikája és 
farmakodinamikája alapján az tűnik szükségesnek, 
hogy a partner a beteg ondójával történő közvetlen 
érintkezést még két hónapig elkerülje a Proscar ke
zelés befejezését követően. 

Gyermekgyógyászati alkalmazás: A Proscar alkal
mazásának biztonságát és hatékonyságát gyerme
kekben még nem állapították meg. (lásd Ellenjavallat). 

Eltartás: 30°C alatt, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2186 

PROS"fAPHliN.250m?irij<>k<;i,Ó 
(1. porampul'á; 50pprainpullal 

BRISTOL-MYERS',SQUIBB' 

ATC'kód::JÖ1_í::;:FÚ4 

Az oxacillin penicillináz- ~s savrezisztens, fél
szintetikus penicillin. Hatásos' staphylococcusok 
(mind penicillin G érzékenyek, mind a penicil!in-re
zisztensek, kivéve a meticillin rezisztenseket), pneu
macoccusok és streptococcusok ellen. Ellenáll a 
gyomorsavnak és jól felszívódik a gyomor-bél rend
szerből. Humán megoszlási vizsgálatok azt mutat
ják, hogy az oxacillin kimutatható az epében, az 
amnion folyadékban, a köldökzsinór vérében, az 
anyatejben és nyomokban a normális cereb
rospinális folyadékban is. Jól tolerálható. 

lm. adva a csúcs szérumszint 30 perccel az in
jekció után mérhető. 250 mg 5,3 11g/ml-es szintet 
ad, míg 500 mg maximuma 10,9 11g/ml. Az iv. injek
ció kb. 5 perccel az injekció befejezése után adja 
a csúcsértéket 500 mg lassú iv. adása 43 11gtml 
5 perces csúcsértéket ad, 20--30 perces felezési 
idóvel. 
e Hatóanyag 

250 mg oxacillinum {oxacillinum natricum formá
jában) porampullánként Grammonként kb. 2,5 mEq 
nátriumot és pufferként 20 mg dinátrium hidrogén 
fosztátot tartalmaz. 
o Javallat 

A penicillináz enzimmel szembeni rezisztenciá
ja miatt elsódlegesen a penicillináz-termelő staphy
lococcus fertőzések. Kezdő kezelésre staphylo
coccus fertőzés gyanúja esetén. (Bakteriológiai 
vizsgálatok végzendák a kórokozó azonosilására 
és oxacillin iránti érzékenységének meghatározá
sára). 

A Jegtöbb Gram-pozitív coccus ellen hatásos, 
beleértve a béta-hemolizáló streptococcusokat, a 
pneumacoccusokat és a penicillinázt nem termelő 
staphylococcusokat. Az A csoportú béta-hemolizálő 
streptococcus fertőzésekben a penicillin G v.3gy pe-
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nicillin V részesítendők előnyben nagyobb aklivitá
suk miatt. Legalább 10 napig kell kezelni a heveny 
reumás láz vagy a heveny glomerulonephritis meg
előzése érdekében. 
e Ellenjavallat 

Penicillin irán.ti túlérzékenység. 
e Adagolás 

lm., iv. vagy iv. cseppinfúzióban. 
Enyhe-középsútyos felső légúti, lokalizált bőr- és 

lágyrész fertőzésekben: 
Felnőtteknek és 40 ttkg-os, vagy afeletti gyerme

keknek: 250-500 mg, 4--6 óránként. 
40 ttkg-nál könnyebb gyermekeknek: 50 mg!ttkg!nap, 

egyenlő részekre osztva, 4--6 óránként 
Koraszü!öttekben és újszülöttekben 25 mg/ltkg!nap 

adagok- 4--6 óránként adva egyenlő részekre oszt
va- megfelelő terápiás szinteket biztosítanak. 

Súlyosabb alsó tégúti és disszeminált fertőzé
sek: 

Felnőttek és 40 ttkg-os, vagy afeletti gyermekek 
szokásos adagja 1 g, 4--6 óránként. 

Súlyos esetben a napi adag 12 g-ig emelhető. 
40 ttkg-nál könnyebb gyermekeknek 1 00 mg/ttkglnap, 

egyenlő részekre elosztva, 4-6 óránként. 
Súlyos esetben a napi adag 300 mg/ttkg/nap-ig 

emelhető. 

Súlyos, szisztémás fertőzésekben a kezelést a 
beteg láztalanná és a tenyésztések sterillé válása 
után még legalább 1 vagy 2 hétig folytatni kell. Az 
osteomyelitis kezelése több hónapos, intenzív terá
piát igényelhet. Tartós penicillináz-rezisztens keze
lésre orális oxacillin javallt. 

fm. alkalmazás: A poram.Pulla tartalmát 1,4 ml 
aqua destillala pro inj.-ban/ell oldani. Alaposan fel 
kell rázni, amíg tiszta lesz az oldat A feloldás után 
az ampulla 250 mg hatóanyagat tartalmaz 1 ,5 ml ol
datban. 

Direkt iv. alkalmazás: A porampulla tartalmát 
5 ml aqua destilfata pro injekcióban, vagy izotóni
ás nátrium-klorid oldatban kell oldani. A teljes ada
got lassan, körülbelü110 perces időtartam alatt kell 
beadni. 

!v. cseppinfúziós alkalmazás: A porampulla tar
talmát az iv. injekciónál leírtak szeríni az infúziós ol
dattal való hígítás előtt kell feloldani. 
• Mellékhatás 

Allergia, anaphylaxia (már az első kezelésre fel
léphet). 

Korai reakciók (48 órán belül): urticaria, viszke
tés, láz, angioneurotikus oedema, laryngospasmus, 
bronchospasmus, hypotensio, vascularis collapsus, 
halálos kimenetelű szövődmény. 

Késői reakciók {48 óra után, néha 2-4 héttel a 
kezelés megkezdése után): szérumbetegség-szerü 
tünetek pl. láz, gyengeség, urticaria, myalgia, 
arthralgia, hasi fájdalom, valamint bőrkiütés. Előfor
dulhat hányinger, hányás, hasmenés, stomatitis, fe
kete, vagy szőrös nyelv. 

Idegrendszeri tünetek: neurotoxikus reakciók 
nagy iv. adagok esetén, különösen veseelégtelen
ségben szenvedó betegekben. 

Urogenitális tünetek: ritkán vesetubulus károso
dás, interstitialis nephritis. Jelei: kiütés, láz, 
eosinophilia, haematuria, proteinuria és veseefégte
lenség. A nephropathia nem tűnik dózis-függőnek 
és általában a kezelés azonnali abbahagyására re-
verzibilis. · ·-~ 

Gastrointestinalis tünetek: álhártyás colitis gya
núja merül fel, ha hasmenés jelentkezik. A széles 
spektrumú antibiotikumokkal való kezelés megvál
tcztatja a vastagbél normál flóráját és a clostridiu
mok túlnövését okozhatja. A C!ostridium difiici/e to
xinja okozhatja az álhártyás coliti st. A kolesztiramin 
és a kolesztipol gyanta megköti a toxint. Enyhe eset
ben a gyógyszer elhagyására is megszúnik. Súlyos 
esetben orális vankomicin, esetleg metronidazol a 
választandó gyógyszer. 

Előfordulhat agranulocytosis, neutropania és 
csontvelő depressio, valamint lázzal, hányingerrel 
és hányással, káros májfunkcióval és emelkedett 
SGOT szintekkel járó hepatotoxicitás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tetraciklin antagonizálhatja a penicillin bakteri
cid hatását, ezért együtt nem adhatók. 
• Figyelmeztetés 

Penicillinkezelés során súlyos, esetenként fatá
lis túlérzékenységi {anaphylactoid) reakciók fordul
tak elő. 

Kezelés előtt a beteget gondosan ki kell kérdez
ni penicillinekkel, cefalosporinokkal, vagy egyéb 
allergénekkel szembeni korábbi túlérzékenységi re
akciókról. Ha allergiás reakció jelentkezik, a gyógy
szer adását azonnat abba kell hagyni, és a megfe
lelő kezelést kell folytatni. 

A penicillin! óvatosan kell adni olyan betegnek, 
akinek kórelőzményében allergia és/Vagy asthma 
szerepel. 

A meticillin-rezisztens törzsek csaknem mindig 
rezisztensek egyéb penicillináz-rezisztens penicilli
nekre is. Keresztrezisztencia cefalosporin szárma
zékokkal is gyakran fellép. Bármely penicillináz
rezisztens penicillinnel szembeni rezisztenciát az 
összes penicillinnel szembeni klinikai rezisztencia
ként kell értékelni. 

Tartós kezeléskor bakteriális és/vagy gombás 
túlnövés lehetőségére gondolni kell. 

A vese-, májfunkciói és a vérképzószerveket 
hosszabb kezelés során ellenőrizni kell. 
Hemokultúra, fehérvérsejt és kvalitatív vérkép vizs
gálat ajánlott a kezelés kezdete előtt és legalább 
hetente egyszer a Prostaphlin kezelés idején. Az 
SGOT és SGPT ellenőrzése is javallt. Időnként vize
let-vizsgálatot, szérum karbamid-nitrogén és krea· 
tinin meghatározást kell végezni a kezelés alatt, és 
az adag módosítása válhal szükségessé, ha ezek 
az értékek emelkedettek. Bármilyen gyanított, vagy 
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tudott vesefunkció károsodás eselén márlegelni kell 
a teljes adag csökkentését. és a vérszinteket moni
torozni kell a lehetséges neurotoxikus reakciók elke
rülésére. 

Állatkísérletben tartós kezelés során carcino
genesist, mutagenesist, fertilitás-károsodást vagy 
magzati ártalmat nem észleltek. 

Az oxaciiJin indokolt esetben terhességben ad
ható. 

Szoptatás idején figyelembe kell venni, hogy a 
penicillinek kiválasztódnak az anyatejbe. 

Gyermekgyógyászati alkalmazás: Az újszülöt
tek tökéletlenül fejlett vesefunkciója miatt előfordul
hat, hogy a penicillináz-rezisztens penicillinek (kü
lönösen a meticillin) nem teljes mértékben válasz
tódnak ki, amely túl magas vérszintekhez vezethet. 
Gyakori vérszintellenőrzés ajánlott ebben a cso
portban, szükség esetén dózismódosításokkal. 
Minden penicillinnel kezelt újszülöttet szigorúan fi
gyelni kell a toxikus hatásokra vagy mellékhatások
ra nézve. 

lnfúziós oldatok stabilitása 
Az oxacillin nátrium stabilitási vizsgálatai 

0,5-2 mg/ml koncentrációknál- az alábbiakban fel
sorolt infúziós oldatokban - azt mutatják, hogy a 
gyógyszer kevesebb, mint 10% aktivitást veszt el 
szabahőmérsékleten (maximum 25 °C-on) hat órás 
időtartam alatti: 

- izotóniás nátrium-klorid oldatban 
-5% glukóz aqua dest. pro inj.-ban 
-5% glukóz izotóni ás nátrium-klorid oldatban 
- 10% d-fruktóz aqua dest. pro inj.-ban 
- 10% d-fruktóz izotóniás nátrium-klorid oldat-

ban. 
- Ainger laktát oldatban 
- kálium-laktát izotóni ás nátrium-klorid oldatban. 
A Prostaphlin iv. infúziójához csak a fent felsorolt 

oldatok használhatók. Az antibiotikum kancentráció
jának 0,5 és 2 mg/ml között kell lennie. A gyógy
szerkoncentrációt, illetve az infúzió sebességél és 
térfogatát úgy kell meghatározni, hogy az oxacillin 
teljes mennyiségét bead juk, mielőtt elveszítené sta
bilitását az adott oldatban. 

Eltartás: az elkészített oldat 3 napig stabil sza
bahőmérsékleten (maximum 25 °C-on), vagy egy 
hétig hűtőszekrényben {2-8°C) tartva. 
o Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: 1990 

PROSTAVASIN.injekció 
1 infúzióhoz (1 O poralllpulla) 

SCHWARZPHARMÍ\ ·.· ATC kód• C01 E A01 

Az afprostadil (prosztaglandin E1) erős értágító 
hatású vegyület, növeli a véráramlást, gátolja a 
thrombocyták aggregációját, fokozza a terhes 
uterus és a gyomor-bélrendszer motilitását, valamint 
reflexmechanizmus alapján a perctérfogatot. Le• 
bontása a tüdő ereiben történik, metabolitjai a vesén 
keresztül ürülnek. 
e Hatóanyag 

20 J.l.g alprostadilum porampullánként (mint 
alprostadil-0-ciklodextrin komplex). 

Segédanyag: laktóz. 
e Javallat 

Krónikus lll és IV stádiumú verőérszúkület keze
lése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, terhes
ség, szoptatás. 

Szívkárosodás esetén: pl. kezeletlen szívelégte
lenség, nem megfelelően kezelt szívritmuszavar, 
koszorúérbetegség; szívinfarctus után 6 hónapon 
belül, tüdőoedema, ill. tüdőbeszűrődés klinikai vagy 
radiológiai gyanúja esetén, súlyos krónikus obstruk
tív ventillációs zavar, májkárosodás (emelkedett 
transzaminéz és gamma GT) esetén, valamint, ha 
vérzési szövődmények léphetnek fel {pl. friss gyo
mor-, bélfekély, polytrauma). 
• Adagolás 

fntraartéríás adagolás: 1 porampulla tartalmát 
(20 J..lg alprostadilnak felel meg) 50 ml fiziológiás 
natrium-chlorid oldatban kell oldani. 

Általános adagolási séma szerint: feloldott % 
ampullát infúziós pumpa segítségével i. a. 60-120 
perc alatt kell beadni. Az adag különösen necrosiS 
fennállása eselén- elviselhetőséget figyelembe vé
ve - 1 arnpuliára emelhető. A fenti adagolás napon
ta egyszer történik. Tartós katéteren történő intraar
teriás adagolásnál - a beteg tűrőképességét és a 
betegség súlyosságát figyelembe véve - az adag 
0,1--0,6 nanagramm/ttkg/perc 12 órán keresztűl in
fúziós pumpával (megfelel %-1 Y2 ampulla 
Prostavasinnak). 

Intravénás adagolás: Szokásos adagolási séma 
szerint: 2 ampulla tartalmát (40 J.l.g alprostadil) 
50~250 ml fiziológiás konyhasó oldatban oldva 2 óra 
alatt iv. kell infundálni. Ezt az adagot naponta 2-szer 
kell adni. 

Alternatív kezelési mód: naponta egyszeri adag
ban 3 ampulla tartalmát (60 J.l.g alprostadil) 50-250 
ml fiziológiás natrium-chlorid oldatban oldva iv. infú
zió formájában 3 óra alatt. 

Vesefunkciók baszükülése eselén (Se-kreat. 
> 1 ,5 mg/dl) a kezdeti adag naponta 2 alkalommal 
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1 ampulla {napi 40 j.lg alprostadil) 2 órán át tartó iv. 
infúzióban. A klinikai képtól függóen lehet 2-3 na
pon belül emelni az adagot a fenti kezdő adagra. 

Veseelégtelenség esetén, továbbá cardialisan 
veszélyeztetett betegeknél az infúziós volumen! na
pi 50-100 ml-re.kell korlátozni és infúziós pumpával 
beadni. 
e Mellékhatás 

lntraartériás alkalmazás eselén gyakran megfi
gyelhető az intundáll végtagon fájdalom, erythema 
és oedema. Hasonló tünetek léphetnek fel, elvétve 
intravénás adagolás eselén is, továbbá az iniundáll 
vénán pír. Ezen tünetek az adag csökkentésével 
vagy az infúzió elhagyásával megszünnek. 

A beadás módjától függetlenül előfordul fejfájás, 
gastrointestinális panaszok (pl. hasmenés, émely
gés, hányás), flushreakció, valamint érzészavarok. 
Ritkán- mind ia., mind iv. adás eselén- előfordul
hat vérnyomásesés, szívdobogás (tachycardia), 
stenocardia, májenzimek értékének emelkedése 
{transaminázok), fehérvérsejtszám emelkedés vagy 
csökkenés (leukocytosis, illetve leukopenia), izületi 
panaszok, zavartság, agyi görcsrohamok, testhő
mérséklet emelkedés, verejtékezés, hidegrázás és 
láz, valamint allergiás reakciók. A CAP {C-reaktív 
protein) változásait is megfigyelték, amely a kezelés 
befejezése után gyorsan normalizálódik. Egyedi 
esetekben több mint 4 hetes kezelés után leírták a 
hosszú csöves csontok hyperostosisát. 

Egyedi esetekben akut tüdőoedémát és súlyos 
szívelégtelenség kialakulását is megfigyelték. 
e Gyógyszerkölcsönhatás_ 

óvatosan adható együtt:~ 
- Koszorúérbetegség/.kezelésére szolgáló ké

szítményekkel, vérnyomáscsökkentőkkel, értágítók
kal (ezek hatását erősítheti). Egyidejű adás eselén 
intenzívszív-és keringés ellenőrzés szükséges. 

- Véralvadás gátlókkal (anticoagulánsok és 
thrombocYta aggregáció gátlók) együttes adása fo
kozott vérzékenységhez vezethet. 
e Figyelmeztetés 

Csak a javallt adagokat szabad alkalmazni. 
Csak kórházi intenzív osztályon, a szív- és keringés 
állandó ellenőrzésének lehetősége mellett, a gyógy
szer adására képzett angiológiai tapasztalatokkal 
rendelkező orvos folytathatja a kezelést. Szívelégte
lenségre való hajlam, vagy koszorúér betegség ese
lén a folyadék retentio (hyperhydratio) elkerülése ér
dekében az infúziós folyadék mint a vivőanyag ne 
haladja meg a napi50-100ml-t Cinfúziós pumpa) és 
gyakori szív- és keringés ellenőrzés (pL vérnyomás 
és szívfrekvencia), adott esetben testsúlyellenőrzés, 
folyadékháztartás ellenőrzése, centrális vénás nyo
más mérése vagy echocardiográfiás ellenőrzés 

szükséges. 
Ugyanígy ellenőrzés szükséges perifériás oede

ma és vesefunkció zavar eselén (Se-kreat. > 1 ,5 mg/ 
100 ml). 

Három hetes Prostavasi n kezelés után kell meg
ítélni, hogy a Proslavesin infúzió folytatása klinikai
lag hasznos-e. Ha az addigi kezelés eredményte
len volt, úgy a kezelést félbe kell szakítani. A keze
lés időtartama összességében ne haladja meg a 4 
hetet. 

Túladagolás: túladagolása eselén (értágító ha
tása miatt) vérnyomásesés és reflex tachycardia 
léphet fel, amit lokális fájdalom, duzzariat éS kipiru
lás kísérhe!. 

A túladagolás tüneteinek észlelése eselén a 
Prostavasin adagot csökkenteni kell, ill. súlyos eset
ben a Prostavasin infúzió! abba kell hagyni. 

Vérnyomásesésnél legelőször a fekvő beteg lá
bait magasra kell emelni. Amennyiben a tünetek 
fennmaradnak, a szív állapotának azonnali vizsgála
ta után esetleg sympathomimeticumok adhatók. 

Az infúziós oldatot közvetlenül a felhasználás 
előtt kell frissen elkészíteni és 12 órán belül felhasz
nálni. A csomagalásan feltüntetett lejárati idő után a 
Prostavasin nem használható fel. 

Az ampulla tartalma fehér száraz por, amely kb. 
3 mm vastag réteget alkot az ampulla alján. 

Az ampulla a kék pont alatt meg van reszelve. 
Ezért további reszelás nem szűkséges. 

Az ampullát a csomagolásban melléke!t rajz 
szerint kell feltörni. 

Eltartás: a porampullát fénytől védve, 25°C alat
ti hőmérsékleten kell tárolni. 
e Megjegyzés:+ + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2243 

·fif!ósTIN··e,{ÓRAlo,singtáiJJetiá<· 
ÚPJÓHN ) AftkődGÖ2ÍXDÓ2 

Prosztaglandin E2 hatóanyagat tartalmazó tab
letta. 

A természetes prosztaglandinok nagyon gyor
san képződnek a megfelelő, többszörösen telítetlen 
zsírsavakból. Kis mennyiségben is jelentős farma
kológiai hatást fejtenek ki, pl. stimulálják a simaiz
mokat, módosítják az egyéb hormonális hatásra be
következő szervi választ, majd gyorsan hatástalan 
metabolitokká alakulnak. 

A dinoproston klinikai felhasználása összefügg a 
cervix érését elősegítő és a méh simaizomzatának 
contractióját kiváltó hatásávaL A cervixben kialaku
ló, gyógyszerrel előidézett változásokat {felpuhulás, 
méhszáj tágulása, eltúnése; összefoglalóan érés) 
nemcsak simaizom-összehúzódás! jelentenek, miu
tán a cervixben kevés a simaizom. 

0,5 mg endocervicalisan alkalmazott dinapros
ton a perifériás keringésben az alkalmazást követő 
30-45. percben mérhetó a legnagyobb mennyiség-
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ben, majd az uterus aktivitásától függetlenül gyor
san kiürül. 

Az iv. beadott dinoproston felezési ideje nem éri 
el az 1 percet, ugyanakkor valamennyi primer meta
bolitjának a felezési ideje 8 perc körül van. 
e Hatóanyag 

0,5 mg dinoprostonum tablettánként. 
e Javallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli időpontban 
a szülés megindítása, amennyiben annak megvan
nak a feltételei. 
• Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a tabletta egyéb al-
kotói iránti túlérzékenység. 

Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha a magzatburok megrepedt. 
Ha a beteg korábban uterus műtéten, pl. sectio 

caesareán vagy hysterotomián esett át. 
Cephalopelvikus téraránytalanság esetén. 
Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
Intrauterin magzati asphyxia vagy annak gyanú-

ja esetén. 
A genitalis traktus fertózése esetén. 
Ha a terhesség alatt tisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhető. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 

• Adagolás 
A megfelelő adagot a beteg reakciójától függö

en kell megállapítani és azon a legalacsonyabb 
szinten kell tartani. mely még kielégitő méhtevé
kenységet hoz létre. A kezdő adag 0,5 mg {1 tablet
ta). További adagokat óránként kell adni. Kielégitő 
méhtevékenység hiányában óránként 1 mg {2 tab
letta) is adható mindaddig, amíg a megfelelő hatás 
kialakul. 

Teljes egyszeri adagként az 1,5 mg (3 tabletta) 
adag túllépése nem ajánlatos. 

A megfelelő hatás elérése után az adagot órán
ként 0,5 mg-mallehet csökkenteni. 

A gyógyszer 2 napon túl történő alkalmazása 
nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok során életet veszélyeztető 
mellékhatást nem észleltek. Amellékhatások gyako
risága közvetlenül függ össze az alkalmazott adag
gal 

Mellékhatások a súlyosság és nem az előfor-

dulás gyakorisága szerint: 
- magzati distress, 
-fokozott méhösszehúzódások, 
- utcrus hypertonusa, 
-émelygés, hányás, hasmenés. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Mivel az oxytocin és a dínaproton .a méh sima

izomzatának különbözó receptorain kötődik, így elő
fordulhat, hogy a két szer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitasát, 
ezért csak egymás után {nem egyszerre) adhaták 

és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kelJ tartani. 
e Figyelmeztetés 

A készítménnyel történő szülés-megindítás so
rán az uterus aktivitásának és a magzat statusának 
folyamatos manitorOzása szükséges, ezért a termék 
kizárólag kórházban és fekvőbeteg-gyógyintézet
ben alkalmazható. 

A tabletta kOlönös óvatossággal alkalmazható 
cardiovascularis betegség, máj- vagy vesefunkció 
zavara, valamint asthma, ill. glaucoma esetén. 

Amennyiben az uterus tónusa erősen fokozódik, 
vagy a méh hypercontractilissá válik, illetve a mag
zati szívműködés kedvezőtlen irányba változik, a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tartani. 

Mint bármely más oxytocin hatású szer adása
kor, igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásos
tól eltérő méhtáji fájdalom eselén uterus ruptura le
hetőségére gondolni kell. Exogén prosztaglandinok 
alkalmazása fokozhatja az oxytocima adott válasz
reakciót 

Túladagolás. A túladagolás tünetei csak a beteg 
dinoproston iránti egyedi túlérzékenység eselén je
lentkezhetnek, melynek első jele, a méhizomzat fo
kozott összehúzódása, ill. túlfeszülése lehet, ami 
magzati károsodáshoz vezethet. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
vel a prosztaglandin-antagonistákkat végzett klinikai 
vizsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. Amennyiben a terápia átme
neti felfüggesztése nem szünteti meg a méh túlzott 
stimulációját, iv. alkalmazott béta-sympathomimeti
cumok adhatók. 

Ha a tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hűtőszekrényben 4 <>C-on. 
• Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 10273/41/95 

Prosztagland in E2 hatóanyagat tartalmazó steril 
oldat, intravénás alkalmazásra. 

A természetes prosztaglandinok nagyon gyor
san képződnek a megfelelő, többszörösen telítetlen 
zsírsavakból. Kis mennyiségben is jelentős farma
kológiai hatást fejtenek ki, pl. stimulálják a ·simaiz
mokat, módosítják az egyéb hormonális hatásra be
következő szervi választ, majd gyorsan hatástalan 
metabolitokká alakulnak. 
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Az ív. beadott dínaprosion felezési ideje nem éri 
el az 1 percei, ugyanakkor valamennyi primer meta
bolitjának a féléletideje 8 perc körül van. 

A dinoproston klinikai felhasználása összefügg a 
cervix érését elősegítő és a méh simaizomzatának 
contractióját kiváltó hatásávaL 

A méh prosztagla(ldin iránti érzékenysége a ter
hesség korai és középsé szakaszában kisebb, mint 
a terminus idején. 
e Hatóanyag 

Prostin E2 1 mg/ml, ill. 10 mg/ml iv. injekció: 0,75 
mg ill. 5,00 mg dinoprostonum (0,75 ml, ill. 0,5 ml) 
alkoholban oldva. 

Oldat (extraamniális alkalmazásra): 5,00 mg 
dinoprostonum (0,5 ml) alkoholban és 50 ml hígító fi
zio!. sóoldat, mely tartalmaz még 450 mg benzilal
koholt. 
• Javallat 

Szülésindukció, intrauterin magzati elhalás. Te
rápiás indikáció alapján történő terhesség-megsza
kítás, abortus incompletus, mola hydatidosa. 

Szülésindukció és intrauterin elhalás eselén az 1 
mg/ml-es, terápiás terhesség-megszakítás, abortus 
incompletus és maia hydatidosa eselén a 10 mg/ml 
koncentrációjú iv. injekció adása javasolt. 

A terápiás indikáció alapján történő terhesség
megszakításra a 1 O mg/ml koncentrációjú, extraam
nialis alkalmazásra szánt oldat ajánlott. 
• Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a segédanyagok 
iránti túlérzékenység. 

Ha az oxitocin hatású szerek általában ellenja
valltak, vagy ha az uterus tartÓs contractiója nem kí
vánatos, pl. a beteg korább,á'n uterus műtéten (sec
tio caesarea vagy hysterotomia) esett át. 

Cephalopelvikus téraránytalanság esetén. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 
Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha az anamnesisben nehéz vajúdás és/vagy 

traumásszülés szerepel. 
A genitalis tractus fertőzései esetén. 

e Adagolás 
Az adagolás! minden esetben egyedileg kell 

megállapítani. A gyógyszer egy, legfeljebb két na
pon túl történő adása nem ajánlott. 

1. Aszülés megindítása 1,5 pg/ml kancentráció
jú infúziósoldat intravénás alkalmazásával. Az infú
ziós oldat elkészítése: 

1,5 pg/ml koncentrációjú iv. alkalmazásra szánt 
oldat elkészítése, az 1 mg/ml koncentrációjú steril 
oldatból (0,75 ml-es ampulla). 

Az arnpuliából aszeptikus körűlmények közölt 
0,75 mg-t kiszívunk, majd 500 ml steril fiziológiás só
vagy 5%-os dextróz oldalba fecskendezzük, majd 
az elegyedés biztosítása érdekében rázzuk fel. Az 
így elkészített oldatot 24 órán belül fel kell használ
ni. A hígított oldat iv. cseppinfúzió vagy állandó se-
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bességre beállított infúziós pumpávaltörténO bevitel 
céljára alkalmas. 

(Az iv. cseppinfúzióhoz 60/csepp/ml adagolási 
biztosító szereléket kelJ használni.) 

Az infúzió sebessége kezdetben 0,25 pg/perc, 
melyet az első 30 percben feltétlenül fenn kell tartani. 

Ha létrejött a méhtevékenység a kezdeti {0,25 
pg/perc) infúzió sebességet kell tartan L . 

Ha nem jött létre megfelelő méhtevékenYSég, a 
infúzió sebességél 0,5 pg/percre emeljük. 

Bizonyos körűlmények közölt- ha 1-2 órás pró
bálkozás sem hozott megfelelő eredményt- az infú
zió sebességél 1 JlQ/perc vagy ritkábban 2 pg/perc 
értékre fokozhatjuk a kívánt hatás elérése céljából. 
Ha az uterus hypertoniája alakul ki vagy a magzat 
veszélyeztetetté válik, az infúzió adását fel kell füg
geszteni mindaddig, amíg az anya és a magzat sta
tusa rendeződik. Ezután az infúzió adását megismé
telhetjük az utolsó alkalmazott adag felével, majd ha 
szükséges, óvatosan emelhetjük az adagot. 

ln utero magzati elhalás eselén a fentieknél na
gyobb dózis adására lehet szüksé,g. Az infúzió kez
deti sebessége 0,5 pg/perc, melyet fokozatosan -
legfeljebb óránként - emelhetünk a fent leírt mó
don. Amennyiben není jön létre a megfelelő méhte
vékenység kisebb adagok hatására, az infúzió se
bessége akár 4 pg/percre is fokozható, ha ezt a 
mellékhatások engedik. 

2. A terápiás terhesség-megszakítása abortus 
incomplétus és a maia hydatidosa kezelése az 5 
pg/ml koncentrációjú infúziós oldat intravénás alkal
mazásával. Az infúziós oldat elkészítése: 

5 JlQ/ml koncentrációjú iv. alkalmazásra szánt ol
dat készítése 10 mg/ml koncentrációjú steril oldat
ból (0, 5 ml-es ampulla). 

Az arnpuliából aszeptikus körűlmények közölt 
0,5 ml-t kiszívunk, majd 1000 ml steril fiziológiás só
vagy 5%-os dextróz oldatba fecskendezzük, majd 
az elegyedés biztosítása érdekében rázzuk fel. Az 
így elkészített oldatot 24 órán belül fel kelt használni. 

A hígított oldat iv. cseppinfúzió vagy állandó se
bességre beállított infúziós pumpával történő bevitel 
céljára alkalmas. 

(Az iv. cseppinfúzióhoz 60 csepp/ml adagolás! 
biztosító szereléket kell használni.) 

Az infúzió sebessége kezdetben 2,5 pg/perc, s 
ezt legalább az első 30 percben fenn kell tartani. 
Amennyiben létrejött a megfelelő méhtevékenység, 
ezt a sebességet tartjuk fenn, ha nem, az infúzió se
bességét. 5 J.iQ/percre kell emelni. Amennyiben ki
elégítő uterus aktivitás ezen infúzió sebesség leg
alább 4 órás alkalmazásamellett sem alakul ki, a se
bességet a mellékhatásoktól függően akár 10 
pg/percig is fokozhatjuk, melyet az abortus bekövet
keztéig fenn kell tartani. Ha az abortus nem jött lét
re, a terápiát sikertelennek tekintjük. Súlyos mellék
hatások jelentkezése eselén az infúzió! a felére 
csökkentett adaggal folytatjuk vagy felfüggesztjük. 



Ha állandó sebességű infúziós pumpál alkalma
zunk, különbözó koncentrációjú oldatokra lehet 
szükség a pumpa típusától függóen. Az előírt infú
ziósebességet (J/Q/perc) minden esetben be kell 
tartani. 

3. Terápiás terhességmegszakftás extraamnia
lisan alkalmazott, hígított, 100 mg/ml koncentációjú 
oldattal. Az oldat elkészítése: 

100 ,ug/ml koncentrációjú extraamnialis alkalma
zásra szánt oldat elkészítése 1 O mg/mi koncentráci
ójú steril oldatból (0,5 ml-es ampulla és 50 ml hígító 
oldat). 

Az arnpuliából aszeptikus körülmények közölt 
0,5 ml-t kiszívunk, majd az ampulla mellé csomagolt 
50 ml hígító oldalba fecskendezzük. Az elegyedés 
biztosítása érdekében rázzuk fel. Ha az így 
elkészített steril oldatot nem kívánják az elkészítés 
után azonnal felhasználni, akkor hűtőszekrényben 
+4°C-on legfeljebb 48 óráig tárolható. 

Az oldatot az extraovularis térbe 12-14-es, 
rögzítőballont is tartalmazó Foley katéterrel juttatjuk 
(vékony polythen katéter szintén használható). 

Miután a katéter holt teré! az előírt mennyiségú 
gyógyszeroldattal feltöltjük, először 1 ml-nyi adagot 
fecskendezünk be. A további dózisok 1 ml vagy 2 
ml (rendszerint 2 ml) az uterus reakciójától függően. 
A befecskendezések közötti idő általában 2 óra, de 
1 óránál soha nem kevesebb. 

Az ampullák felnyitásához nincs szükség ampul
lareszelőre, mivel az ampulla nyaka a törés helyén 
előkezelt Az ampullát a fejrészen elhelyezett színes 
ponttal felfelé tartjuk, majd hüvelykujjunkat a pontra 
helyezve a fejrészt enyhén lefelé nyomjuk, így az 
ampulla könnyen felnyíl ik. 
• Mellékhatás 

Életveszélyes mellékhatásokat nem észleltek. A 
mellékhatások gyakorisága függ az alkalmazott dó
zistól. 

A terápiás terhesség-megszakítás céljából ív. al
kalmazott adagok eselén gyakori mellékhatás az 
émelygés, hányás és hasmenés. Lényegesen rit
kábbak a mellékhatások, vagy ha azt a szülés meg
indítására ív. alkalmazták. 

Észleltek továbbá átmenetileg vasovagalis tüne
teket, pl. kivörösödés, borzongás, fejfájás és szédü
lés. 

\v. adáskor helyi szöveti irritáció és bórpír előfor
dulhat. 

Thrombophlebitisre utaló jel nem mutatkozott, az 
infúzió helyén megjelenő erythema pedig 2-5 órával 
az infúzió befejezése után megszúnt 

Nem ritka az átmeneti láz és fehérvérsejtszám
emelkedés, az infúzió befejezése után azonban 
ezek a tünetek is elmúlnak. 

Extraamnialis kezelés esetén gondolni kell a lo
kális fertőzés lehetőségére és szükség-esetén en
nek megfelelő terápiát kell kezdeni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az oxytocin és a dinapreston a méh sima-

izomzatának különbözó receptorain kötódik, így elő
fordulhat, hogy a kétszer egyidejú alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitasát, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhaták 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartan'i. 
o Figyelmeztetés 

Állatkísérletekben a szer valamelyest teratogén
nek bizonyult Ezért ha prosztaglandin-kezelés hatá
sára nem jött létre abortus vagy gyaníthatóan csak in
komplett módon, ilyen esetekben megfelelő intézke
déseket kell tenni a méhtartalom teljes eltávolítására. 

A gyógyszer intramyometriafis alkalmazását el 
kell kerülni, mert súlyos állapotban lévő betegeken 
az ily módon alkalmazott gyógyszer szívmegállást 
idézhet elő. 

A gyógyszer csak 24 órás orvosi felügyelet biz
tosítása esetén alkalmazható. 

Alkalmazása fokozott óvatosságat igényel, ha az 
anamnesisben glaucoma, emelkedett szembelnyo
más vagy asthma szerepel. A szülés megindítása 
előtt gondosan meg kell vizsgálni a koponya/kisme
dence térarányát 

A szer használata során ellenőrizni kell a magzat 
statusát, a méhaktivitás és a méhszáj tágulásának 
folyamatát, az esetlegesen jelentkező nemkívánt ha
tások- mint pl. az uteus hypertoniája, elhúzódó ute
ruscontractio, vagy a magzat állapotának rosszab
bodása - elkerülése érdekében. 

Ha az anamnesisben hypertoniás uteruscont
ractio vagy tetaniás méhgörcs szerepel, a vajúdás 
alatt mindvégig ajánlott az uterus aktivitásának és a 
magzat statusának folyamatos ellenőrzése. 

Tartós, igen erős myometrialis contracfiók ese
lén méhruptura lehetőségére gondolni kell. 

Több héten át tartó állatkísérletekben megfigyel
ték, hogy nagy dózisban adott E és F csoportba tar
tozó prosztaglandinok csontproliferatiót idézhetnek 
elő. Ezt a hatást megfigyelték olyan újszülötteken is, 
akik tartósan részesültek PGE1 kezelésben. Nincs 
azonban bizonyíték arra, hogy a PGE2 rövid idejű al
kalmazása hasonló csontelváltozást okozna. 

Túladagolás uterushypertoniát vagy erős 

és/vagy gyakori méhcontractiókat okozhat. A túl
adagolás kezelése jelenleg még tüneti, mivel a 
prosztaglandin-antagonistákkal végzett klinikai vizs~ 
gálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazásuk 
javasolható lenne. Amennyiben az infúzió sebessé
gének csökkentése vagy a terápia felfüggesztése 
nem szünteti meg a méh túlzott stimulatióját, iv. al
kalmazott béta sympathomimeticumok adhatók. 
Nagyfokú túladagolás megfelelő szülészeti beavat
kozást tesz szükségessé. 

Eltartás: 2-B oc között. Az elkészített oldatot 4 
°C-on tartva 24 órán belül (az extraamniaiis oldatot 
48 órán belül) fel kell használni. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 10275/4l/95 
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PROSTIN·•E2VAGINAL.frn!re$ . 
2 rng gél 

UPJOHN 

Prosztaglandin E2 hatóanyagat tartalmazó gél, 
ultravaginális alkalmazásra. 

A természetes prosztaglandinok nagyon gyor
san képződnek a megfelelő, többszörösen telítetlen 
zsírsavakból. Kis mennyiségben is jelentős farma
kológiai hatást fejtenek ki, pl. stimulálják a simaiz
mokat, módosítják az egyéb hormonális hatásra be
következő szervi választ. majd gyorsan hatástalan 
metabolitokká alakulnak. 

A dinapreston klinikai felhasználása összefügg a 
cervix érését elősegítő és a méh simaizomzatának 
contractióját kiváltó hatásávaL A cervixben kialaku
ló, gyógyszerrel előidézett változásokat (felpuhulás, 
méhszáj tágulása, eltűnése; összefoglalóan érés) 
nemcsak simaizom-összehúzódás! jelentenek, miu
tán a cervixben kevés a simaizom. 

0,5 mg endocervicalisan alkalmazott dinapros
ton a perifériás keringésben az alkalmazást követő 
30--45. percben mérhető a legnagyobb mennyiség
ben, majd az uterus aktivitásától függetlenül gyor
san kiürül. 

Az ív. beadott dinaprosten felezési ideje nem éri 
el az 1 perce!, ugyanakkor valamennyi primer meta
bolitjának a féléletideje 8 perc körül van. 
• Hatóanyag 

1 mg, ill. 2 mg dinoprostpnum 3 g intravaginafi
san alkalmazandó gélben./ 
e Javallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli időpontban 
történő szülés megindítására, amennyiben annak 
megvannak a feltételei. 
e Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a tabletta egyéb al-
kotói iránti túlérzékenység. 

Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha a magzatburok megrepedt. 
Ha a beteg korábban uterus mútéten, pl. sectio 

caesareán vagy hysterotomián esett át. 
Cephalopelvikus téraránYtalanság esetén. 
Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
Intrauterin magzati asphyxia vagy annak gyanú-

ja esetén. 
A genitalis traktus fertőzése esetén. 
Ha a terhesség alatt tisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhető. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 

e Adagolás 
A terminusban vagy az ehhez közeli időpontban 

aszülés megindítására először az 1 mg-os gél! kell 
alkalmazni. A fecskendő teljes tartalmát óvatosan 
juttassuk a hátsó hűvelyboltozatra. Szükség esetén 

6 óra elteltével egy újabb 1 mg-os vagy 2 mg-os gél 
alkalmazható. 

A 2 mg-os hatáserősségű készítményt akkor 
használjuk, ha az első adag alkalmazása ered
ménytelen volt, míg az 1 mg-os készítményt pedig 
akkor, ha a kezdő adag alkalmazását követő kiala
kult hatást fokozni kívánjuk. 

A múanyag fecskendő összeszerelése: 
1. El kell távolítani a fecskendő végé-n lé0'6-záró 

réteget és 
2. a fecskendő másik végén található védősap

kát majd 
3. a védősapkát a fecskendő szárába kell he

lyezni és ennek megnyomásával 
4 a fecskendő tartalma a hát hüvelyboltozaira 

juttatható. 
• Mellékhatás 

A gél alkalmazásakor a következő mellékhatáso
kat figyelték meg, (felsorolásuk a mellékhatás sú
lyossága és nem az előfordulás gyakorisága alap
ján történik): 

-magzati distress; 
- fokozott méhösszehúzódások; 
- uterus hypertonusa; 
-nausea, vom itus. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Mivel az oxytocin és a dinaprosten a méh sima

izomzatának különbözó receptorain kötódik, így elő
fordulhat, hogy a két szer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitását, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhaták 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
e Figyelmeztetés 

A készítménnyel történőszülés-megindítás után 
az uterus aktivitásának és a magzati szívhangok fo
lyamatos manitorozása szükséges, ezért a termék 
kizárólag kórházban és fekvőbeteg-gyógyintézet
ben alkalmazható. 

A gél különös óvatossággal alkalmazható car
diovascularis betegség, máj- vagy vesefunkció za
vara, valamint asthma, ill. glaucoma esetén. 

Amennyiben az uterus tónusa erősen fokozódik, 
vagy a méh hypercontractilissá válik, illetve a mag
zati szívműködés kedvezőtlen irányba változnak, a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tartani. 

Mint bármely más oxytocin-hatású szer adása
kor, igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásos
tól eltérő méhtáji fájdalom eselén uterus ruptura le
hetőség~re gondolni kell. Exogén prosztaglandi nak 
alkalmazása fokozhatja az oxytocima adott válasz
reakció!. 

Túladagolás: A gél egyadagos kiszerelésú, így a 
túladagolás tünetei csak a beteg dinoproston iránti 
egyedi túlérzékenysége eselén jelentkezhetnek, 
melynek első jele a méhizomzat fokozott ősszehúzó
dása, ill. túlfeszülése lehet, ami magzati károsodás
hoz vezethet. 
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Az uterus túlzott reakciója eselén a gyógyszert 
el kell távolitani a vaginalis traktusból, a beteget ol
dalsó, félig fekvő helyzetbe kell helyezni és oxigént 
kell alkalmazni. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
vel a prosztaglandin-antagonistákkal végzett klinikai 
vizsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. 

Amennyiben a terápia átmeneti felfüggesztése 
nem szünteti meg a méh túlzott stimulációját, iv. al
kalmazott béta-sympathomimeticumok adhatók. 

Ha a tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hűtőszekrényben +4 °C-on. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: 10.272/41/95 

Prosztaglandin E2 hatóanyagat tartalmazó tab
letta intravaginális alkalmazásra. 

A természetes prosztaglandinok nagyon gyor
san képződnek a megfelelő, többszörösen telfletlen 
zsírsavakból. Kis mennyiségben is jelentős farma
kológiai hatást fejtenek ki, pl. stimulálják a simaiz
mokat módosftják az egyéb hormonális hatásra be
következő szervi választ, majd gyorsan hatástalan 
metabolitokká alakulnak. 

A dinapreston klinikai felhasználása összefügg a 
cervix érését elősegítő és a méh simaizomzatának 
contractióját kiváltó hatásával. A cervixben kialaku
ló, gyógyszerrel előidézett változásokat (felpuhulás, 
méhszáj tágulása, eltúnése; összefoglalóan érés) 
nemcsak simaizom-összehúzódás! jelentenek, miu
tán a cervixben kevés a simaizom. 

0,5 mg endocervicalisan alkalmazott dinapros
ton a perifériás keringésben az alkalmazást követő 
30-45. percben mérhető a legnagyobb mennyiség
ben, majd az uterus aktivitásától függetlenül gyor
san kiürül. 

Az iv. beadott dinoproston felezési ideje nem éri 
el az 1 perce!, ugyanakkor valamennyi primer meta
bolitjának a féléletideje 8 perc körül van. 
• Hatóanyag 

3 mg dinoprostonum hüvelytablettánként. 
e Javallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli időpontban 
a szülés megindítására, amennyiben annak meg
vannak a feltételei. 
e Ellenjavallat 

A prosztag landinak és/vagy a tabletta egyéb al
kotói iránti túlérzékenység. 

Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha a magzatburok megrepedt. 
Ha a beteg korábban uterus mútéten, pl. sectio 

caesareán vagy hysterotomián esett át. 
Cephalopelvíkus téraránytalanság esetén. 
Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
Intrauterin magzati asphyxia vagy annak gyanú-

ja esetén. 
A genitalis traktus fertőzése esetén. 
Ha a terhesség alatt tisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhető. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 

• Adagolás 
A terminusban vagy az ehhez közeli időpontban 

a szülés megindítására először 1 tablettát a hátsó 
hüvelyboltozalba kell felhelyezni. 

Szükség eselén 6-8 óra elteltével egy újabb tab
lettát lehet felhelyezni. 24 óra alatt maximálisan 6 
mg dinaprosten {2 db hüvelytabletta) alkalmazható. 
• Mellékhatás 

Felsorolásuk a súlyosság és nem az előfordulás 
gyakorisága alapján: pulmonalis, ill. amnion
folyadék-embolia, abruptio placentae, magzati mor
talitás, magzati distress, fokozott.méhösszehúzódá
sok, uterus hypertonusa, émelygés, hányás, has
menés, rapid cervicalis dilatatio. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az oxytocin és a dinoproston a méh sima
izomzatának különbözó receptorain kötődik, így elő
fordulhat, hogy a két szer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitását, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhaték 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
• Figyelmeztetés 

A készítménnyel történő szülés-megindítás so
rán az uterus aktivitásának és a magzat statusának 
folyamatos monltorozása (uterus-aktivitás, magzati 
szívmúködés) szükséges, ezért a termék kizárólag· 
kórházban és fekvóbeteg-gyógyintézetben, specia
lizált szülészeti osztályon alkalmazható, ahol a 24 
órás orvosi felügyetet biztosított. 

A hüvelytabletta különös óvatossággal alkal
mazható cardiovascularis betegség, máj- vagy ve
sefunkció zavara, valamint asthma, ill. glaucoma 
esetén. 

AmennyJben az uterus tónusa erósen fokozódik, 
vagy a méh hypercontractilissá válik, illetve a mag
zati szívmúködés kedvezőtlen irányba változik, a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tartani. 

Mint bármely más oxytocin hatású szer adása
kor, igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásos
tól eltérő méhtáji fájdalom eselén uterus ruptura le
hetőségére gondolni kell. Exogén prosztaglandinok 
alkalmazása fokozhatja az oxytocima adott válasz
reakciót 

Túladagolás: A túladagolás tünetei csak a beteg 
dínaprosion iránti egyedi túlérzékenysége esetén 
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jelentkezhetnek, melynek első jele a méhizomzat fo
kozott összehúzódása, ill. túlfeszülése lehet, ami 
magzati károsodáshoz vezethet. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
vel a prosztag landin-antagonistákkal végzett klinikai 
vizsgálatok riem jutottak el 8ddig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. 

Amennyiben a terápia átmeneti felfüggesztése 
nem szünteti meg a méh túlzott stimulációját, iv. al
kalmazott béta-sympathomimeticumok adhatók. 

Ha a tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hútőszekrényben +4 "'C-on. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: 10.274/41/95 

PROSTIN VR 0,5 mg/ml oli:lat . ·. 

(5 x 1 ml) 

UPJOHN_ ATC kód: C01 E A01 

Az alprosztadil {prosztaglandin E1) újszülöttek
ben valószínűleg az érfalban levő simaizmok 
lazítása révén tágítja a ductus arteriosust, ezáltal 
segíti annak nyitott állapotban való tartását. Az ér
rendszer más részein is elősegíti a simaizmok 
lazítását és csökkenti a vérnyomást. Kedvező terá
piás tapasztalatok vannak a javallt kezdő adagnál 
kisebb adagok alkalmazásáyal is. 
• Hatóanyag j 

0,5 mg alprostadilum f ml vízmentes alkoholban 
ampullánként 
e Javallat 

A kezelés javallt a ductus arteriasus időleges 
nyitvatartására korrekciós vagy palliativ mútétek el
végzéséig újszülöttek veleszületett szívhibáiban, 
amikor a túlélés a nyitott ductus arteriasustól függ. A 
veleszületett szívhibák a következők lehetnek: atre
sia pulmonalis, sienasis pulmonalis, a tricuspidális 
billentyú atresiája, Fallot tetralogia, az aortaiv inter
positiója, coarctatio aortae, a mítrális billentyú atre
siája és a nagyér transpositio társuló defectusokkal 
vagy anélkül. 
e Ellenjavallat 

Jelenlegi ismereteink szeríni nincs. 
• Adagolás 

Intravénás cseppinfúzióval vagy állandó sebes
séget bíztasíló infúzíós pumpával csak hígítva. 

Folyamatos infúzióval adható csökkent tüdőke
ringésben szenvedó újszülötteknek (a tüdőkeringési 
az aortából a ductus arteriosuson át a pulmonalis 
artériába áramló vér biztosítja), vagy beszűkül! 
szisztémás keringés eselén (az aorta ellátását az 
arteria pulmonalisból a ductuson át áramló vér biz-

tosítja). Ez megvalósítható az arteria umbilicalison 
keresztül a leszálló aorta és ductus artericsus csat
lakozásához vagy közvetlenü! a fölé bevezetett ka
téter segitségével, vagy intravénásan, 

Aszokásos kezdő adag0,05-0, 1 J--19 alprosztadil 
ttkg/perc. 

Legtöbb tapasztalat a O, 1 ,ug/tlkg/perc adag0 . 

lássa! van. 
A klinikai válasz után: 
-a p02 emelkedése a csökkent pulmonális vér

keringésű újszülöttekben vagy 
- a szisztémás vérnyomás és a vér pH-jának 

emelkedése csökkent szisztémás vérkeringésű új
szülöttekben, az infúzió sebességél le kell csök
kenteni annyira, hogy a lehetséges legkisebb ada
got alkalmazva a kívánt válasz még biztosított le
gyen. 

Példa a hígításra és infúziósebességre O, 1 pg} 
lttkgíperc eléréséhez 

1 ml-es ampulla A kapott oldat Infúzió sebesség 
(500 pg alproszta· koncentrációja ml!ttkg/perc 
dil} hozzáadása pg/ml 
infúzióhoz 

250 ml 2 0.05 
100 ml 5 0.02 
50ml 10 0,01 
25 ml 20 0,005 

Például: O, 1 pg/tik g/perc eléréséhez egy 2,8 ttkg-os 
újszülöttnél 5 ,ug/ml koncentrációt kell alkalmazni. 

Infúziósebesség 0,02 ml/ttkg/perc x 2,8 ttkg = 

0,056 ml/perc vagy 3,36 ml/óra. 
A Prostin VR hígítások kiszámításában és eiké· 

szítésében kOlönösen óvatosan kell eljárni. 
Az 1 ml-es ampulla hígításához 0,9%-os nátri

umklorid infúzió! vagy 5%-os glukóz infúziót kell 
használni. Olyan térfogatú hígítás! kell készíteni, 
hogy az alkalmazási módnak megfeleljen. 

24 óránként friss oldatot kell készíteni. 
Ahhoz, hogy a O, 1 ,ug/ttkg/perc adag 0,05 pg/ 

/ttkg/perc-re változzon, az infúzió sebességél a felére 
kell csökkenteni. 
e Mellékhatás 

A ductus-depedens szívhibákkal született cse
csemőkben a Proslin VR infúzió leggyakoribb mel
lékhatásaí a gyógyszer ismert farmakológiai hatása
ival függnek össze. Mind intravénás, mind intra
artériás alkalmazás során előfordulhatnak, de eltérő 
típusúak. 

A csökkenő gyakoriság sorrendjében: átmeneti 
pyrexia, apnoe, bradycardia, görcsök, hypotensio, 
tachycardia és hasmenés jelentkezhet. A következő 
mellékhatásoknak a gyógyszerrel való összefüggé
se még nem tisztázott: sepsis, szívmegállás, dis
seminált intravasculáris coagulatio, hypokalemia, 
oedema. 
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A gyógyszer bevitel módjával összefüggésbe 
hozható mellékhatások közül a bórpír az egyetlen, 
amely intravénás alkalmazáskor gyakrabban előfor
dul. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés életmentő és addig kell folytatni, amíg 
a sebészeli beavatkozást biztonságosan ellehet vé
gezni. {Voltak· esetek, amikor a kezelés néhány hó
napig tartott.) 

Csak a javallt adagokat szabad alkamazni. Csak 
kórházi intenzív osztályon, a gyógyszer adására 
képzett orvos folytathatja a kezelést. 

A veleszületett szívhibás újszülöttek kb. 
10--12%-ánál apnoe lép fel, leggyakrabban a 2 kg
nál kisebb súlyúaknál és rendszerint az infúzió első 
órájában. Ezért a Prostin VR-t csak akkor szabad al
kalmazni, ha "lehetőség van azonnali gépi lélogezte
tésre. A tartós infúzió haszon/kockázat arányát ala
posan mérlegelni kell kritikus állapotban lévő cse
csemők esetén. 

Kutyákban és csecsemőkben is corticalis proli
ferációt észleltek a csöves csontokban tartós 
alprosztadil kezelést követően. A proliferáció cse
csemőkben megszünt a kezelés megszüntetésével. 
A Prostin VR-t vérzékenységre hajlamos újszülöttek
ben csak igen óvatosan szabad alkalmazni. Adását 
kerülni kell respiratorikus distress syndromában 
(hialin-membrán betegség), mely gyakran ásszeté
veszthető a cyanosisos szívbetegséggel. 

Ha teljes diagnosztikai múszerezettség nem áll 
rend?lkezésre, a cyanosis (40 Hgmm-nél alacso
nyabb p02) és a röntgenfelvételen kimutatható 
csökkent pulmonalis véráramlás jó indikátorai a ve
leszületett szfvhibáknak. 

Az infúzió inditásától kezdve ellenőrizni kell az 
artériás nyomást az umbilicalisba vezetett katéter
rel, hallgatózással vagy Doppler készülékkel. Ha az 
artériás nyomás csökkenne, az infúzió sebességél 
azonnal csókkenteni kel!. 

KOlönösen tartós alkalmazás során a ductus 
arteriasus és a tüdóartériák falának elvékonyodása 
ismert. 

A készítménnyel tartós carcinogenitási és ferti
litási vizsgálatot nem végeztek. Potenciális 
mutagénhatás nem mutatható ki. Gyógyszerköl
csönhatást nem figyeltek meg a Prostin VR és azon 
gyógyszerek között, melyeket standard terápiában 
alkalmaznak a szívhibával született újszülöttekben: 
antibiotikumokat pl. penicillin és gentamicin, pozitív 
inotróp hatású gyógyszereket pl. dopamin és izo
proterenol, szívglikozidokat, diureticumokat pl. 
furoszemid. 

A túladagolás tünetei: apnoe, bradycardia, láz, 
hypotensio és bőrpír. Ha apnoe vagy bradycardia 
lép fel, az infúzió! le kell állítani és a 'megfelelő 
gyógyszeres kezelést el kell kezdeni. Csak kellő elő
vigyázatossággal szabad az infúzió! újraindítani. Ha 
pyrexia vagy hypotensio lép fel, az infúzió sebessé-

gél csökkenteni kell, míg a tünetek megszünnek. A 
bőrpír általában az artériás katéter nem megfelelő 
behelyezésének a következménye. A katétervég új
bóli elhelyezésével a tünet megszüntethető. Az infú
zió! üveg vagy kemény műanyag tartályból szabad 
adni, lágy műanyaQ, pl. PVC tartály alkalmazása ke
rülendő. 

Eltartás: 2-8°C között hűtőszekré'nyben. 
• Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1571 

PROTAMIN.1000 injekció (1.x5ml) •. 
. . . .. ,. . ... 

ROCHE .· ...... ATC kód:VD3AB14• 

• Hatóanyag 
Protaminium chioratum (5 ml) vizes oldatban 

(1 ml 1000 USP-E heparin! semlegesít). 
• Javallat 

Heparin túladagolás. Erősebb vérzések eselén 
iv. vagy sc. adott heparin inaktíyálása, extracorpo
ralis keringés eselén és művese alkalmazásakor is. 
Haemorrhagiás jelenségek egyes eseteL 
• Adagolás 

A vérben keringó heparin mennyisége és a 
heparin inj. beadásától eltelt idő határozza meg az 
akt!Jális egyszeri adagot. Ismeretlen heparinkon
centráció eselén alkalmazott kezdő adag az ív. 1 ml-t 
ne haladja meg. Alkalmazása addig biztonságos, 
amíg a thrombinidő még normál értékű. A heparin iv. 
alkalmazásával kiváltott vérzéseknél általában az 
utoljára alkalmazott heparinadag felének megfelelő 
mennyiséget kell i v. -célszerű 100--200 ml izotóni ás 
konyhasóoldatban, cseppinfúzió formájában - al~ 

kalmazni. 
o Mellékhatás 

Ritkán shockszerú tünetek. 
o Figyelmeztetés 

Egymagában adva antithromboplastinként vér
alvadásgátlóan halhat, és bizonyos körülmények 
közölt vérzések léphetnek fel. Ezért a heparin sem
legesítésekor ügyelni kell a protamin túladagolás el
kerülésére. 

A kumarin típusú anticoagulánsok hatását nem 
függeszti fel. 

Eltartás: hűtőszekrényben, nem fagyasztva. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K '""'"46 
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PROTHROMPLEX TIM 4 200 NE 
injekció (1 porampulla + 1 x 20 ml) 

PROTHROMPLEXTIM 4 600 NE 
injekció (1 pbrampulla+ 1 x 20 ml) 

IMMUNO ATC kód: 8028 001 

A készítmény legalább 50-szeres dúsításban 
tartalmazza a májban K-vitamin közremúködésével 
szintetizált ll. (prothrombin), IX. (Christmas factor) 
és X. (Stuart Prower factor) alvadási faktor!, amelye
ket gyűjtött, kevert H Bs antigén- és anti HIV-negatív 
humán plazmából állítanak elő. 

A Prothromplex TIM 4 ezenkívül kis mennyiségú 
heparin! tartalmaz (maximálisan O, 125 NE heparin 1 
NE IX faktorra számítva). 

A potenciális thrombogenitas elkerülése céljából 
rutinszerűen ellenőrzik, hogy nem tartalmaz-e akti
vált alvadási faktorokat 

Az alkalmazott vírusinaktiváló eljárás termék
specifikus gőzkezelés (10 óra, 60°C-on, illetve 1 óra 
80°C-on). 
e Hatóanyag 

200 NE, lll. 600 NE átlagos aktivításu faktor ll, IX 
és X porampullánként Oldószer 20 ml injekcióhoz 
való desztillált víz. 
o Javallat 

Olyan alvadási zavarok terápiája és megelőzé
se, amelyeket részben vagy egészben a K-vitamin
tól függő ll., IX. és X. fa~tor szerzett (1) vagy vele
született hiánya okoz(~. 

1. Akut vérzések és mútéti vérzés-prophylaxis a 
ll., IX. és X. alvadási faktorok szerzett hiánya esetén, 
amelynek okai lehetnek: 

- oralis anticoagulans-kezelés, 
- K-vitamin hiány (felszívódási zavarok, huza-

mos parenteralis táplálás stb.), 
- májparenchyma-károsodás (hepatitis, májcir

rhosis, súlyos toxikus májkárosodások stb.), 
- consumptiós coagulopathia (súlyos shock, 

polytraumatisatio, masszív transzfúziók esetén) az 
alapUl szolgáló átalakulás-zavar elhárítása után. 

A VII. és V. alvadási faktorok egyidejű csökke
nését, ami a fent említett alvadási zavarokban szin
tén előfordulhat, a Prothromplex TIM 4 nem befolyá
solja. 

A VII. faktor célzott szubsztituciójára Faktor VII 
Konzentrat TIM 4 Human, lmmuno áll rendelkezés
re, míg az V. faktor helyettesítésére friss plazma ja
vasolt. AK-vitamin hiányra visszavezethető, szerzett 
alvadási zavarok esetén ajánlatos a májban ezen al
vadási faktorok szintézisét K-vitaminnal serkenteni. 
A K-vitamin ··hatása azonban ellentétben a 
Prothromplex TIM 4-ével, csak 12-24 órával az orá
lis beadás után következik be. A K-vitamin intravé-

nás adását pedig- a lehetséges súlyos mellékhatá
sok miatt - ma már nem javasolják. 

2. Akut vérzések és mütéti vérzés-prophylaxis a 
ll, IX és X faktor egyenkénti vagy kombinált veleszü
letett hiánya esetén. A IX. faktor veleszületett, izolált 
hiányának {B-haemophilia) kezelésére a IX. faktor
koncentrátum {Bebulin TIM 4) áll rendelkezésre. 
O Ellenjavallat 

Consumptiós coagulopathiában szEmVédő bete
geknek a Prothromplex TIM 4 adása kizárólag az 
alapul szolgáló átalakulás-zavar elhárítása után ja
vasolt. 
e Adagolás 

Prothromplex TIM 4 infúziójával, megfelelő ada
golás mellett, rövid idő alatt ellehet érni a szervezet
ben a ll., IX. és X. faktor szintjének kielégítő emelke
dését. 

Csak általános útmutatást lehet adni, mert a 
szükséges adag az alvadási zavar fajtájától és sú
lyosságától, valamint a vérzés helyétól függ. Ezenkí
vül a faktor hiányának okától függően külónböző le
het az in vivo rendeződés (recovery), amit az ada
goláskor figyelembe kell venni. 

ln vivo rendeződés (recovery) a várt érték 
%-ában: 

1. Szerzelt alvadási faktor-hiány esetén: 
- vérzések ill. műlétek anticoagulanssal kezelt 

betegeken kb. 60-70% (Thrombotest-tel mérve) 
-·akut hepatitis kb. 50% (Normotest-tel mérve): 
- krónikus hepatopathia kb. 20-30% (Normo-

test-tel mérve). 
2. Veleszületett alvadási faktor-hiány esetén: 
- ll., X. faktor-hiány kb. 100% (az egyes faktoro

kat mérve): 
- IX. faktor-hiány (B-haemophilia) kb. 40-60% 

(az egyes faktorokat mérve). 
A szubsztitúciós időközőket a ll., IX. és X. faktor 

eltérő biológiai felezési ideje (a ll. faktor kb. 3 nap; 
a IX. faktor 18-30 óra; a X. faktor kb. 2 nap) és az in 
vivo rendeződés (recovery) határozza meg, amely a 
különbözó indikácikók eselén más és más. 

A szubsztitűciós kezelés kezdetén magasabb 
kezdő adagok javasoltak. Az adagolás időközei a 
folyamatos alvadásvizsgálatoktól (lásd alább) függ
nek. A szerzett alvadási zavarok eselén a gyakorlat
ban a 6-24 órás időközök váltak be, a veleszületett 
alvadási zavarokban az időköz! az alapul szolgáló, 
hiányzó faktor felezési ideje határozza meg. A 
szubsztitúciós terápiát következetesen, a szöveti 
vérzés felszívódásáig, ill. a teljes sebgyógyulásig 
kell folytatni. 

A szubsztitúciós terápia hatékonyságát egy
szerű laboratóriumi módszerekkel ellenőrizni lehet. 
A ll. 8s X. faktor aktivitását a tromboplasztin-idő 
(Quick érték) meghatározásával, pl. Normotest (ill 
anticoagulanssal kezelt betegeken· a Thrombotest) 
segítségéve!; a IX. faktor aktivitását a parciális 
tromboplasztin-idő mérésével állapítják meg. A 
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legmegbízhatóbb képet a ll., IX. és X. faktor 
egyenkénti aktivítás-meghatározása alapján lehet 
nyerni. 

Tájékoztatásul a Prothromplex TIM 4 alkalmazá
sához az egyes indikáció-csoportokban a követke
ző irányelvek ajánlhatók: 

1. Szerzett faktorhiányok 
Orális anticoagulansok túladagolása: A vérzés

prophylaxis céljából a Quick-értéket a felső terápiás 
tartományba kell emelni Ehhez általában 
1200-2400 NE Prothromplex TIM 4 adása elegendő. 
Fenyegető vérzésekben a Quick- ill. Thrombotest
érték normalizálására kell törekedni. 

A tapasztalatok szeríni a vérzéseken 24()()...4800 NE 
Prothromplex TIM 4 adaggal úrrá lehet lenni. Eset
leg 24 óra múlva további alkalmazása szükséges le
het. MOtétek orális anticoagulans-kezelés mellett: A 
mútéti előkészítés során legalább 50%-os Quick
érték és/vagy legalább 35%-os Thrombotest-érték 
elérésére kell törekedni. A minimális terápiás szintet 
legalább 48 órán át fenn kell tartani. 

A mútét előtti kezdő adag - a kiindulási értéktől 
függóen- 2400 és 6000 NE közölt van. Ez néha elég
séges, legtöbbször azonban közvetlenül a mútét után 
6-12 órás időközönként további 1200-2400 NE szük
séges. 

A thrombosis kockázatának csökkentése érde
kében kis adagokkal (naponta 2-szer 5000 NE 
heparin) végzett heparin-terápia javasolt. 

Szerzett faktor-hiányok májparenchyma-
károsodás esetén· 

A májmegbetegedések az alvadási faktorok- K
vitamin hiány okozta - csökkent szintézise mellett, 
legtöbbször disseminált intravascularis alvadással, 
a fibrinolysis zavarával, valamint az aktivált faktorok 
és lebontási termékek inaktiválásának zavarával jár
nak együtt. Ezért a terápiás hasznot alaposan mér
legelni kell azzal a kockázattal szemben, hogy a 
DIC {disseminált intravascularis coagulatio) felgyor
sulhat vagy erősebbé válhat. Esetleg a friss plaz
mával való kezelést kell előnyben részesiten i. Csak 
ha a friss plazmával nem lehet a vérzés csiliapitását 
elérni. kerüljön sor a Prothromplex TIM 4 alkalmazá
sára. 

A mútéti előkészítésben (pl. biopsziás beavatko
zásban) ajánlatos egy 50%-ot meghaladó Normo
test-érték elérésére törekedni. A dózis kiszámításá
nál mérvadó, hogy ttkg-onként 1 NE Prothromplex 
TIM 4 infúziója után a Normotest-érték várható növe
kedése 0.4%. 

DIC gyanuja eselén a szubsztituciós terápiát 
csak az alapul szolgáló átalakulás-zavar megszün
tetése után szabad elvégezni. 

Szerzett faktor-hiány consumptiós coagu
lopathia esetén: 

Mivel a consumptiós coagulopathia stádiumaitól 
fűggóen különbözö terápiás célok állnak előtérben, 
nem lehet általános érvényű adagolási útmutatást 

adni. Alapvetően érvényes azonban, hogy 
Prothromplex TIM 4-kezelést csak az alapul szalgá
ló átalakulási zavar megszüntetése után, esetleg 
fibrinolytikus terápiával kombinálva szabad végezni. 

2. Veleszületett faktor-hiányok. Veleszületett fak
tor-hiány anticoagulans-terápia eselén 

Spontán vérzés veszélye áll fenn, ha a Quick
értékek (Normotest) 5%-nál kisebbek és/vagy a 
Thrombotestértékek 3%-nál kisebbek. 

A Prothromplex TIM 4-el végzett szubsztituciós 
terápiában testtömeg-kg-onként 1 NE Prothromplex 
TIM 4 a Quick-értéket 0,8%-kal növeli. 

A IX faktor hiányban 1 NE/ttkg 0,8%-os plaz
maszintnövekedést eredményez. A ll és X faktornál 
1 ,6%-os emelkedéssel lehet számolni 1 NEJttkg in
fúziója után. Az adagolás a terápiásan szükséges 
vérszinttől függ. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

A liofilizátum feloldása 
A Prothromplex TIM 4 liofilezett állapotban táro

landó és közvetlenül az alkalmazás előtt oldandó 
fel. Az oldatot azonnal fel kell h.3sználni. Felnyitott 
üvegeket később nem szabad felhasználni. 

1. Az oldászert az üvegben szobahómérsékletre 
{legfeljebb 37°C-ra) felmelegíteni. 

2. A védősapkát a liofilizátum és az oldószer 
üvegéről eltávolítani. 

3. A rnellékelt átvívőtút (kettős tű) két múanyag
sapka Védi, amelyeket egy ..forrasztási pont" pecsé
tel le. 

Ellordítással a forrasztási pontot oldani és az 
egyik sapkát lehúzni. A szabaddá tett tút az oldó
szeres üveg gumidugójába beszúrni. 

4. Az átvívótú másik sapkáját lehúzni. A szabad 
tűvéget nem szabad megérinten i! 

5. Az oldószeres üveget megfordítani és a ket
tős tű szabad végét a tű hosszának feléig a liofil
izátumos üveg gumidugójába beszúrni. A liofilizá
tumos üvegben uralkodó vákuum beszívja az oldó
szert 

6. Az oldószeres üveget a tűvel együtt lehúzni a 
liofilizátumos üvegróL A:z. oldás folyamatát a liofilizá
tumos üveg enyhe lengetésével gyorsítani. 

7. A liofilizátum teljes feloldódása után a mellé
kelt levegőztető tút beszúrni, amire az esetleg kelet
kezett hab összeesik. A levegőztető túl eltávolítani. 

Beadás 
1. A csomagban mellékelt szúrőtűről csavarás

sal a védősapkát eltávolítani. a tút az egyszer
használatos fecskendére felhelyezni és az oldatot a 
fecskendébe felszívni. 

2. A fecskendőt a szúrótúről leválasztani és az 
oldatot a csomagban mellékelt egyszerhasználatos 
tűvel (ill. a perfúziós készülékkel) lassan (legfeljebb 
2 ml/perc sebességgel) intravénásan befecsken
dezni. 
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Más feloldási technika alkalmazása eselén a 
befecskendezésnél szűrót kell közbeiktatni, meg
akadályozandó, hogy a még oldatlan részecskék 
(ha sürgősségi esetben az oldatnak gyorsan ren
delkezésre kell álinia), továbbá, hogy a dugóból 
kiszúr! gumirészecskék a gyógyszeroldattal 
együtt beadásra kerülhessenek (microemboliák 
veszélye). 

Eltartás: 2-8 °C közötti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 917 (200 NE injekció) 

K- 918 (600 NE injekció) 

PBÓIJEBI\.5 mg. iabiefta'(~Öl<) 
PBQIJÉRA1 o mg tabletta (állx) 
Ú P JOHN 

A medroxiprogeszteron acetát gesztagén hatá
sú gyógyszer. 

Ösztrogén hatása nincs, androgén hatása cse
kély. Megfelelő adagok reproduktív korban lévő nők
ben gátolják a gonadotrop hormon termelését, gá
tolva a tüszőérést és anovulatiot idézve elő. Megfe
lelő adagok férfiakban gátolják a Leydig sejtek funk
cióját. azaz a tesztoszteron termelést. Napi 5 vagy 
10mg-os adagja 10 napon át adva azonos hatást 
fejt ki, mint az ugyancsak 10 napOn át par
enterálisan adott napi 20 mg progeszteron, azaz a 
proliferációs méhnyálkahártya optimális secretiós 
átalakulását hozza létre. ' 

A medroxiprogeszt;.bn acetát tipikus gesztagén 
változásokat hoz létre a méhnyak nyálkahártyájá
ban, és fokozza az intermedier sejtszámot a hüvely
hám érési indexében. A progeszteronhoz hasonlóan 
termogén. 

Gyorsan felszívódik a gyomor-bél traktusból és 
kb. 90-95%-ban kötódik fehérjéhez. Per os adva ki
ürülése bi- vagy triexponenciális farmakokinetikai 
görbével jellemezhető. Felezési ideje kb. 30-60 óra. 
Az epe választja ki és elsődlegesen a széklettel 
ürül. Az orális adagnak kb. 44%-a választódik ki a 
vizelettel, nem konjugált, glukuroniddal vagy szuifát
tal konjugált metabolit éS enzimrezisztens sav for
májában. 
e Hatóanyag 

5 mg, illetve 1 O mg medroxyprogesteronum 
aceticum tablettánként. 
e Javallat 

Diagnosztikai céllal: elsődleges és másodiagos 
amenorrhoea. 

Terápiás céllal: disfunctionális (anovulatiós) 
méhvérzés. Endometriosis. Az ösztrogén endomet
riumra gyakorolt hatásának ellensúlyozása ösztro
génnel kezelt menopausális nőkben. Menopausális 
vasomotor tünetek. 

O Ellenjavallat 
A hatóanyaggal és a gyógyszer alkotórészeivel 

szemben ismert túlérzékenység. 
• Adagolás 

Elsődleges és másod/agos amenorrhoea 
Napi 5-10 mg 10 napon át. A megvonásos vér

zésnek 3--7 napon belűl jelentkeznie kell, ha az en
dogén ösztrogén hatás az endametrium rn_egfelelő 
proliferációját hozta létre. ~· :, "'· 

Dysfunctiona/is (anovulatiós) méhvérzés 
Napi 5-1 O mg 1 O napon át adva a vérzés foko

zatos megszünéséhez vezet. A megvonásos vérzés 
a Provera kezelés abbahagyása utáni 3-7. napon 
következik be. Napi 5-1 O mg Provera adását 10 na
pon át meg lehet ismételni a ciklus 16. napján kezd
ve, 2-3 ciklusan keresztül, majd félbeszakítani an
nak megállapítására, hogy a diszfunkció rendező
dött-e. 

Endometriosis 
A szokásos adag napi 3-szar 10 mg 90 egy

más! követő napon, a ciklus első napjátó! ·számít
va. Attöréses vérzés a betegek 30--40%-ánál for
du! elő. Kezelésére kiegészítő hormonkezelés 
nem szükséges, mivel rendszerint spontán rende
ződik. 

Postmenopausában: ösztrogénnel kezelt nők 
méhére gyakorolt ösztrogén hatás ellensúlyozására 
5-1 O mg Provera legalább 1 O napon át a 25 napos 
ösztrogén kezelés 16. napján kezdve. A Provera ke
zelés abbahagyása utáni 3--7. napon megvonásos 
vérzésnek kell jelentkeznie. 

Menopausá/is vasomotor tűnetek kezelése 
Aszokásos napi adag 10-20 mg folyamatosan. 

e Mellékhatás 
Előfordulásuk ritka. 
Anaphylaxiás vagy anaphylactoid reakciók 
Thromboemboliás megbetegedések. 
Központi idegrendszeri zavarok: idegesség, alu

székonyság, álmatlanság, fáradtság, depressio, 
szédülés és fejfájás. 

Bór- és nyálkahártya elváltozások: csalánkiütés, 
viszketés, bőrpír, acne, férfias szórnövekedés, 
alopecia. 

Gyomor- és bélrendszeri panaszok: hányinger. 
A mell fájdalmas megduzzadása, galactorrhoea 
Egyéb: láz, súlyváltozás, holdvilágarc. 

e Figyelmeztetés 
A Provera alkalmazása nem jár együtt throm

boemboliás szövódményekkel. Ha a beteg a keze
lés alatt mégis tapasztal ilyen jellegű elváltozást 
az orvosnak gondosan mérlegelni kell a kezelés 
folytatását. A kezelés megkezdése előtt ki kell 
zárni a nemi szervek és a mell daganatos elvállo
zását is. 

Figyelembe kell venni, hogy a Provera tabletta,
különösen a más indikációban alkalmazott nagy
adagú készitmények, - súlygyarapodást és folya
dékvisszatartást eredményezhetnek. 
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Különös körültekintést igényel: 
- depressiós betegek kezelése, mivel egyesek

ben praemenstruatiós jellegű depressios tünetek je
lentkezhetnek; 

- cukorbetegek kezelése, mivel csökkenhet a 
glukóz-tolerancia (hatásmechanizmusa nem isme
retes). 

A méhtest vagy El. méhszáj szövettani vizsgálata 
eselén a patológus! a Provera szedéséről tájékoz
tatni kell. 

Egyidejűleg adott aminoglutetimíd jelentősen 
csökkentheti a Provera hatását 

A gyógyszer alkalmazása terhesség és szopta
tás idején nem javallt. 

A Provera kezelés a következő laboratóriumi ér
tékeket befolyásolhatja: plazma gonadotropin, 
progeszteron, kertizol szint, plazma tesztoszteron 
szint (férfiak) és ösztrogén szint (nők), vizelet preg
nandiol szint, glukóz tolerancia teszt és metirapon 
teszt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1868 (5 mg tabletta) 

K- 1869 {10 mg tabletta) 

P~()VERP,;1ooiT9 tallteitai(1~ol<)·•·••···· 

PRO VER~ 200 ~g tabletta (50x)···•.· ·. •.•• ••. 
PROVERA500 mg tabletta (20x) • >• 

UPJOHN, _: · ... ' ;;:_ :~t:C:kó~~Iö;·~,Bb:{ 

A medroxiprogeszteron acetát progesztativ ha
tású progeszteron származék. Androgén és 
ösztrogén aktivitása nincs. Megfelelő adagban 
fogamzóképes korú nőkben gátolja a gonadotrop 
hormon secretiot. ezáltal megakadályozza a tüsző
érést és anovulatiot idéz elő. Megfelelő adagban 
férfiakban suppressálja a Leydig sejtek működését, 
azaz az endogen tesztoszteron termelődést. Orális 
adagolás után tipikus gesztagén változások észlel
hetők a méhnyak nyálkahártyájában, növeli az inter
medier sejtszámot a hüvelyhám érési indexében. 
Rákellenes hatása valószínűleg összefügg a hypo
thalamus - hypophysis - gonad tengelyre. az 
ösztrogén receptorokra és a szteroidok szöveti 
anyagcseréjére kifejtett hatásávaL Termogén hatá
sú, mint a progeszteron. Nagyobb adagok (napl 500 
mg vagy több) adásakor adrenokortlkold hatás ma
nifesztálódhat. Felezési ideje kb. 30 óra. Fő metabo
litja a vizelettel ürül. 
e Hatóanyag 

100 mg, 200 mg és 500 mg medroxyproges
teronum aceticum tablettánként. 
e Javallat 

Hormondependens carcinomák: 

- Recurrens és/vagy metastatizáló emlőcareinc
ma postmenopausában. 

- Recurrens és/vagy metastatizáló endametrium 
carcinoma. 

- Recurrens és/vagy metastatizáló vesecarcinoma. 
o Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti túlérzékenység. Lezajlott 
vagy meglévő thromboemboliás betegségek. Máj
működési zavarok vagy aktív májbetegség. Terhes
ség. Szoptatás. 
e Adagolás 

A szokásos adag postmenopausális re_currens 
emlócarcinomában 400-1200 mg/nap. 

A szokásos adag recurrens endometriális és 
vesecarcinomában 200-600 mg/nap. 

A kezelés hatása 8--1 O hét után várható. 
A kezelés során fellépő gyors tumor-progressio 

eselén a Provera kezelést azonnal abba kell hagyni. 
e Mellékhatás 

A kezeléssei kapcsolatos tünetek a súlyosság 
{és nem az előfordulási gyakoriság) sorrendjében: 

1. anaphylaxia és anaphylactoid reakciók, 
2. thromboemboliás szövódmények, 
3. központi idegrendszeri tüiletek: idegesség, 

álmatlanság, somnolentia, fáradékonyság, depres
sio, szédülés és fejfájás, 

4. bór- és nyálkahártya tünetek: urticaria, viszke-
tés, kiütés, acne, hirsutismus és a!opecia, 

5. gastrointestinalis tünet: hányinger, 
6. emlő tünet: érzékenység és galactorrhoea, 
7. egyéb: hyperpyrexia, testtömegváltozás és hold

világarc. 
Nagy adagok adásakor: Cushingoid syndroma, 

folyadékretenció, glukóz intolerancia és vérnyomás 
emelkedés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Aminoglutethimíd jelentősen csökkentheti a 
Provera biohasznosíthatóságát 
• Figyelmeztetés 

A Provera kezelés megkezdése előtt. a beteg 
státuszát gondosan értékelni kelL A terhességet ki 
kell zárni. 

A kezelés során fellépő thromboemboliás szö
vődmények esetén az előny/kockázat arányt alapo
san mérlegelni kell a kezelés folytatását illetően. 

Különösen a magas adagok testtömeg gyara
podást és folyadékretenciót okozhatnak, erre a ke
zelés előtt figyelemmel kell lenni. Epilepsia, mig
rén, asthma, szív- vagy vesebetegség fennállása 
eselén a kezelést gondos megfigyeléssei kell vé
gezni. 

Alacsony adagú kezelés során csökkent glu
kóztolerancia léphet fel, ennek mechanizmusa nem 
ismert. Lehetőségével különösen diabeteszesek ke
z.elésekor kell számolni, 

A depressiora hajlamos betegeket gondosan 
meg kell figyelni a kezelés során. (Néha premen
struatios depressio tünetei észlelhetők). 
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Endometrialis vagy endocervicalis szöveti vizs
gálat esetén apatológust tájékoztatni kell a Provera 
kezelésről. 

A következő laboratóriumi teszteket befolyásol
ja: gonadotropin, plazma progeszteron és kortizai 
szint, vizelet pregnandiol szint, plazma tesz
toszteron szint férfiakban. ösztrogénszint nőkben, 
glukóztolerancia teszt és metyrapon teszt. 

Állatkísérletekben adrenokortikoid hatást észlel
tek, ezért nagy adagok adásakor és tartós kezelés
kor erre szigorúan figyelni kell. 

Emlócarcinoma kezelésében előfordult hyper
calcaemia. Ha a kezelés során akut látásromlást, 
proptosist, diplopiát vagy migrént észlelnek, gon
dos szemészeli vizsgálatot kell végezni a kezelés 
folytatása előtt a papillaoedema vagy a retina vas
cularis laesiojának kizárására. 

Túladagolás Akut esetet nem észleltek. Napí 
400 mg vagy nagyobb adagot szedő betegek 
glukokortikoid túladagolás tüneteit mutathatják, és 
ez adagcsökkentési tehet szükségessé. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C) között. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1242 {100 mg tabletta); 
K- 1243 (200 mg tabletta); K- 1245 {500 mg tab
letta) 

Kémiailag nem tartozik l~riciklikus és tetracik
likus antidepressansok csoportjába, hanem egy 
specifikus seretonin-reuptake gátló, amely aktív 
metabolitokkal rendelkezik. 
• Hatóanyag 

20 mg fluoxetinum (fluoxetinium chioratum for
májában) kapszulánként. 
• Javallat 

A depressiós betegség tüneteinek kezelése, kü
lönösen azon esetekben, amikor nyugtató adása 
nem szükséges. 

Obscessiv-compulsiv bet~gség ("kényszerneu
rosis") terápiája. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Sú
lyos veseelégtelenségben (GFR* 10 m{fperc), mivel 
ezen betegek krónikus kezelése során akkumuláció 
léphet fel. 

Szoptatás időszaka. A terhesség időszaka rela
tív ellenjavallat {lásd .. Figyelmeztetés" rovatot). 

• GFR = glomerulus filtratum mértéke 
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Monoamino-oxidáz inhibitorokkal kombinálva, 
vagy a MAO-gátló kezelést követő 14 napon belül. 
Legalább öt hétnek kell viszont eltelnie, ha a 
Prozac-kezelést követően MAO-inhibitor terápia 
kezdődik. 

Gyermekkori alkalmazásának biztonságos és 
hatásos volta még nem bizonyított, ezért a gyermek
korban ellenjavallt 
• Adagolás 

Felnőtteknek és idóseknek: Mind d epressio ban, 
mind obscessiv-compulsiv betegségben az ajánlott 
adag napi 20 mg. A terápia elkezdésekor és abba
hagyásakor figyelembe veendő, hogy a fluoexetin 
felezési ideje 2-3 nap, az aktív metabolitoké pedig 
7-9 nap! 
o Mellékhatás 

Asthenia, láz. 
Emésztórendszer: émelygés, hasmenés, száj

szárazság, étvágytalanság, dyspepsia, hányás. 
Idegrendszer: fejfájás, idegesség, álmatlanság, 

álmosság, feszültség, remegés, szédülés, fáradt
ság, csökkent libido, ritkán epilepsiás roham. A be
tegek kb. 1%-ában hypomaniavagy mania. 

Légzőrendszer: pharyngitis, dyspnoe. Tüdőel
változások (beleértve a hystopathologiával kimutat
ható különböző gyulladásos folyamatokat és/vagy a 
fibrosis!) meglehetősen ritkán, ilyenkor dyspnoe le
het az egyetlen bevezető tünet. 

Bór- és bórfüggelékek: a betegek kis százaléká
ban jelentkezik bőrpír és/vagy urticaria (lásd "Fi
gyelmeztetés" rovatot). Súlyos szisztémás reakciók 
fejlődhetnek ki feltehetően vasculitissel összefüg
gésben, ritkán halálos kimenetelt is leírtak. Excessív 
izzadás, szérumbetegség és anaphylaxia-szerű re
akciók ritkán felléphetnek. 

Uragenita/is rendszer: sexualis dysfunctiók (kés
leltetett vagy gátolt orgasmus). Hyponatraemiát 
(szérumnátrium i 10 mmol/1), mely reverzibilisnek bi
zonyult a Prozac-terápia abbahagyását követően, 
ritkán írtak le. Néhány eset feltehetően a nem meg
felelő antidiuretikus hormonszekréció következmé
nye volt. Ezen betegek legnagyobb része idős, 
diureticumot szedő, vagy más okból hypovolaemiás 
volt. 

Az alábbi tüneteket a Prozac szedésével össze
függésben írták le, azonban az oki kapcsolat nem 
volt bizonyítható: agyi vascularis történések, zavart
ság, öngyilkossági gondolatok, valamint erőszakos 
viselkedés, dyskinesia, ecchymosis, gastrointesti
nalis vérzés, hyperprolactinaemia, pancreatitis, 
thrombocytopenia, thrombocytopeniás purpura, 
vaginalis vérzés a gyógyszerszedés abbahagyását 
követően. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Legalább 14 napnak kell eltelnie a MAO

inhibitor kezelés befejezése és a Prozac terápia el
kezdése között. Súlyos, időnként fatális reakciókat 
(így hyperthermia, rigidilas, myoclonus, autonom in-



stabilitás az életjelenségek rapid fluktuációjával, el
mezavar extrém agitatióval, deliriummal, mely 
comáig fokozódhat) írtak le a két szer együttes al
kalmazásakor, vagy a Prozac abbahagyása után 
közvetlenül adott MAO-inhibitor hatására. Az emlí
tett reakciók kivédésére javasolható oralis ciprohep~ 
!adin vagy ív. dantrolen. 

óvatosság ajánlott azon esetekben, amikor 
Prozac és központi idegrendszerre ható szer, pL 
litium adása szükséges. Emelkedett és csökkent 
litiumszint egyaránt előfordulhat a fluoxetin és litium 
együttes adásakor. Néhány esetben litium-toxicitás! 
is leírtak, ezért a litiumszint manitorozása gyakrab
ban szükséges. 

Tricic!ikus antidepressans és Prozac kombinált 
adása eselén az előzőleg stabil triciclikus antide
pressans plazmaszintje több mint kétszeresére nő
het. 

A fluoxetin és a tripiofán együttes alkalmazása
kor agitatiót, nyugtalanságot és gastrointestinalis tü
neteket írtak le néhány esetben. Figyelembe veendő 
továbbá a hosszú felezési idő (Jásd "Adagolás" ro
vatot). 

Nincs klinikailag szignifikáns gyógyszerinterak
ció a fluoxetin és a klorotiazid, etanol, szekobarbitál, 
tolbutamid, valamint warfari n között. A fluoxetin kö
tődik a plazmaproteinhez, ezért más, plazmaprote
inhez kötódó gyógyszerekkel együtt alkalmazva köl
csönösen megváltozhat plazmakoncentrációjuk. 
e Figyelmeztetés 

Bőrpír és allergiás reakciók: ha Prozac adása 
idején bórpír vagy más allergiás jelenség lép fel, 
melyekért más etiológiai tényező nem tehető felelős
sé, a gyógyszer adását fel kell függeszteni. 

Terhesség: a Prozac adásának biztonságos vol
ta humán terhességben még nem bizonyított, ezért 
a gyógyszer alkalmazása terhességben kerülendő, 
kivéve, ha más biztonságosabb szer nem áll rendel
kezésre. Az állatkísérletek eredményei alapján ter
atagen hatása nem bizonyítható, de az anyai toxici
tás korlátozta a teljes körű vizsgálatokat. 

Adása nem javallt szoptatás idején. A fluoxetin 
koncentrációja az anyatejben 70.4 ng/ml, az anya 
p lazmájának 295 ng/ml koncentrációja mellett. Nem 
észlelhető mellékhatás az újszülöttekben. 

Adását minden esetben fel kell függeszteni, 
ha epilepsiás roham jelentkezik. Alkalmazása ke
rülendő instabil epilepsíás betegeknek, az elle
nőrzött epilepsia eselén pedig Qondos manitoro
zás szükséges. Ritkán prolongált rohamokat ész
leltek -fluoxetin szedése alatt elektroschock keze
léskor. 

A fluoxetin nagy része a májban metabo
lizálódik, és a veséken keresztül választódik ki. Je
lentős májkárosodás, vagy enyhe-középsúlyos ve
seelégtelenség (GFR 10-50 ml/perc) esetén ala
csonyabb adag, pl. másodnaponkénti adagolás 
ajánlott. 

Korlátozott szám ú klinikai tapasztalat áll rendel
kezésre akut szívbetegségekben, ezért elővigyáza
tosság ajánlatos, bár nem volt megfigyelhető biock
ot eredményező vezetési rendellenesség. Súly
csökkenés! okozhat, mely nemkívánatos a csökkent 
súlyú depressios betegek számára. Azonban csak 
ritkán kell felfüggeszteni a keZelést súlycsökkenés 
miatt. 

Diabetes mellitusban a Prozac hatására médo
sulhatnak a vércukor értékek. Hypoglycaemia je
lentkezhet a terápia idején, és hyperglycaemia a 
gyógyszer adásának befejezését követően. Az inzu
lin és/vagy oralis antidiabeticumok újbóli beállítása 
válhat szükségessé. 

Néhány esetben megváltozott thrombocyta
funkciókat és/vagy abnormális laboratóriumi értéke
ket írtak le Prozac szedése idején. Ugyancsak elő
fordulhatnak rendellenes vérzések is, de ezeknek a 
Prozac-kal való összefüggése és klinikai jelentősé
ge még tisztázatlan. 

Bár nem befolyásolja egészséges egyének psy
chomotoros tevékenységét, azonban valamennyi 
psycheaetiv szer ronthatja az ítélőképességet. és 
egyéb képességeket. 

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. Alkohol fogyasztása kerülendó. 

Mivel a Prozac kedvező terápis hatása depres
sioban, hasonlóan a többi antidepressivumhoz, a 
kezelés első két vagy több hetében még bizonyta
lan, ezen periódus alatt a betegek szaros ellenőrzé
se szükséges. Az öngyilkossági kísérlet lehetősége 
a depressio egyik súlyos veszélye, és ez a Prozac~ 
kezelésben sem változik az első időben, csak a te
rápiás effektus megjelenése után. Így a beteg szo
ros ellenőrzése elengedhetetlen. 

Kényszerbetegségben a kedvező terápiás hatás 
a depressioban észlelhetőhöz képest később, álta
lában a negyedik-hatodik héten jelentkezik. 

Túladagolás eselén a Prozac széles határok kö
zött biztonságos. 

Nagy adag hatására az émelygés és hányás a 
fő tünetek. Agitatio, nyugtalanság, hypomania és a 
központi idegrendszer excitatiójának más jelei is je
lentkezhetnek. Specifikus antidoturna nem ismert. 
Fontos a légutak biztosítása. Javasolt a szív- és 
egyéb életfunkciók monitorozása, szükség eselén 
általános tüneti és supportiv kezelés. 

Állatkísérletek tapasztalatai alapján a Prozac
indukálta, spontán nem szúnó epilepsiás rohamok
ban a diazepam jó hatású lehet. Nagy térfogaton 
történő eloszlása miatt a forszírozott diuresis, peri
tonealis dialysis, haemedialysis és vércsere előnyös 
hatása valószínűtlen. Aktívszén, esetleg szorbitollal 
együtt sokkal hatásosabb lehet, mint a hánytatás 
vagy gyomormosás. 

Eltartás: fénytól védve, szabahőmérsékleten 
25 °C alatt tartandó. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K.,... 1840 

PULMICORT 50 f'g/adag, ill. 
200 f'g/adag.inhaleres 
inhalációs·.aerosiol 

PULMICORT 50 f'g/adag, ilf, 
200 !'9/adag adápteres 
inháláéiós aéi'óSzol 

ASTRA 

A készítmény budezonidot (nem halogénezett 
kortikoszteroid) tartalmaz. Kedvező lokális hatása 
mellett alig jelentkezik szisztémás reakció. Sziszté
más abszorpció után gyorsan inaktiválódik a máj
ban. Antianaphylaxiás és gyulladásgátló hatását bi
zonyítják a különféle provakációs vizsgálatok. Ezek 
a hatások csökkentett hörgőobstrukcióban nyilvá
nulnak meg, az azonnali és késői allergiás reakciók 
esetében. Az azonnali reakciók gátlása hosszabb 
előkezelési időszakot igényel (legalább 1 hét), mint 
a késői reakciók megakadályozása. A budczonid 
hisztamin és metakolin légúti reaktivitás! csökkentő 
hatással rendelkezik hyperreaktív betegek eseté
ben. 
e Hatóanyag l 

50 ).lg/adag aeroszol: 10,5 mg budesonidum 
14,7 g szuszpenzióban, adagolószelepes palac
konként (0,71 mg budesonidumot tartalmaz 1 g 
szuszpenzió). 

200 ).lg/adag aeroszol: 22,0 mg budesonidum 
7,7 g szuszpenzióban, adagolószelepes palackon
ként (2, 85 mg budesonidumot tartalmaz 1 g szusz
penzió). 
e Javallat 

Asthma bronchiale. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás (A budezonid terhes álla
toknál történt alkalmazása abnormális magzati fejlő
dést eredményez). 
e Adagolás 

Individuális. 
Az adagolószelep lenyomásával, a készítmény

tól függően 50 J.!Q. ill. 200 J.IQ hatóanyagtartalmú 
permet távozik a palackból. A palack tartalma kb. 
200 adag (SO ).!Q/adag aeroszol) ill. 100 adag (200 
~tg/adag aeroszol). 

Felnőtteknek 

A kezdeti adag általában naponta 400-1600 J.!Q 
2-4 részre elosztva, inhalációs kortikoszteroid terá-

pia kezdetekor súlyos asthma esetén és orális kor
tikoszteroidok csökkentésekor. 

A fenntartó adagként azt a lehető legkisebb 
adagot kell választani, amely a beteget tünetmen
tes állapotban tartja. Ez általában 200-400 1-lQ na
ponta két részre elosztva. Súlyos asthmás tünetek 
esetén a napi adag 1600 ).IQ-ig emelhető. Ennél is 
magasabb adag alkalmazásakor a klinikai ter-?o.iás 
előny és az esetleges szisztémás hatás riZikóját kell 
mérlegelni azzal a még nagyobb kockázattal szem
ben, melyet az alacsony dózisban alkalmazott 
Pulmicort és a nagy dózisban adott orális kortiko
szteroid jelent a betegnek. Ha orális kortikoszteroid 
kezelés szükséges, érdemes először nagyobb 
Pulmicort adagot kipróbálni, különösen azokban az 
esetekben, amikor nincs nagyobb nyálkekérződés 
a légutakban. 

Gyermekeknek 
Az adag általában naponta 100-400 J.!Q két 

részre elosztva. A napi legnagyobb adag 400 ).IQ. A 
fenntartó adag az a lehető legkisebb adag legyen, 
amely a tünetmentes állapotot biztosítja. Gyermekek 
csak felnőtt felügyelete mellett alkalmazhatják. 

Nem szteroid dependens betegeknek 
Az előírt Pulmicort adaggal történő kezelés álta

lában 10 napon belül hozza meg a terápiás hatást. 
Bizonyos betegeknél rendkívül nagy mennyiségű 
nyálka képződhet a hörgőkben. Ilyen esetekben 
ajánlatos kezdetben rövid ideig (kb. két hét) orális 
kortikoszteroid kezelést alkalmazni a Pulmicort adá
sa mellett. Az orális kortikoszteroid kezdeti magas 
adagja később fokozatosan lecsökkenthető, majd 
elhagyható, ezután a Pulmicort kezelés önmagában 
is elegendő. 

Ha az asthmában bakteriális fertőzés által oko
zott súlyosbadás lépne fel, megfelelő antibiotikumot 
is kell alkalmazni. A Pulmicort adag növelése is 
megfontolandó. 

Szteroíd dependens betegeknek 
Orális szteroid dependens betegek átállítása 

Pulmicort kezelésre, különös figyelmet igényel, elsó
sorban a hypothalamus-hypophysis-mellékvese 
csökkent működése miatt, melyet a hosszantartó 
orális kortikoszteroid kezelés okozott. 

Pulmicort kezelés kezdetekor a betegnek relatív 
stabil állapotban kell lennie. Ekkor 400-800 J.l.g ad
ható naponta kétszer, az előzőleg használt orális 
kortikoszteroiddal kombinálva kb. 1 O napon keresz
tül. Ezután az orális kortikoszteroid adag csökken
tését fokozatosan el lehet kezdeni. Az orális kor
tikeszteraid adagot le kell csökkenteni a legalacso
nyabb lehetséges szintig, amikor Pulmicorttal kom
binálva stabillégzó kapacitást biztosít. Sok esetben 
az orális kortikoszteroid terápiát teljesen helyettesí
teni lehet Pulmicort kezeléssel. Más esetekben ala
csony orális kortikoszteroid adag fenntariása érhe
tó el. 

Az orális kortikoszteroid adag csökkentése kö-
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vetkeziében - a csökkent szisztémés szteroid hatás 
mialt - néhány betegnek rossz közérzete lehet, 
ezért gyakran szükséges, hogy az orvos aktívan tá
mogassa a beteget és hangsúlyozza a Pulmicort ke
zelés fontosságát. Gyakran jelentős idő szükséges 
ahhoz, hogy a mellékvesekéreg visszanyerje nor
mális kortikoszteroid termc:lő képesség ét. Ezért fizi
kai stresszhelyzetek esetén, mint pL komoly fertőzé
sek, trauma vagy operációk, szükséges, hogy a be
teg kiegészítésképpen orális kortikoszteroidot is 
kapjon. 

Az asthma akut rosszabbodásakor, különösen 
megnövekedett viszkozitás és nyálka okozta elzáró
dás esetében, a betegnek rövid orális kor
tikoszteroid kezelésre lehet szüksége. 
O Figyelmeztetés 

Különös elővigyázatosság szükséges tüdótu
berculosisban, a légutak gombás és vírusos fertő
zéseiben szenvedó betegek Pulmicort aeroszollal 
történő kezelése során. 

A betegnek ki kell öblítenie a száját az aeroszol 
alkalmazását követően. 

Az orális terápiáról Pulmicort kezelésre történő 
átállításkor a beteg korábbi panaszai visszatérhet
nek (rhinitis, ekzema), elvonási tünetek (fáradtság, 
fejfájás, izom- és izületi fájdalmak, időnként émely
gés és hányás) jelentkezhetnek. Ilyen esetben az 
orvosnak tovább kell támogaini a beteget a 
Pulmicort folyamatos alkalmazásának érdekében. 

A készítmény kétféle inhalációs belégzókészü
lékkel: inhaleres vagy adapteres belégzőkészülék
kel áll rendelkezésre (lásd a készítmény dobozában 
elhelyezett bete.gtájékoztatót). Az adapteres 
Pulmicort 50 )lg/adag, ill. 200 f.!Q/adag inhalációs 
aeroszolhoz Pulmicort Nebuhaler inhalációs segéd
eszköz (engedélyezve ORKI 61/94.) is csatlakoztat
ható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 oc közőtt). 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1396 (50 !-lg) 

K - 1397 (200 "g) 

PULMICORT TURBUHALER 
100 119/adag por inhalációhoz 
(200 adag) 

PULMICORT TURBUHALER 
200 flQ/adag por ·inhalációhoz 
(200 adag) 

PULMICdRT TURBUHALER 
400 119/adag por inhalációhoz 
(200 adag) 

ASTRA 

. ·. 

.. 

.· 

A budezonid ún. "nem halogénezett" glukokor
tikoszteroid. A helyi gyulladásgátló és a szisztémás 
glukokortikoid hatás kedvező viszonyt mutat igen 
széles dózistartományban. Erre a budezonidnak -
szisztémás felszívódását követően -a májban törté
nő extenzív kb. 90%-os Jirst pass" metabolizmusa 
ad magyarázalot A budezonid antianaphylacticus 
és gyulladáscsökkentő hatású, amely mind az azon
nali, mind a késői típusú allei"giás reakció eselén a 
bronchiális görcskészség csökkentésében nyilvánul 
meg. Csökkenti a légútak hisztaminnal és meta
kolinnal kiváltható fokozott reaktivitását bronchiális 
hyperreactivitást mutató betegeken alkalmazva. Az 
inhalált budezenidot sikerrel alkalmazták fizikai ter
heléssei kiváltott asztma megelőzésére. Egyszeri 
adag belégzése után a légzésfunkció néhány órán 
belül javul. A budeszonid - más glükokor
tikoidokhoz hasonlóan - teljes hatását csak néhány 
nap múlva fejti ki. Egyszeri adag (400-1600 )lg) 
budeszonid 12 órán keresztül hat. Ennek kb. 10%-a 
deponálódik a tüdőben. A lenyelt mennyiség 90%-a 
a májba kerülve inaktiválódik. 1 mg budezonid inha
!ációja után a 30. percben éri el a maximális plaz
makoncentrációt, amely 0,01 Ilmalll-nél alacso
nyabb. 

A Pulmicort Turbuhaler belégzés által szabályo
zott por inhaláló készülék, amelyból a belégzés jut
tatja a légutakba a 100 )lg ill., 200 {lg, ill. 400 )lg 
budeszonid adagot. Mindegyik inhaláló tartalma 
200 adag. A Pulmicort Turbuhaler nem tartalmaz 
hajtógázt, tartósítószer!, vagy egyéb additív anya
gat. 
e Hatóanyag 

100 )-tg, ill. 200 ).lg, ill. 400 pg budesonidum ada
gonként. 
• Javallat 

Asthma bronchiale. 
• Ellenjavallat 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Adagolás 

Individuális. 
Az inhalációs glukokortikoszteroid terápia elindí

tásakor, ill. súlyos asthmás betegeknek ~ amikor az 
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orális glukokortikoszteroidok adagjának csökkenté
se, vagy elvonása a cél . 

A kezdeti adag felnőtteknek: naponta 400~ 1600 
!-lg 2-4 részre elosztva (kevésbé súlyos esetben na
ponta 400-800 pg; súlyos esetben naponta 800-
1600 )lg). 

Gye1mekeknek: 2~7 éves étetkor közölt naponta 
200-400 l-l9 2-4 részre elosztva_ 

7 éves életkor felett naponta 200-800 11g 2-4 
részre elosztva 

A fenntartó adag mind felnőtteknek, mind gyer
mekeknek individuális és a lehető legalacsonyabb 
kell hogy legyen. A fenntartó adag alkalmazása na
ponta kétszer (reggel-este) elégséges. 

Olyan betegek esetében, akiknek fokozottabb 
terápiás hatás szükséges, a Pulmicort Turbuhaler 
emelt adagban ajánlott, mivel az orálisan alkal
mazott glukokortikoidokkal összehasonlítva alkal
mazásával kisebb a szisztémás mellékhatások ve
szélye. 

Minden egyes inhalálás után a betegnek vízzel 
ki kell öbliteni a száját. Orális szteroídokka! koráb
ban nem kezelt betegek eselén a terápiás hatás ál
talában 10 nap után érhető el. 

Fokozott mennyiségú légúti váladékszekréció 
esetében rövid kb. 2 hét, kiegészítő orális kor
tikoszteroid kezelés javasolt. 

Orá/ís szteroid-dependens betegek eselén az 
orális szteroid kezelésról a Pulmicort Turbuhaler al
kalmazásra történő átálláskor szükséges, hogy a 
betegek viszonylag stabil állapotban legyenek. Az 
első 10 napon át, a nagy adagú Pulmicort Turbuha
lert együtt kell adni a korál;lban alkalmazott orális 
szteroiddal. Ezután az oráffs szteroid adagot foko
zatosan kell csökkenteni (pl. havonta 2,5 mg 
prednizolonnal, vagy ekvivalens mennyiséggel) a 
lehető legalacsonyabb szintre. Az orális kortiko
szteroidokkal kezelt betegek esetében legtöbb
ször a szisztémás szteroidok használata teljes mér
lékben kiváltható a PulmicortTurbuhaler alkalmazá
sával. 
• Mellékhatás 

Enyhe irritáció a légcsöben, köhögés, rekedt~ 

ség. Candida fertözés előfordulhat a szájban és a 
garatban. A köhögés általában megelőzhető, ha a 
beteg a Pulmicort belégzése előtt 5-10 perccel [32-

agonista hatóanyagtartalmú készítményt inhalál. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Tüdötuberculosisban, légúti gombásvagy vírus 
által okozott fertőzések eselén fokozott óvatosság 
mellett adható. 

Terhesség alatttörténő alkalmazását kerülni kell, 
.-- amennyiben ezt egyéb kényszerítő körűlmények 

nem indokolják. Vemhes állatoknak adott budezonid 
a magzat fejlődésében elváltozásokat okozott. 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a készítmény 
hasonló elváltozásokat okozhat humán alkalmazás 
esctén. Ha a glukokortikoid terápia a terhesség ide
jén elkerülhetetlen, az inhalációs alkalmazást kell 
előnyben részesíteni, mert az orálisan adott gluko
kortikoszteroidok ekvivalens antiasthmatikus hatást 
kifejtó dózisaival összehasonlítva szisztémás hatása 
csekélyebb. 

Szoptatás: Az anyatejbe törtónó átjulásr~-~~:mat
kozóan nincsenek adatok, ezért szaplató anyáknak 
nem ajánlatos adni. 

Az orálisan adott szteroid terápiáról Pulmicort 
kezelésre történő átálláskor a korábbi tünetek újból 
jelentkezhetnek pl. rhinitis, ekzema, izom- és ízüle\1 
fájdalmak. Ritkán szteroid elvonási tünetek: fáradé
konyság, fejfájás, hányinger és hányás jelentkez
nek. Ilyenkor szükségessé válhat az orális szteroid 
adagjának átmeneti visszaállítása. 

A Pulmicort kezelés során az asthmás tünetek 
akut kiújulása eselén rövid ideig tartó kiegészítő (új
raadott) orális szteroid kezelés válhat szükségessé. 
A beteget figyelmeztetni kell arra, hogy az esetleges 
száj~ és garatgombásodás elkerülése érdekében 
vízzel kell kiöblíteni a száját minden egyes inhalálás 
után. 

Túladagolás. A Pulmicort túladagolása még 
igen nagy adagok esetén sem okoz klinikai problé
mái. Nincs hatással a jármúvezetői- és gépkezelói 
képességekre. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 2058 (100 )lg/adag 
por); K- 2059 (200 )lg/adag por); K- 2060 (400 
!-IQ/adag por) 

Mérsékelt vasoconstrictor hatással rendelkező 
sympathomimeticum, mind az a:-, mind a p-recep
torokon hat. alig van központi idegrendszeri hatása. 
Az adrenalinhoz képest háromszor gyengébb, de 
tízszer tartósabb hatású. A vérnyomást mérsékel
ten emeli, a szívizom contractilitást nem fokozza. 
Növeli a keringó vér mennyiségét úgy, hogy kiüríti a 
vérraktárakat Csökkenti a periferiás ellenállást. A 
gyomor-bél tractusból majdnem tökéletesen felszí
vódik. 
• Hatóanyag 

500 mg pholedrinium sulfuricum (25 ml) alkoho
los-vizes oldatban üvegenként 
e Javallat 

Hypotonia, toxikus, traumás, postoperativ kerin
gési elégtelenség, sebészeli és fertőző betegsé-
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gekkel, valamint altatószer- és gázmérgezésekkel 
járó collapsus, rövid (1-2 óra) időtartamú pupillatá
gítás. 
8 Ellenjavallat 

Zárt zugú glaucoma. 
• Adagolás 

Felnófteknek sz okásos adagja naponta 2-3-szar 
15-20 mg (15'-20 csepp). 

Gyermekeknek: naponta 2-3-szar 2-5 mg 
(2-5 csepp). 

Pupillatágításra az üveg tartalmának izotóniás 
nátrium-klorid oldattal 1 %-os (kétszeres) hígításából 
nyert oldatból 1-2 cseppet a szembe cseppenteni. 

Kombinált kezelés. Hypotonia kezelésére cél
szerű Tetracorral együtt adni. 
o Mellékhatás 

Palpitatio, kamrai ritmuszavarok, esetleg alvás
zavar. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-gátlókkal (hypertoniás crisis veszélye) 
Együttadása kerülendő: 
- halogénezett anaestheticumokkal, pl. halotán 

(arrhythmia veszélye fokozódik), 
-triciklikus antidepressansokkal (hatását fokoz

hatják). 
Óvatosan adható: 
- guanetidinnel és rokonvegyületeivel (egymás 

hatását csökkenthetik vagy a sympathomimetikus 
hatás fokozódhat), 

- szívglikozidokkal (arrhythmia veszélyét fokoz
za). 
• Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal alkalmazható hypertonia, 
hyperthyreosis, súlyos szív- és keringési betegsé
gek, szívritmuszavarok esetén. 

Eltartás: fénytól védve. 
o Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3096 

PYASSANI<apszula(2.4x) 

CHJNOIN 

Félszintetikus első generációs cefalosporin, 
béta-laktám típusú, bactericid hatású, széles spekt
rumú antibioticum. A kórokozó sejtfalszintézisének 
gátlása révén fejti ·ki hatását. Hatóanyaga a 
Cepha/osporium acreminium gomba által termelt 
cefalosporin C származéka. 

Felszívódása: 80-100%-os. Plazmafehérjékhez 
kismértékben kötódik (13-19%). 500 mg oralis adá
sa után szérum csúcskoncentrációja 1 O t~ gimi. Az 
anyatejben kimutatható. 

Felezési ideje: 60-80 perc. Normális vesemúkö
dés eselén nem metabolizálódik a szervezetben és 

változatlanul aktív formában jelenik meg a vizelet
ben 80-90%-ban. 

Kevéssé toxikus. 
Az alábbi kórokozók ellen hatásos ín vítro: Sirep

tococcusok (béta-hemolizálók stb.), Staphylococcu
sok (koaguláz-pozitív, koaguláz-negatív és penicilli
náz-termeló törzsek), StreptocOccus pneumoniae, 
Neisseria gonorrhoeae, Haemaphi/us influenzae, 
Escherichia coli, és egyéb coliform baktériumok, 
Klebsiella, Aerobacter csap., Proteus mirabilis, Sal
monellák. 
e Hatóanyag 

250 mg cefalexinum kapszulánként. 
• Javallat 

Légúti fertőzések: Sinusitis, otitis media, pharyn
gitis, akut és krónikus tonsillitis, angina follicularis, 
streptococcus-angina, bronchitis, pneumonia. 

Húgyúti fertőzések: akut és krónikus 
pyelonephritis, urethritis, cystitis, prostatitis, epi
didymitis, asymptomatikus bacteriuria. 

Lágyrész- és bőrfertőzések: Furunculosis, tályo
gok, trauma okozta és mútét utáni sebfertözések, 
phlegmone, fistula, börgennyesedés. 

Alkalmazható továbbá- érzékenység i vizsgálat 
után - az A-csoportba tartozó Streptococcus
törzsek, Pneumococcus- és Staphylococcus
törzsck (penicillin-rezisztens törzsek is), valamint H. 
influenzae, E. coli és Klebsiella-törzsek által okozott 
fertüzések eselén is. 

A Pseudomonas aeruginosa a készítménnyel 
szemben rezisztens. 
o Ellenjavallat 

Cefalosporin antibioticumok iránti túlérzékenység. 
o Adagolás 

Felnőtteknek az átlagos adagja húgyúti fertözé
sekben 6 óránként 1 kapszula, egyéb vagy súlyo
sabb esetekben 4-szer 2-4 kapszula naponta. 

Gyermekeknek a szokásos napi adagja 
25-50 mg/ttkg, négy részletben. Adása csak na
gyobb gyermekeknek ajánlott, akiknek az egyszeri 
adag legalább 1 kapszula. 

A kezelés időtartama általában 6-14 nap. 
Beszűkül! vesefunkcíó eselén a szükséges dó

ziscsökkentés: 50-1 o ml/perc kreatinin clearance 
mellett 500 mg 8-12 óránként, < 1 O ml/perc krea
tinin clearance mellett 250 mg 12-24 óránként. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi tünetek: urticaria, macu
lopapulás vagy erythemás börkiütések, viszketés, 
eosinophilia. 

Gastrointestinalis tünetek: hasmenés, hányás, 
hányinger, hasi fájdalom, emésztési zavar. 

Egyéb: a szérum transzaminál-értékek kismér
tékű emelkedése. 

Fenti tünetek általában nem teszik szükségessé 
a kezelés megszakitását 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A laboratóriumi vizsgálatok zavarása: A kezelés 
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alatt előfordulhat álpozitív Coombs vizsgálati ered
mény, továbbá vizeletcukor meghatározás során -
Fehl ing, vagy Benedict oldattal ill. rézszulfát tablet
ta alkalmazásával- ál pozitív reakció jöhet létre. 
e Figyelmeztetés 

Csak állandóorvosi ellenőrzés melfett alkalmaz
ható. 

A vérkép, májfunkCió és vesefunkció ellenőrzé
se ajánlatos. 

Penicillinallergia esetén, a penicillin-cefalospo
rin keresztallergia lehetőségemiatt óvatosan (meg
figyelés mellett, bórpróba után) kell alkalmazni. 

Elégtelen vesemúködés eselén óvatosan, állan
dó megfigyelés és laboratóriumi ellenőrzés mellett 
adható és az adagokat megfelelöen csökkenteni 
kell (lásd Adagolás). 

Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmus
ok elszaporodását eredményezheti. 

Terhesség ideje alatt súlyos, a gyógyszerre ér
zékeny baktérium okozta fertözés eselén az 
elóny/kockázat arányt alaposan mérlegelni kell. 

Szoptatás alatt - mivel átjut az anyatejbe - csak 
óvatossággal adható, ill. alkalmazásának ideje alatt 
a szoptatás felfüggesztése javallt. 

Túladagolási tünetek jelentkezése esetén 
hemodialízissel csökkenthető a szérum felezési ide
je (4,5--6 óra), mely anuriában 11~20 órára növek
szik. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
o Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3569 

~Y~AM!'·~:inie~ciB"<1.öö'~'silu>'' •. , .. ,. 
I'YRAMI:M tabletta:(40x)1: >: 

· PHARMACH;M::. __ ._ - .-::::;\·At~-kó~':: ~o~~::~y~·: 

A Pyramem a psychotrap készítményekegy új tí
pusának képviselője, ún. noctrop hatású szer. A 
központi idegrendszer különbözó eredetű károso
dása eselén hat az asszociatív folyamatokra, mem
oriára, tanulásra. Erős antihypoxiás hatású. Hatásá
ra javulnak az agykéreg funkciói, az éberség foko
zódik. Az agyi vérkeringés! serkenti. Kiváltott poten
ciál kísérletek megerősítették, hogy a hatás létrejöt
tében a subcortikális struktúrák vesznek részt. Ser
kenti a mag RNS bioszintézisét és fokozza az 
összprotein metabolizmust. 
e Hatóanyag 

1000 mg piracetamum (5 ml) ampullánként 
400 mg piracetamum tablettánként. 
e Javallat 

Tabletta: profilaxis és psychoorganikus syn
dromák fenntartó kezelése vasculáris agyelváltozá
sokban, metabolikus rendellenességek, az ideg-
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rendszer gyulladásos és degeneratív betegségei, 
az agy sérüléses károsodásai, intoxikációk, neuro
sist kisérő és súlyos somatikus betegségek utáni 
astheniás syndromák, traumás cerebrasthenia, szé
dülés. 

Enyhe debilitás, magatartási zavarok és gyer
mekek tanulási nehézségei, enuresis nocturna. 
~emória-zavarok, indítékhiány és az öreged~:')Sel 
Járó egyéb elváltozások. Adaptációs betégs"é~fek. 

Injekció: súlyos agyi betegségek: akut cranio
cer_ebrális trauma, agyi keringési zavarok, coma, in
toxlkációs eredetű akut psychés elváltozások. Alko
holos delirium és praedelirium. 
• Ellenjavallat 

A terhesség első három hónapja. 
• Adagolás 

Tabletta: krónikus betegségekben napi 3-szor 
4 tabletta 20-30 napon át, később napi 3-szor 2 
tabletta. A kezelés időtartama csak kivételesen 
hosszabb, mint 2,5-3 hónap. A terápiás hatás a 
harmadik hét végére várható. 

Gyermekek adagját egyénileg kell bBállítani, az 
egész napi adag nem haladhatja meg a 2.4 g-ot. 

Injekció: a szokásos napi adag 3-12 g im. vagy 
iv. (mindig lassan) vagy infúziós oldatban. 
• Mellékhatás 

Ritkán agitáció, agresszivitás és szexuális 
excitáció (föleg organikus dementiában). Álmat
lanság és. ritkán gastrointestinális tünelek (émely
gés, gyomorfájdalmak, feszültség). Hozzászokás! 
nem figyeltek meg. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri stimulánsokkal (hatá

sukat fokozhatja), 
- neurolepticumokkal (a hyperkinesia erősöd

het), 
- pajzsmirigy hormonokkal (a központi ideg

rendszeri hatás- tremor, izgalom- erősödhet). 
e Figyelmeztetés 

Máj- és vesefunkciós vizsgálat javasolt, főként 
ha voltak ilyen panaszok a kezelés előtt. 

Anticonvulsivumokkal együtt adható. 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

e Megjegyzés: + Fb (injekció) V (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: K -1174 (injekció) 

K-1175(tabletta) 



PYRAZIJ)OL 251Tl!1}!abletta (51Jxf 
pYRAZIDOL50 111!} tabletta (50x) .· ·· 

MEDEXPORT .··.·· ATCkMN06AX.19, 

e Hatóanyag 
25 mg, illetve 50 mg pyrazidolum tablettánként. 

e Javallat 
Psychomotoros gátoltsággal, izgatott depres

siós és izgatott téveszmés komponensekket, 
astheniás, hypochondriás és neurosisszerú tünetek
kel kísért depressiók. Időskori vascularis depres
siók. Mániás depressiv psychosis, depressióval 
együtt járó egyéb psyches megbetegedések. 
• Ellenjavallat 

Máj-, vesekárosodás, vérképzőrendszeri meg
betegedések, narcoticum, altató, analgeticum okoz
ta mérgezés, terhesség, cardialis elégtelenség. 
e Adagolás 

Kezdő napi adag 50-75 mg két részre elosztva, 
ez naponta 25-50 mg-mal nővelhetö. Az adag eme
lésének mértéke egyénileg állapítandó meg. A terá
piás hatás rendszerint a kezelés 7-14. napján je
lentkezik napi 150--300 mg-os adagolás mellett. 
Szükség esetén - ha a beteg jól tolerálja a készít
ményt - a napi adag 400 mg-ra emelhető. Neuroti
kus és reaktív depressiók kezelésére kisebb adagok 
alkalmazhatók. A kezelés időtartama egyéni. Endo
gén depressio esetén a tartós terápiás hat~s elér~
se után a kezelés még~ 2-4 hétig folytatando, azt ko
vetően az adag fokozatosan csökkenthető. 

Kombinált kezelés: neurolepticumokkal. tran
quillánsokkal kombinálva atípusos lefolyású depres
siók esetén is alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, izzadás, szédülés, tachycardia, 
artériás vérnyomás-ingadozás, alvászavar, izomtó
nus-csökkenés, vizelési zavarok. Nagy adagtól fára
dékonyság. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal {fokozódó centrális izgalom). 

o Figyelmeztetés . . 
A kezelés csak 2 héttel a monoammooxldázgát

lókkal végzett terápia befejezése után kezdhető el. 
Fokozott óvatosságat és szigorú orvosi ellenőrzést 
igényel prostatahypertrophia, glaucoma, 65 ~ven 
felüli betegek (generalizált tremor veszélye), epilep
siás anamnézisú betegek {roham kiváltása), schizo
phrenia {psychosis aktiválódás), ambuláns kezel~s 
{depressiós suicidum lehetősége) e~etén. ~ v~rkep 
és a májfunkció rendszeres ellenérzese szukseges. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. A kezelés alatt tilosszeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1150 {25 mg) 

K-1151 {50mg) 

PYRAZINAMIQ•(),5g .. fablé.tta•(250x). 

EXTRACTúM pfiAF!MA 

Kémiailag rokon a nikotinamidda!, és hasonló az 
izonikotinsav-hidrazidhoz is, de _gyengébb, un. mi
nor antituberkoloticum. Önálló antituberculoticum
ként adagolása nem javasolt. mert rövid idő alatt re
zisztencia alakul ki iránta. 
e Hatóanyag 

500 mg pyrazinamidum tabletténként 
e Javallat 

Friss és krónikus tuberculosis minden formája. 
e Ellenjavallat 

Májkárosodás, köszvény. 
e Adagolás 

Átlagos napi adagja 35 mg/ttkg, legfeljebb 
azonban 2,5 g. Kezdő adagja napi 1 g {2 -szer 1 
tabletta), étkezés után, majd egy héten át az adag 
fokozatosan napi 1 ,5-2 g-ig {3---4-szer 1 tabletta) nö
velhető. 

Kombinált kezelés: csak egyéb antitubercu
loticummal kombinálva alkalmazható. Alkalmazása 
nem módosíthatja más antituberculoticumok szaká
sos adagjait Rigenicíddel kombinálva a májfunkció 
fokozott ellenőrzése szükséges (a hepatotoxicitás 
összegezódik). 
e Mellékhatás 

Májkárosodás, gyomor-bél panaszok, arthralgia, 
hyperuricaemia köszvényes rohamokkaL 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- egyéb májkárosító gyógyszerekkel {hepatoto

xlcitás összegeződik). 
e Figyelmeztetés 

A májfunkciói a kezelés előtt és annak folyamán 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

Eltartás: száraz helyen. 
e Megjegyzés:+ Or 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3191 
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QŰAMATEI:.2ölllg·fílilit~l:ll~it:a·.•.· 
{~~.xj i .. · > .·.• >.','i 

QUAMATEL•40 111!Jfílmtllbletta 

(14x) .......... ·.·•· 
QUAMATE.t. ínjE!k~ló 

(5 porampulla +5 )(Sli) l) 
RICHTER 

A famolidin a gyomorban található parielalis sej
tek H2-receptorain a hisztamin kompetitív antago
nizálásával csökkenti a bazális és a stimulál! gyo
mornedv elválasztás!. Az étkezés vagy antacidu
rnak egyidejűleg történő alkalmazása nem befolyá
solja a felszívódását. 

Orális alkalmazást követően hatása egy óra 
múlvajelentkezikés 10-12órán át tart. lv. adagolás 
után a maximális hatás 30 percen belül alakul ki. A 
famolidin biohasznosulása 40-45%; plazma felezé
si ideje 2,3-3,5 óra, de 10 ml/min-nél kisebb krea
tinin-clearance esetén a 20 órát is elérheti. Az orá
lisan adott mennyiség 30-35%-a, az iv. adag 
65-70%-a változatlan formában választódik ki a ve
sén keresztül. 
e Hatóanyag 

20 mg, ill. 40 mg famotidinum filmtablettánként. 
20 mg famotidinum porüv_p'Qenként és 5 ml 0,9%-os 
nátrium-klorid oldat oldó§.zerampullánként. 
e Javallat 

Gyomor- és nyombélfekély, gastrooesophage
alis reflux és egyéb gyomorsav túltermeléssei járó 
megbetegedések {pl. Zollinger-Ellison-syndroma) 
kezelése, fekély recidiva megelőzése, általános an
aesthesia eselén a savaspiráció {Mendelson-syn
droma) megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, terhesség, 
szoptatás, gyermekkor (megfelelő tapasztalatok hi
ányában). 
e Adagolás 

Tabletta 
Gyomor- és nyombélfekély: naponta 1-szer 40 mg 

este, lefekvéskor vagy naponta 2-szer 20mgreggel 
és este. A kezelés időtartama általában 4--8 hét. 

Fekély recidiva megelőzés: naponta 1-szer 
20 mg este, lefekvéskor. 

Gastro-oesophagea/is reflux: naponta 2-szer 
20 mg {reggel és este) 6 hétig, ha oesophagitis is 
fennáll. akkor naponta 2-szer 20-40 mg javasolt 
12 héten át. 

Zollinger-Ellison-syndroma: az adagolás! egyé-

Q 

nileg, a beteg klinikai állapotától függően kel! meg
határozni. A kezdő adag általában 6 óránként 20 mg. 

Az adagolás! minden esetben addig kell folytat
ni, amíg klinikailag indokolt. 

Általános anaesthesia esetén a·~·saVtiSjjiráció 
megelőzésére: 40 mg a műtétet megelőző este 
és/vagy a mútét napján reggel. 

Injekció 
Alkalmazása csak súlyos esetben javallt ·vagy, 

ha az orális adagolás nem megoldható. 
Adagja általában naponta 2-szer (12 óránként) 

20 mg iv. 
Zollinger-Ellison-syndroma: a kezdő adag 6 órán

ként 20 mg iv., az adagolás a savszekréció mértéké
tőJ és a beteg klinikai állapotától függ. 

Általános anaesthesia esetén a savaspiráció 
megelózésére: 20 mg iv. a mútét napján reggel 
vagy legalább 2 órával a mútét megkezdése előtt 

Az egyszeri iv. adag nem haladhatja meg a 
20 mg-ot. lv. injekcióban történő alkalmazás esetén 
a porüveg tartalmát 5-10 ml 0,9%-os nátrium-klorid 
oldattal (oldószerampulla) kell hígítani és lassan 
(legalább 2 perc) beadni. Infúzióként alkalmazva a 
porüveg tartalmát 100 ml 5%-os glükóz infúziós ol
dattal hígítva 15-30 perc alatt kell beadni. A hígítá
sokat mindig közvetlenül az alkalmazás előtt kell el
készíteni. Csak tiszta, színtelen oldat használható 
fel. A hígított injekciós oldat szabahőmérsékleten 
24 óráig tartható el. 

Veseelégtelenség esetán {kreatinin-clearance 
<30 ml/min, szérum-kreatinin 3 mg/100 ml)- a tab
letta és az injekció alkalmazásakor egyaránt- a na
pi adag20mg-ra csökkentendő, vagy az adagolási 
időköz! kell növeini {36-48 óra). 
e Mellékhatás 

Ritkán láz, fejfájás, fáradtság, hasmenés vagy 
székrekedés, allergiás reakciók, arrhythmia, 
cholestatikus icterus, szérum transzaminéz szint 
emelkedés, étvágytalanság, hányinger, hányás, 
puffadás, szájszárazság. Igen ritkán agranulocyto
sis, pancytopenia, leukopenia, thrombocytopenia, 
izomfájdalom, izületi fájdalom, átmeneti psychés za
varok, bronchospasmus, alopecia, acne, pruritus, 
bőrszárazság, tinnitus, ízérzészavar. 

Az injekció beadási helyén átmeneti irritáció je
lentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A farnatidin nem befolyásolja a eitekróm P-450 
enzimrendszert, de a gyomor pH emelkedése miatt 
csökkenhet az egyidejűleg alkalmazott ketakonazol 
felszívódása. 
o Figyelmeztetés 

A gyomorfekély malignitását a kezelés megkez
dése előtt ki kell zárni. 
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Májkárosodásban szenvedő betegek eselén fo
kozott elővigyázatossággal, az adag csökkentésé
vel alkalmazható. 

Túladagolás esetén gyomormosás, tüneti, ill. 
szupportív terápia alkalmazása javasolt. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés:++ V (tabletta); + Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3848 (20 mg filmtab
letta); Tsz.: 3849 (40 mg filmtabletta): Tsz.: 3884 (in
jekció) 

QUARELIN tabletta (10x) 

CHI NO IN . • . ATC kód: N028 852 • 

Analgetikus hatású kombinált készítmény. 
Noraminofenazon (novamidazofen): pírazoion 

származék, erős analgetikus, antipyretikus és 
antiphlogistikus hatású vegyület. 

Koffein: metilxantln származék, ana!epticum, 
elsősorban az agykéregre és a nyúltagy légző- és 
vasomotor centrumára hat izgatólag. A nem kábító 
fájdalomcsillapítók hatását fokozza. 

Drotaverin: izokinolin származék: közvetlenül a 
simaizomokra ható spasmolyticum. 
e Hatóanyag 

400 mg noraminophenazonum natrium mesyli
cum, 80 mg coffeinum, 40 mg d rotaveri n ium chiora
tum tablettánként. 
e Javallat 

Fejfájás, enyhe és közepes erősségű migraines 
roham kezdeti szakasza. 
e Ellenjavallat 

Pirazolonszármazékok iránti túlérzékenység, 
hepatikus porphyria, veleszületett glükóz-6-foszfát
dehidrogenáz-hiány, granulocytopenia, súlyos máj-, 
vese- és szívelégtelenség. 
e Adagolás 

Átlagos adagja felnálteknek naponta 2-3-szor 
%-1 tabi. 

A tablettát szélrágás nélkül kevés folyadékkal 
kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Leglényegesebb mellékhatásai a noraminofena
zonnal szembeni túlérzékenységi reakcióken ala
pulnak (agranolocytosis, leukocytopenia, thrombo
cytopenia, haemolytikus anaemia, anaphylaxiás 
shock, bór- ós nyálkahártya-elváltozások). Ezek 
többszöri szövődménymentes alkalmazás után is 
felléphetnek. 

Az agranu/ocytosis tünetei: láz, hidegrázás, to
rokfájás, nyelési nehézség, száj-, orr-, garatüregi, 
valamint genitalis és végbélkörnyéki gyulladások. A 
gyógyulás szempontjából a kezelés azonnali felfüg
gesztése döntó fontosságú, ezért a felsorolt tünetek 

jelentkezése eselén a kezelést azonnal abba kell 
hagyni! 

A thrombocytopenia fokozott vérzéshajlam 
és/vagy pontszerű bór- és nyálkahártya vérzések 
formájában jelentkezik. 

Az anaphylaxiáS shockfigyelmeztető tünetei: hi
deg verejtékezés, Vérnyomásesés, szédülés, gyen
geség, hányinger, bőrelszíneződés éS fulladás. Eh
hez társulhat még arcduzzanat viszketés, szívtáji 
szorítás, heves szívdobogás 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 
toxicoderma vagy ulticaria a bőrön, oedema, vér
bóség a száj-, orr-, valamint a garat nyálkahártyáján. 

Nagy adagokban a koffein a központi idegrend
szer ingerlésót illetve a gyomor-bélcsatorna izga!~ 
mát válthatja ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejű ciklosporinkezelés eselén a cik
losporinszint csökkenhet, ezért ezt ellenőrizni kell. 
Pirazolonszármazékok hatás·a. gyengül orális 
antikoncipiensek, fenobarbital-készítmények, fenil
butazon-készitmények jelenlétében. 

-a koffein növeli a májon át metabolizálódó sze
rek vérszintjét, 

- a koffein vérszintjét növelik a cimetidin, orális 
contraceptivumok, ciprofloxacin, enoxacin me
xiletin (eliminációját, illetve clearencé-t gátolják), 

- egyes izomrelaxánsok (idrocilamid) gátolják a 
koffein biotranszformációját a két szer együttes 
adása tilos, 

- a nikotin fokozza a koffein clearence-t, 
-a koffein fokozza a szalicilátok felszívódását-, 
- a koffein hatását növeli a disulfiram, ethinyl-

oestradiol. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása során felléphetnek ritka, de életve
szélyes mellékhatások: az agranulocytosis és a 
shock, ezért előzetesen károsadott vérképzés (pl. 
cytostaticummal kezelt betegeknél), vagy a normál 
értéktól eltérő esetekben adását kerülni kell, 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 különö
sen indokolt esetben, fokozott orvosi ellenőrzés mel
lett alkalmazható. (A ductus arteriasus Bataili 
időelőtti elzáródásának veszélye miatt). 

Asthma bronchialéban és krónikus légúti fertő~ 
zésekben (különösen szénanátha-szerű kisérőtüne
tek esetén) és analgeticumokkal ill. antirheumaticu
mokkal szembeni túlérzékenység (ún. analgeticum
intolerancia) eselén a shock veszélye miatt alkalma
zása fokozott figyelmet igényel. Ugyanez érvényes 
azokra is, akik egyéb anyagokkal (pl. élelmiszerek-
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kel, konzerválószerekkel, szórmékkel) szemben túl
érzékenységgel (bórelváltozásokkal, viszketéssel) 
reagálnak. 

Gyermekkorban c.cjása nem javasolt. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés: +V n 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3467 

QUESTRAN por (50 x .9 g) 

BRISTOL MYERS SQUIBB 

•·. .•. . .. • . . . ... • ATC kod: B04A 001 

Hatóanyaga szintetikus, bázikus anioncserélő 
gyanta klorid sója, me ly a szérum koleszterinszint
jét csökkenti. Az emésztőrendszerból nem szívódik 
fel. A bélben adbszorbeálja az epesavakat, ezúton 
oldhatatlan kempiexet képez, mely a széklettel ki
ürül. 

Így az epesavakat részlegesen, de folyamato
san eltávolítja az entero-hepatikus körből úgy, hogy 
megakadályozza visszaszívódásukat A koleszti
ramin gyanta szedését követően az epesavak na
gyobb mérvű faecalis ürítése fokozza a koleszterin 
epesavakká történő oxidációját csökkenti a beta
lipoprotein ill. az alacsony denzitású lipoprotein, az 
LDL szérumszintjét is. 

Részleges epeút-elzáródásban szenvedó bete
gekben a kolesztiramin gyanta a szérum epesav
szintjének csökkentésével a bórben lerakódott epe
sav felesleg mennyiségét i,S csökkenti, és ezzel mér-
sékli a bőrviszketés!. { 

Carcinagen hatásának állatkísérletes vizsgálatá
ban azt tapasztalták, hogy az intestinális tumorok 
jelenléte több esetben volt megfigyelhető a koleszti
ramin gyantával kezelt állatokban, mint a kontroll
csoportban. Ennek a megfigyelésnek a fontossága 
a kolesztiramin gyanta klinikai alkalmazásában nem 
ismert. 

3806 fós placebo-kontrollas multicentrikus kli
nikai vizsgálatban 35-59 éves férfi hypercholeste
rinaemiás egyének kolesztiraminnal és koleszte
rincsökkentő d iétával történó kezelése során a tel
jes és az LDL-koleszterin' szignifikáns csökkené
sét tapasztalták. Az ischaemiás szívbetegség által 
okozott halálesetek száma 24%-kal és a nem fatá
lis kimenetelű myocardialis infarctusok száma 
19%-kal volt kevesebb, mint egyedül a diétával 
kezeitekben. Azonban a különbözó emésztörend
szeri rákos megbetegedések valamivel nagyobb 
mértékben fordultak elő a kolesztiramin-csoport
ban. A résztvevők további nyomonkövetését ter
vezik az ok-specifikus martalitás és a rák-morbidi
tás miatt. 
e Hatóanyag 

4 g cholestyraminum (5 g) csomagonként 
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o Javallat 
Diéta mellett, primer hypercholesterinaemiás 

betegekben (emelkedett LDL-koleszterin szint ese
lén) a szérum koleszterinszintjének csökkentése. 
Hatásos lehet az LDL-koleszterin csökkentése 
szempontjából olyan betegeknek is, akiknek hyper
triglyceridaemiájuk is van, de nem indikált olyan 
esetekben, amikor a hypertriglyceridaemi? az el-
sődleges probléma. ~ · 

A kezelést a hyperlipoproteinaemia tipusának 
megfelelő diétával kell megkezdeni. 

Részleges epeút-elzáródással járó viszketés 
csökkentése. (Ilyen betegekben a kolesztiramin 
gyanta a szérum koleszterinszintjére kifejtett hatása 
a változó volt.) 
• Ellenjavallat 

Nem ajánlott teljes epeút-elzáródás esetén, ami
kor az epe nem választódik ki a bé1be, továbbá 
azoknak, akik a készítmény bármely komponensére 
érzékenyek. 

A terápia megkezdése előtt az egyéb, koleszte
rinszint növekedésével járó betegségeket pl. 
hypothyreosis, diabetes mellitus, vesebetegségek, 
dysproteinaemiák, obstructiós máj-epeút betegsé
gek, ki kell zárni, ill.' specifikusan kezelni. 

Mivel a kolesztiramin gyanta szisztémásan nem 
szívódik fel, a terhesség alatt a javallt dózisban tör
ténó alkalmazása nem valószínű, hogy magzati ká
rosodást okoz. Azonban a zsírban oldódó vitaminok 
felszívódására kifejtett interferencia miatt okozhat 
károsodásokat, még vitamin-pótlás eselén is. 

Szoptató anyának csak óvatosan adható. A 
megfelelő vitaminok felszívódásának esetleges 
elmaradása hatással lehet a szaplatott csecsemő· 
re is. 

Mivel csecsemókre és gyermekekre vonatko
zóan nem áll elegendő adat rendelkezésre, a gya
korlati adagolási séma összeállítása sem történt 
meg. A gyógyszer hatásai hosszan tartó gyógy
szeres kezelés során és a csökkentett koleszterin
szint fenntartásában - gyermek betegeken - nem 
ismeretesek. 
e Adagolás 

A javasolt felnőtt adag 1 teljes kis csomag 
1-6-szor naponta. A dózist egyénre szabottan kell a 
beteg szükségletének megfelelóen megállapítani. 

Mivel a kolesztiramin gyanta több más, egyide
jűleg szedett gyógyszerhez is kötódhet, a gyágy
szerek felszívódásának meggátlását elkerülendő, 
célszerű azokat a Questran bevétele előtt legalább 
1 órával, vagy utána 4-6 órával {minél nagyobb 
időeltéréssel) bevenni. 

Száraz formájában nem szabad bevenni. Az 
egyszeri adagot tartalmazó csomag tartalmát 1-2 dl 
víz, vagy más nem szénsavas folyadék felszínére 
kell szórni. 1-2 perc alatt a por átnedvesedik, s ezt 
követően alaposan el kell keverni. Elkeverhetó igen 
híg levessel vagy szénsavmentes gyümölcslével is. 



a Mellékhatás 
Székrekedés, főleg nagy adagok esetén, vala

mint 60 éves kor felett. Ez többnyire enyhe, átmene
ti és hagyományos terápiával kezelhetó. Esetenként 
az adag csökkentésére vagy a terápia megszakítá
sára van szükség. 

Ritkábban: hasi dyscomfort érzés, flatulentla, 
hányinger, hányás, hasmenés, gyomorégés, 
anorexia, emésztési zavar és steatorrhoea, vérzési 
tünetek a hypoprothrombinaemiából (K-vitamin hi
ány) kifolyólag, valamint A- és O-vitamin hiány, 
hyperchloraemiás acidosis gyermekeken, osteopo
rosis, exanthema és irritáció a bőrön, nyelven és a 
perianális tájékon. 

Egy esetben egy í O hónapos, biliaris atresiá
ban szenvedő csecsemán akut intestinalis scpsis 
alakult ki. 

Esetenként meszesedés, mészkőképződés az 
epeutakban, illetőleg az epehólyag ban. Ez a jelen
ség azonban a máj-epe betegség manifesztációjá
nak tudható be, nem a gyógyszerrel kapcsolatos 
tünet. 

Egy betegben három alkalommal, minden bevé
tel után epe-colica lépett fel. 

Egy betegben, akin akut hasi tünetcsoportot di
agnosztizáltak, röntgenvizsgálat során "tésztaszerű 
masszát" találtak a colon transversumban. 

Egyéb {nem feltétlenül gyógyszerfüggő) mellék
hatások, melyeket kolesztiramin gyantát szedökön 
tapasztaltak: 

Gyomor-bélrendszer: gastrointestinalis-rectalis 
vérzések, szurokszéklet, hemorrhoidalis vérzés, 
fennálló duodenális fekélyból kiinduló vérzés, dys
phagia, csuklás, akut fekély, keserű ízérzés, pan
creatitis, rectalis fájdalom, diverticulitis. 

Haematologia: megnyúlt protrombin-idó, echy
nosis, anaemia. 

Neurológia: fejfájás, szorongás, szédülés, fá
radtság, fülzúgás, ájulás, álmosság, temorális ideg
fájdalom, paresthesia. 

Szem: uveitis. 
Vese: haematuria, dysuria, égett szagú vizelet, 

diuresis. 
Egyéb: súlycsökkenés, súlygyarapodás, meg

növekedett libido, duzzadt mirigyek, oedema, fogá
szati vérzés. 

Túladagolásról még nem jelent meg közlemény. 
Ha előfordulna, a lehetséges fő ártalom a gastroin
testinalis tractus elzáródása lenne. Az ilyen lehetsé
ges elzáródás helye és mértéke, valamint a normál 
bélmobilitás megléte ill. hiánya határozza meg a ke
zelés módját. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Késleltetheti vagy csökkentheti egyes egyidejű
leg alkalmazott orális gyógyszerek felszívódását, 

mint pl. fenilbutazon, warfarin, klorotiazid {savas), 
vagy propranolai {bázisos), valamint tetraciklinek, 
penicillin-G, fenobarbitál, tiroid és tiroxin készítmé
nyek, digitálisz. 

Adagolásának megszakítása veszélyes lehet ha 
egy potenciálisan toxikus gyógyszer, mint pl. digitá
lisz fenntartó adagját az egyidejűleg szedett 
kolesztiramin gyanta mellett állították be. 

Minthogy a kolesztiramin megköti az epesava
kat, a készítmény befolyásolhatja a normál zsír
emésztést és felszívódás!, ezáltal megakadályoz
hatja a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. 
Hosszantartó kezelés eset én az A- és 'O-vitamin 
egyidejű pótlása vízoldékony {vagy parenterális) 
formában megfontolandó. 
• Figyelmeztetés 

Phenylketonuria eselén figyelembe kell venni, 
hogy a készítmény fenilalanini is .tartamaz { aspar
tam 30 mg). 

A koleszterinszint számottevő csökkenése már 
a kezelés első hónapja alatt jelentkezik. A terápiát 
folytatni kell a csökkent koleszterinszint fenntartá
sa érdekében. A terápiát meg kell szüntetni, ha 
számottevő koleszterinszint-csökkenés nem követ
kezik be. 

Tartós használata fokozott vérzékenységet okoz
hat hypoprothrombínaemia, valamint K-vitamin hi
ány esetén. Azonnali kezelésére parentorális K1-vi
tamin {Konakion) adása, megelőzésére p.os K1-vita
min adása javasolt. 

Hosszú időn át tartó kezelés alkalmával előfor
dult, hogy a szérum és a vörösvértestek folát-tartal
ma csökkent. Ilyenkor folsav adása javasolt kiegé
szítő kezelésként 

Hosszantartó adása során előfordulhat hyper
chloraemiás acidosis, minthogy az anioncserélő 

gyanta klorid-sót tartalmaz. Ez elsősorban a fiatal ill. 
kisebb súlyú betegeken jelentkezhet, mivel bevett 
adagjuk relative nagyobb. 

A kolesztiramin okozhat, ill. súlyosbíthatja a már 
meglévő székrekedést. Ezekben az esetekben az 
adagot csökkenteni kell, esetleg adását felfüggesz
teni. A széklet impaktálódása és aranyér súlyosbo
dása előfordulhat. Mindent meg kell tenni a súlyos 
székrekedés, és az ezzel járó problémák kezelése 
érdekében azokon a betegeken, akiknél klinikai tü
netekkel járó ischaemiás szívbetegség áll fenn. 

Laboratóriumi tesztek. A terápia első hónapjai
ban a szérumkoleszterin szintet rendszeresen ellen
őrizni kell, a későbbiek során is szükséges periodi
kus ellenőrzés. A szérum trigliceridet periodikusan 
kell kontrollálni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1404 
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.RIÓ~TER::········· 
A szérum húgysavszint-csökkenés alapja a 

húgysav tuburális reabszorpciójának gátlása, ez
által a renalis excretio növekedése. Erélyes 
húgysavürítő hatás figyelhető meg már a kezelés 
első pár napján. Néhány hetes kezelés után csök
ken a köszvényes rohamok száma és intenzitása. 
Néhány hetes, ill. néhány hónapos kezelés után ál
talában csökken a tophusok és az ízület környéki 
lerakódások mérete, és új lerakódások sem kép
ződnek. 

• Hatóanyag 
1 DO mg sulfinpyrazonum tablettánként. 

e Javallat 
Köszvény tartós kezelése, krónikus tophusos 

köszvény, krónikus köszvényes arthritis, salureticu
mok okozta hyperuricaemia. 
e Ellenjavallat 

Aktív ulcus vontriculi et duodeni. Súlyos máj- és 
vesekárosodás, urátkó. Malignus betegségek okoz
ta hyperuricaemia. Szulfinpirazon- és más pírazoion 
származékok iránti túlérzékenység. Terhesség, kü
lönösen az első 3 hónap. 
• Adagolás 

Kezdetben naponta í-2'\abletta {100-200 mg), 
amely fokozatosan emelhpfő. A szokásos napi adag 
300-400 mg {3-4 x 1 tabi.). Hatástalanság eselén 
600 mg (3 x 2 tabi.) is adható. Szükség eselén a na
pi fenntartó adag 200 mg-ra {2 x 1 tabi.) csökkent
hető. 

A tablettát mindig étkezés közben vagy tejjel kell 
bevenni. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis tünetek, melyek csökkenthe
ták a tabletta étkezés közbeni bevételével, tejjel, an
taciddal. Súlyosbíthatja, ill. reaktiválhatja a gyomor
fekélyt, vérzést; bórkiütést, vérképzőrendszeri káro
sodást okozhat. Hirtelen húgysav-mobilizáció miatt 
akut köszvényes rohamot válthat ki. 
ll Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- szalicilátokkal {húgysav ürítő hatást antago

nizálják, vérzési hajlamot fokozzák); 
- nemszteroid gyulladásgátlókkal {vérzési hajla

mot fokozzák). 
Óvatosan adható: 
- orális anticoagulánsokkal (hatásukat potencí

rozza, ezért dózisukat a prothrombin időtől függően 
módosítani kell. A Rabenid kezelés elején és végén 
orális anticoaguláns kezelésben részesülő betegnél 

R 
a prothrombin időt néhány napig naponta ellenőriz
ni kell); 

- orális antidiabeticumokkal, penicil!inekkel, fe
nitoinnal vagy szulfonamidokkal {hatásukat .. potencí-
rozhatja vagy megnyújthatja); · · 

- pírazolen származékokkal {a túlérzékenységi 
reakciók gyakoribbak). 
• Figyelmeztetés 

Vesebetegeknek óvatosan adagolható. Kifeje
zett vesekárosodás esetén a vesefunkciókat időn· 
ként ellenőrizni kelL Súlyos vesebetegeknek ellenja
v~flt. Nagy mennyiségú húgysav jelenléte savanyú 
VIZeletben vesekövességet és vesegörcsöt okozhat, 
különösen a kezelés elején, ezért gondoskodni kell 
megfelelóen nagy mennyiségű folyadékbevételról 
és a vizelet alkalizálásáról. 

Minthogy a diureticumok szintén növelik a húgy
sav szintet, a diagnosztikus célból végzett szérum 
húgysav-szint meghatározása előtt 2-3 nappal a 
diuretikus kezelés felfüggesztése javasolt. 

Időnként ugyancsak ellenőrizni kell a vérképet 
tartós szedés esetén. 

Túladagolás tünetei: émelygés, hányás, hasme
nés, gyomorfájás, ataxia, erőltetett légzés, görcsök, 
coma. 

Kezelése: Nincs specifikus antidotum. Hányta
tás, gyomormosás, támogató kezelés (ív. glükóz, 
analepticumok}. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi-szám: Tsz.: 3710 

A készítményben lévő ernetin kis adagban a 
gyomornyálkahártya izgatása révén reflectorikusan 
fokozza a hörgők secretioját 

Az ammónium-klorid egyrészt hasonló módon, 
másrészt a hörgőkben kiválasztódva, közvetlen ha
tással fokozza a bronchusokban a secretiot és nö
veli a kishörgők peristalticaját. 

A kodeint is tartalmazó kombináció köptető-kö
högéscsillapító hatású. 
8 Hatóanyag 

0,58 mg ernetinium chloratum, 2,1 mg pheno· 
barbitalum, 2,9 mg codeinum, 7,6 mg ammonium 
chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Bronchitis acuta et chronica. 
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e Ellenjavallat 
6 év alatti gyermekeknek nem adható. 

e Adagolás 
Felnötteknek naponta általában 3-4-szer 1 tab

letta, gyermekeknek 6--12 éves korig naponta 3-4-
szer Y-1-% tabletta étkezés után 
e Mellékhatás 

É:melygés; hányás. 
e Figyelmeztetés 

ű res gyomorra nem szedhető. 
Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 

• Megjegyzés: O Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1817 

BAi'IFEN) mg ihjekció(SX21111) .. 
RAPIFEN 5 mg injekció (5x10:ml) •. : 

JANSSEN 

Intravénás használatra szolgáló gyors és rövid 
hatású kábitó fájdalomcsillapító. A fentanillal kémia
ilag rokon, annál négyszer gyengébb, de hatása 
négyszer gyorsabban, 1 percen belü! fellép. Hatás
tartama háromszor rövidebb a fentanllénáL Depres
sív hatása a légzőközpontra és az alveolaris légzés
re rövidebb ideig tart, mint a fentanilé. Az esetek 
többségében a fájdalomcsillapító hatás tovább tart, 
mint a légzésdepressió. 

Magasabb dózisokban (mint 120 ).lg/ttkg) a 
Rapifen elaltat, fgy narcosis! indukáló szerként is 
használható. Az indukció fájdalommentesen, az 
intubatio indukálta cardiovascularis és hormonális 
siressreakciók nélkül zajlik le. 
• Hatóanyag 

1 mg alfentanilium chioratum (2 ml) ampullán
ként; 5 mg alfentanilium chioratum ( 1 O ml) ampul
lánként 
e Javallat 

Felhasználható kábító fájdalomcsillapítóként ál
talános vagy helyi érzéstelenítés során. Rövid (iv. 
inj.), valamint hosszú sebészeli beavatkozásokban 
(iv. inj.), kiegészítve fenntartó adagokkal va~y_folya
matos infúzióban érzéstelenítésre. Narcosis lnduk
ciója. 

Gyors és rövid hatása miatt rövid műtéli be
avatkozásokban és sebészeli járóbeteg rendelé
seken. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel, ill. általában morfinszármazé
kokkal szembeni ismert intolerancia. 
• Adagolás 

Egyéni mérlegelést igényel. Figyelembe veendő 
az életkor, testsúly, általános fizikai állapot, az alap
betegség valamint az alkalmazandó anaesthesia tí
pusa és a műtéti beavatkozás várható időtartama. A 

kezdő adag idős, továbbá májcirrhosisban szenve
dó betegek esetében csökkentendő. 

Adagolás rövid {10 percnél rövidebb) beavatko
zások esetén: 

Egyetlen intravénás injekció (7-15 ).lg/ttkg azaz 
1-2 ml/70 ttkg) rövid, fájdalmas beavatkozások ese
lén, pl. ambuláns kismútétekben, feltéve, hogy a 
szövódmények felismerésének (monitorozás) és el
hárításának személyi és tárgyi feltételei rendelke
zésre állnak. Elhúzódó operáció eselén 10-15 per
cenként további 7-15 ).lg/ttkg (1-2 ml/70 ttkg) ad
ható. 

A bradycardia előfordulása az indukció előtt 

közvetlenül beadott intravénás anticholinerg szerrel 
(atropin injekció) mege!őzhető. t:melygés, hányás 
megelőzése droperidollal lehetséges. 

Járóbeteg rendeléseken kívánatos mind a 
draperidoL mind a diazepinek -mellózése, mivel 
ezek elnyújthatják a beteg felébredésének idejét. 
Ambuláns betegeknek a legjobb alkalmazandó 
összetétel a következő: anticholinergicum, rövid ha
tású hypnoticum, Rapifen és N20/02. Amennyiben 
postoperatiós hányinger lép fel, ez rövid ideig tart, 
és az ilyen esetekben szokásos módszerekkel köny
nyen megszüntethetó. 

Adagolás közepesen hosszú beavatkozások 
esetén . 

A kezdő adagot a sebészeli beavatkozás várha
tó időtartamának függvényében az alábbi séma 
szerint célszerű megválasztani: 

A mO!ét időtartama 

(min.) 

1G-30 
30-!30 

>60 

Rapiferi iv. adagja 

IJ.Q/ttkg ml/70ttkg 

2o-40 
4()-llQ 

3-'3 
6-12 

(lélegeztetett) 
80-150 12-20 

(lélegeztetett) 

Elhúzódó beavatkozás eselén az analgesia is
mételt 15lJg/ttkg (2 mlf?O ttkg) fenntartó adagokkal 
vagy Rapifen 1 J.!g/ttkg/min (0,14 mi(?O ttkg/min) in
fúziójával tartható fenn. A műtél különösen fájdal
mas periódusain kis dózisú, bolusban adott Rapifen 
vagy az infúzió sebességének n6velése javasolt. 
Ugyancsak n6velendó a Rapifen adagja, ha az ér
zéstelenítés! dinitrogénoxid vagy más inhalatios 
narcoticum nélkül végezzük. A műtét befejezése 
előtt tíz perccel a Rapifen adagotása befejezendő. 

Adagolás hosszú mútéti beavatkozások esetén: 
A Rapifen hosszú sebészi beavatkozások ese

lén is használható kábító fájdalomcsillapítóként, kü
lönösen, ha gyors extubatio kívánatos. Optimális 
analgesiát és stabilitást egyénenként meghatározott 
kezdő adaggal és az operációs ingerek, valamint a 
beteg klinikai reakcióinak megfelelóen beállított infú
ziós sebességgel lehet elérni. 
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Adagolás narcosis indukciójára: 
Egyetlen intravénás injekció 120/ J.!Q/ttkg (17 

m!(?O ttkg)-t meghaladó adaggal, hypnosis és anal
gesia indukálható. 

Túladagatás tünetei: a farmaKológiai hatások el
húzódása. 

Kezelésük: Hypoventillatio vagy apnoe eselén 
oxigén adása mellett szükség szerint kontrollált 
vagy asszisztált lélegeztetés. Amennyiben a légzés
depressio izommerevséggel társul, a lélegeztetés! 
neuromusculáris blokkoló szeradása könnyítheti. A 
beteg gondos ;""'legfigyelése mellett a test melegen 
tartásáról és hypotensio, hypovolaemia eselén 
megfelelő parenterális folyadékbevitelról kell gon
doskodni. 

A fégzésdepressio megszüntetésére specifikus 
narcoticumantagonistát (naloxon, nalorfin) kell alkal
mazni, melynek adása nem helyettesíti a fent emlí
tett légzéstámogató intézkedések azonnali alkalma
zását. 
• Mellékhatás 

Más kábító-fájdalomcsillapítókhoz hasonlóan: 
légzésdepressio, apnoe, izommerevség és brady
cardia. Enyhébb átmeneti hypotensio, szédülés, 
postoperatív émelygés, hányás előfordulhat. Egyéb 
kábítószerekhez hasonlóan, dependentia is kiala
kulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Erythromycin egyidejű alkalmazása gátolja a 
Rapifen elearance-ét és növeli a tartós vagy késői 
légzésdepressio kockázatát. 

Barbiturátok, nyugtatók, anaestheticumok és 
egyéb központi idegrendszert deprimáló szerek a 
Rapifen cardiovasculari~s központi idegrendszeri 
depressív hatását fokozZák. 

Intravénás benzodiazepinek egyidejűadása vér
nyomáscsökkentés! válthat ki. 
e Figyelmeztetés 

Reanimációs eszközök és reanimációban jártas 
személyzet jelenléte az alkalmazás egyik előfeltéte
le. A légzésdepressio specifikus morfinantago
nistákkal (naloxon) megszüntethetó. Bár a légzés
depressio általában dózisfüggő és rövid tartamú, 
előfordulhat, hogy tartama meghaladja a specifikus 
opiátantagonisták hatástartamát Ezért a beteg to
vábbi megfigyelése az antidotum beadását követő
en is elengedhetetlen. 

A Rapifen, különösen nagyobb dózisok gyors 
beadása esetén, főleg a törzs izomzatára lokalizált 
izommerevséget idézhet elő, mely légzési vagy léle
geztetési nehézséget okozhat. Az izommerevség el
kerülése érdekében az injekció lassú beadása, ben
zodiazepinekkel való praemedicatio, izomrelaxán
sok alkalmazása javasolt. 

Alkalmazása terhességben, szoptatás idején: 
A Rapifennek a magzat fejlődésére gyakorolt 

esetleges kedvezőtlen hatása nem zárható ki, ezért 
alkalmazása terhes nők esetében csak az előny és 

a kockázat mérlegelésével történhet. A placentafis 
transfer és a magzatra gyakorolt hatásra vonatkozó 
adatok nem elégségesek a szülészeti gyakorlatban 
való biztonságos alkalmazáshoz.- Az anyatejbe va
ló átjutás miatt szoptatós anyáknak csak óvatosan 
használható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: 0 0 Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2184 (1 mg ii\jekció) 

K- 2185 (5 mg injekció) 

RAVERON injekció 
(10x1 ml; 30 x1 ml) 

ROBÁPHARM ATG kód:'G04B X2b 

o Hatóanyag 

. 

16 mg extractum prostatae (1 ml) ampullánként 
Tartósítószer: metakrezol. 
• Javallat 

Kezdódó prostatahyperplasia, idült prostatitis, 
prostatismus, prostatectomia utáni diuresiszavarok. 
e Ellenjavallat 

A komponensekkel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Az alkalmazás első napján n~élyen im. 0,3 ml, a 
másodikon 0,5 ml, majd naponta 1 ml, ill. két
naponként 2 ml 4-6 héten át. Szükség eselén a ke
zelés ismételhető 0,3 ml, ill. 0,5 ml adagokkal 
kezdve. 
e Mellékhatás 

Bórpír az injekció helyén, rossz közérzet, me leg
érzés, fejfájás, anaphylaxiás reakció. Ilyenkor epi
nefrin, keringésre ható szerek, kortikoszteroidok, 
antihisziaminok parenterálls alkalmazása javallt. 
• Figyelmeztetés 

Aliergiéra való hajlam eselén különlegcs óvatos
sággal kell eljárni. Intolerancia eselén alkalmazását 
abba kell hagyni. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: K- 136 

REASEC.fabletta (20x} . , .. · .. 
RICHTER_ 

A difenoxilát szintetikus morfin analóg petidin
származék, melynek nincs fájdalomcsillapító hatá
sa. Csökkenti a bél motilitásál, ezért diarrhoea. 
ileostornia és colostomia eselén tüneti kezelésre 
használják. 

Az atropin vagolyticum, az acetilkolin kompeti
tív antagonistája. Csókkenti a tápcsatornában a 
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motilitást és a secretiót. Nagyobb adagokban ta
chycardiát okoz, melyet átmenetileg bradycard'" 
előzhet meg {Cardiális hatások a javallt Reasec 
adagok mellett nem valószínűek.). Bronchodilata
tor és csökkenti a bronchusokban a secretiót. A 
vesemedence, az uretherek és a húgyhólyag sima
izomzatát ellazítja, a méh és az epeutak simaizom
zatára viszont ·csak kissé hat A verejtékelválasz
tást csökkenti. Mydriasist és cycloplegiát csak rit
kán okoz. 
e Hatóanyag 

2,5 mg diphenoxylatium chloratum, 0,025 mg 
atropinium sulfuricum tablettánként. 
• Javallat 

Különböző eredetű akut és krónikus diarrhoea 
tüneti kezelése. 
• Ellenjavallat 

Obstruktív icterus, pseudomembranosus entero
colitis, szűkzugú glaucoma, prostatahypertrophia, 
megacolon, tachyarrhythmia, lázas állapot, gyerme
keknél asthma bronchiale. Terhesség, szoptatás. 
Gyermekeknek 2 éves kor alatt nem adható! 
e Adagolás 

Az adagolás a b0teg korától és az eset súlyos
ságától függ. 

Felnőtteknek: enyhe esetekben napi 2-szer 1 tab
letta reggel és este étkezés előtt. 

Súlyos esetekben az adag fokozatosan napi 
3-szor 2-3 tablettára emelhető. 

Gyermekeknek.· 
2- 6 éves korig: naponta 2-szer% tabletta 
6-1 O éves korig: naponta 2-szer 1 tabletta 
10-14 éves korig: naponta legfeljebb 3-szar 1 

tabletta 
e Mellékhatás 

Emclygés, szédülés, fejfájás, látászavar, aluszé
konyság, nyugtalanság, bórtünetek, puffadás. 

Túladagolás esetén: légzésqepressio, coma. 'A 
légzésdepressio a bevétel után 12-30 órával ké
sőbb is kialakulhat 

Ant1dotum: 0,4 mg {1 ml) nalexon {Narcanti) inj. 
iv. felnőtteknek, gyermekeknek 0,01 mg/ttkg 
Narcanti inj. iv. Szükség esetén a légzésfunkció 
visszaállásáig 2-3 perces inteNallumként megismé
telhető. A továbbiakban 48 órán keresztül fokozott 
megfigyelés szükséges. 
• Figyelmeztetés 

Fertózéses eredetú diarrhoeákban az antibak
teriális kezelést nem pótolja. Kisgyermekek különő
sen érzékenyek lehetnek a készítmény hatóanyaga
ira: difenoxilátra, (légzésdepressio! !) és atropin
szulfátra, ezért 2 éves kor alatt alkalmazása ellenja
vallt Szükség esetén - különösen gyermekeknél -a 
kezelést megfelelő folyadék és elektrolit terápiával 
kell kiegészíteni. Ha súlyos dehydratio vagy elektro
lit egyensúlyzavar is fennáll a kezelést a megfelelő 
infúziós terápia megkezdéséig fel kell függeszteni, 
mivel a peristaltica gátlása a belekben foiyadékre-

tenliát eredményez, ami tovább súlyosbítja a dehyd
ratiót és az elektrolit háztartás zavarát. 

A járművezetési képességet és baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kelJ meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége mellett lehet járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3427 

RECORMON 1 OOO injékció 
(5 porampulla+ 5 x l ml; 
lO.porámpul[a.'l-.10.x1.·ml) 

RECORMON 2000 injekció 
(5porampullil+ 5x2ml; 
10porampulla+ .1 o.x2)nl) 

RECORMÖN .5000 injekéió 
(5 porampulla + 5 x 5 rnl; 
i o porampulla +1 o x 5 ml) 

BÖEHFÜNGER''MANNHEIM 
'ATC kód;' 1393~-'Aü'í 

Rekombináns humán eritropoietint (epoetin ~-t) 

tartalmaz. 
Az eritropoietin glykoproteid, mely az erythro

eyták képzését segíti elő az őssejtekbőL Mitosist sti
muláló faktorként és differenciáló hormonként hat A 
géntechnológiai úton nyert, maximális tisztaságú 
rekombináns humán erythropoietin ( epoetin B) ami
nosav és szénhidrát - összetétele megegyezik az 
anaemiás betegek vizeletéből izolált eritropoietin 
ősszetételével. 

Embernél eddig semmiféle adat nem utal epoe
tin-!3 elleni ellenanyag képződésre. 

Hatáskezdet a haematocrit emelkedésen mérve 
4 héten belül. A terápia célja {Ht: 30-35% illetve a 
transzfúziós szükséglet megszűnése l dózisfüggően 
kb. 8-16 hét múlva érhető el. 

Az egészségeseknek és uraemiás betegeknek 
intravénásan adott epoetin f3 felezési ideje 4- és 
12 óra közölt van. 

Subcutan adagolás esetén a maximális serum 
szint kb. 12 óra múlva észlelhető, a terminális fele
zési idő kb. 16 óra. A biohasznosulás sc. adás ese
lén átlagosan 46% az iv. adáshoz viszonyítva. 
e Hatóanyag 

1000 NE erythropoietinum {0,008 mg); 2000 NE 
erythropoietinum {0,016 mg); 5000 NE erythropoiet
inum {0,04 mg) porampullánként Oldószerampulla: 
1 ml, 2 ml, 5 ml injekcióhoz való deszt. víz töróam
pullában. 
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• Javallat 
Epoetin-!3 szubsztitució transzfúzió! igényló 

renális anaemiában szenvedő haemodialysált bete
gekben. (Lásd különleges óvintézkedések). A 
terápia kezdete előtt az ana~mia egyéb okát (pl. 
8 12-vitamin hiány, folsavhiány, alumínium mérgezés, 
vashiány stb.), ki" kell zárni, mivel ezen esetekben az 
epoetin f3 kezelésre adott válasz nem garantált. 

A felhasználás módja: iv. vagy sc. 
A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerrel 

(injekcióhoz való desztillált víz) enyhe rázogatással 
fel kell oldani. Csak tiszta és színtelen oldat 
használható fel! /v. alkalmazásnál a mellékelt 
mennyiségú oldószerben {injekcióhoz való desztil
lált vízben), sc. alkalmazásnál a 2000 NE poram
pullát 1 ml, a 5000 NE porampullát 2,5 ml deszt. 
vízben kell oldani. Az oldószer maradékát el kell 
dobni. 

Intravénásan lassan, legalább 2 perc alatt kell 
beadni, a haemodialysált betegeknek célszerű az 
arteria- venosus fistulán keresztül, a dialysis után. 
Az elkészített oldatot tartalmazó arnpuliából csak 
egyszer szabad oldatot kiszívni, és a felhasználás 
előtt legfeljebb 24 óráig tárolható hűtőszekrény
ben. 

-Csak az arnpuliához járó oldászert szabad fel
használni! 

- Semmilyen más gyógyszerrel vagy infúzióval 
nem keverhető! 

- Az injiciáláshoz csak múanyagból készült 
fecskendő hasznátható {üveg nem)_ 
• Ellenjavallat 

- túlérzékenység a készitményre; 
- nehezen kontrollálha:9'hypertonia; 
- gyermekkor, valamint terhesség és szapiatás 

{nincs elegendő klinikai tapasztalat). 
Különleges óvatosság ajánlott: 
Hypertonia {anamnestikusan is), malignomák, 

epileptiform megbetegedések (anamnestikusan is), 
thrombocytosis, ischaemiás érbetegségek, sarlós
sejtes anaemia (Lásd különleges figyelmeztetés), 
krónikus májelégtelenség esetén. 
• Adagolás 

A terápia 2 fázisra osztható: 
1. Korrekciós fázis. A korrekciós fázis ideje alatt 

30-35%-os haematocrit értéket kell elérni. 
Subcutan adagolás esetén a kezdő dózis heten

te 3-szar 20 NE/ttkg, vagy 7-szer 10 NE/ttkg. A dó
zis 4 hetenként heti 3-szar 20 NE/ttkg vagy 7 -sze r 
10 NE/ttkg adaggal emelhető, ha haematocrit emel
kedése heti 0,5 Vol.% alatt marad. 

Intravénás adagolás eselén a kezdő dózis heti 
3-szar 40 NE/ttkg. A dózis 4 hét elteltével heti 3-szor 
80 NEJttkg-ra emelhető, és amennyiben szükséges, 
havonta további heti 3-szor 20 NElttkg-al emelhető. 

A maximális dózis egyik adagolási mód eselén 
se lépje túl a heti 720 NEJttkg értéket. 

Túl gyors haematocrit emelkedés esetén, vagyis 

2 hét alatt több mint 4% emelkedés esetén a dózis! 
20 NElttkg-al csökkenteni kell. 

2. Fenntartó fázis. A haematocrit érték 30-35% 
közölti értéken tartására az utoljára alkalmazott kor
rekciós fázisbeli dózist 50%-kal csökkenteni kell. 

"Ezután a dózis 1-2 hetes időközönként egyénileg 
állapítandó meg (fenntartó adag). Ennek során a 
haematocrit értéknek nem szabad 35%-nál maga
sabbnak lennie. Kiindulási alapnak, a közepes_-.fenn
tartó dózisnak a heti 3-szar 30 NE/ttkg tekintheló 
( dialysis kezelés után). 

A Recormon kezelés általában a beteg egész 
életében folytatandó, de bármikor megszakítható. 
• Mellékhatás 

Gyakran dózistól függő vérnyomásemelkedés 
vagy a meglévő hypertonia súlyosbodása, ritka 
esetben hypertensív crisis jelentkezhet A vérnyo
más értéke a terápia kezdetén, majd a dialysisek 
alatt rendszeresen ellenőrizendő, és megfelelő 
gyógyszeres kezelés alkalmazandó. 

Esetenként nermctoniás ill. hypotoniás betegek
nél is vérnyomásingadozás és encephalopathia
szerű tünetek (pl. fejfájás, zavartság); generalizált 
tónusos-clonusos görcsök léphetnek fel, melyek 
intensív terápiás beavatkozást, illetve megfigyelést 
igényelnek. A hirtelen jelentkező szúró migrain
szerű fejfájás! figyelmeztető jelnek kell tekinteni. 

A kezelés során jelentkező ritka mellékhatások 
szívizom infarctus, szívelégtelenség, ritmuszavarok, 
angina pectoris, agyi ischaemia, anaphylactoid re
akció, ekzema, láz, acne, kiütés, osteomyelitis és 
necrosis a lábon, vena cava inferior thrombosis, pe
rifériás artériás elzáródás súlyosbodása, gastroin
testinalis vérzések, orNérzés, haematuria. 

Epoetin f3 terapia mellett gyakran szükség van a 
dialysis kezelés alatt a heparin dózis emelésére, a 
megnövekedett haematocrit érték miatt. Nem opti
mális heparinizáció eselén előfordulhat a dialysis 
rendszer elzáródása. 

Shunt thrombosis léphet fel különösen hypo
taníára hajlamos betegen, ill. arteriavenosus fistula 
fennállásakor {pl. stenosisok, aneurysmák stb.) Ez 
esetben korai shuntrevizió és/vagy thrombosis profi
laxis- pl. acetilszalicilsav adása- ajánlott. 

Kűlönösen a terápia kezdetén, "náthaszerű" pa
naszok, pl. fejfájás, végtagfájdalmak, gyengeségér
zés, szédülés vagy fáradtság fordulhatnak elő, me
lyek kezelést nem igényelnek. 

Laborérték változások: 
Mérsékelt fokú dózistól függő {normál tartomá

nyon belűl) thrombocytaszám emelkedés léphet fel, 
mely a későbbiekben normalizálódik. 

Ritkán thrombocytosis alakul ki. 
A haematocritérték emelkedésével párhuzamo

san a legtöbb esetben csökken a szérum ferritin ér
ték. Emiatt vaspótlás szükséges. 

Néhány esetben hyperkalaemia is kialakulhat, 
mely életveszélyes komplikáciőkat okozhat 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Antihypertensiv szerakkel történő egyidejü keze

lés eselén szűkség lehet dózismódosításra. 
Az epoetin ~ haernapoetikus hatása egyidejűleg 

adott haernapoetikusan aktív anyagokkal erősíthető 
(pl. egyidejű vas adagolás, lásd Figyelmeztetés). 

Az eddig rendelkezésre álló klinikai adatok alap
ján egyéb gyógyszerrel való kölcsönhatás nem is
mert 
e Figyelmeztetés 

Az epoetin ~-t csak klinikai körűlmények közölt 
szabad felhasználni (pl. dialysisállomás). Első be
adás után legalább 4 órás megfigyelési idő szüksé
ges. 

Mivel a klinikai kipróbálás során 1 esetben ana
phylactoid reakció ismertté vált, kűlönösen figyelni 
kell a túlérzékenységi reakció felléptére. 

A terápia alatt hetenként vérkép (thrombocy
taszám) és vérnyomásellenőrzés szükséges, kűlö
nösen az első 4 hónap alatt. A haematocrit értéket 
rendszeresen meg kell határozni, amíg 30-35% kö
zötti stabil értéket el nem éri. Ezután hetente kell el
lenőrizni. 

Az anaemia megszünéséVel párhuzamosan ja
vulhat az étvágy, ami megnövekedett káliumfelvétel
lel járhat. 

A szérum ferritin értékét mind a kezelés előtt, 
mind alatta meg kell határozni, mivel a hernatoerit 
emelkedésével párhuzamosan a serum ferritin szint 
lecsökkenhet Ha a szérum ferritin 100 llQ/ml ill. 
transzferrin telítettség 20% (elószőr per os, majd 
szükség eselén parenterálisan) vas pótlás szüksé
ges. Egyidejű vasterápia eselén az epoetin ~adag
ját szükség esetén esőkkenteni kell, a túl nagy 
haemoglobin szint-emelkedés elkerülése érdeké
ben. 

A Recormon kezelés elsó hónapjaiban a kálium-, 
kreatinin, húgysav-, és foszfátszinteket rendszere
sen ellenőrizni kell. Szükség eselén a foszfátkötők 
(pl. CaC03 ) adagja emelendő. A májfunkciós és 
anyagcsereparaméterek is kontrollálandók. 

Alumíniumtól intoxikált, illetve infectióban szen
vedó betegeknél az epoetin 13. hatása ké~leltetve, 
vagy tompítva jelentkezhet. 

Anticonvulsív terápiára beállított betegek görcs
készsége fokozódhat. 

A kezelés alatt a dialysis heparinigénye megnö
vekedhet 

Transplantáli betegeknél egyidejűleg fennálló 
sarlóssejtes anaemia esetén epoetin ~ adása akut 
haemolysishez és a transplantatum rejectiojához ve
zethet. 

Egyénileg eltéró mértékben befolyásolhatja a re
akcióképességet. Ez kOlönösen érvényes a kezelés 
elején illetve alkohol egyidejű hatása esetén. 

Alkalmazásának elsó szakaszában - egyénileg 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to-

1098 

vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Az epoetin ~-val történő visszaélés egészséges 
személyeknél (pl. dopping) extrémfokú haematocrit
érték emelkedéséhez vezethet, mely életveszélyes 
cardiovascularis szövódményekkel járhat. 

Túladagolás: -Az epoetin ~-ra adott reakció dó
zistól függö és egyéni. A túladagolásra adott terápi
ás reakció hypertciniához és polyglobuliához vezet
het. Amennyiben hypertonia alakul ki, az esetleges 
folyadéktúlterhelést ki kell zárni. Polyglobulia eselén 
venasectio (vérlebocsájtás) szükséges, máskülön
ben további haematocrit emelkedés lép fel, aminek 
következménye a vér viszkozitásának növekedése. 
A továbbra is fennálló hypertonia antihypertensiv 
készítményekkel kezelendő. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2 és 8 °C közőtt) 
Szállítási célból a folyamatos hűtés legfeljebb 5 

napra megszakítható. 
o Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1860 (1000 NE injek
ció); K- 1861 (2000 NE injekció); K- 1862 (5000 NE 
injekció) 

F!EOERGAM csepp~k (10:n11) : .·. 
HEDEHGAM injekció(S Xll)lÍ) .. i 
BEDERGAM 0,25 mg tabletía (50x) •. 

PANNON P HARMA • <.·ATC lód' C04AEÜ1 

Perifériás vasodilatator, fokozza az agyi kerin
gés!, javítja az oxigen utilizációját és esőkkenti a ve
getatív idegrendszer érzékenységét az externális 
adrenerg ingerekkel szemben. 
o Hatóanyag 

0,25 mg dihydroergotoxinium methansulphoni
cum tablettánként; ~10 mg dihydroergotoxinium 
methansulphonicum 10 ml szeszes-vizes oldatban 
(1 ml =kb. 20 csepp= 1 mg hatóanyag); ~0,3 mg 
dihydroergotoxinium methansulphonicum 1 ml am
pullánként. 
e Javallat 

Időskori cerebrális insufficientia, cerebrális arte
riosclerosis, posttraumás, postapoplexiás keringés 
zavarok, migraines rohamok prevenciója. 

Perifériás érbánta!mak: Raynaud-kór, throm
boangitis obliterans, claudicatio intermittens, acro
cyanosis, Buerger-kór, gangraena diabetica, ulcus 
varicosum. 
e Ellenjavallat 

Anyarozs-alkaloidokkal szembeni túlérzékeny
ség, terhesség és szoptatás. 
e Adagolás 

A tabletta és cseppek szokásos adagjai fel
n6tteknek naponta 1-4 mg (4-16 tabletta, vagy 

20-80 csepp). A napi dózis! leghelyesebb alacsony 
adagokkal (naponta ősszesen 2-4 tablettával, vagy 
10-20 cseppe!) kezdeni és a kívánt hatás elérésé
ig növeini napi 1--4 mg-ig (4-16 tablettáig, vagy 
20-80 cseppig), szűkség esetén-kivételesen- na
pi 4-6 mg-ig. Az optimális és legjobban tűrt adag
gal a kezelés 1-3 hónapig folytatható. A napi dózis! 
legcélszerűbb három adag ra elosztva, étkezés előtt 
bevenni. 

Az injekció szokásos adagja feln6fteknek 
1-2 ampulla (0,3--0,6 mg). Akut esetekben célszerü 
a kezelést injekcióval (sc. vagy im.) kezdeni. Szük
ség esetén a per os kezelés hatása naponta 1-2 x 
1-2 ampulla (0,3-1,2 mg) injekció adásával fokoz
ható. 
• Mellékhatás 

Émelygés, gyomorpanaszok, hányás, szédülés. 
Parenteralis alkalmazás eselén átmenetileg alvás
zavar, hyperaktivitás, enyhe bradycardia elófordul
hat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- anticoagulansokkal (azok hatását erősíti); 
-thrombocyta aggregatio gátlókkal (azok hatá-

sát erősíti); 
- analepticumokkal (azok hatását csökkenti); 
- egyéb ergot alkaloidokkal (mellékhatás foko-

zódás); 
- nitroglycerin készítményekkel (vérnyomás 

csökkenés). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig jármüvet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó mu~át végezni tilos! 

A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke 

A gyógyszert a gyermekek elől gondosan el kell 
zárni. 

Eltartás: Tabletta: szobahőmérsékleten. Csepp: 
fénytól védve, hüvös helyen. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2880 (csepp); 
Tsz.: 2862 (injekció); Tsz.: 2992 (tabletta) 

REGJÍINE.2% oídáf(60 ml) .. .. 

!"UPJOHN ATC kód~ D1,1AX0'1'' 

Alopecia androgenetica eselén lokálisan alkal
mazva fokozza a hajnövekedést Pontos hatásme
chanizmusa nem ismert. A hajnövekedés általában 
legalább 4 haVi kezelés után észlelhető. A kezelés 
abbahagyása után az új haj növekedése megáll. és 
az eredeti állapot 3-4 hónap alatt visszaáll. Lokális 
alkalmazása eselén szisztémás mellékhatás, pl: vér
nyomáscsökkenés nem jelentkezett. Lokális alkal-

mazása után a minoxidil gyengén szívódik fel az ép 
bórról, átlagosan 1.4%-a (0,3-4,5% között) kerül a 
keringésbe. Így 1 ml alkalmazása eselén 20 mg ha
tóanyag kerűl a bőrre, melyból kb. 0,28 mg szívódik 
fel. Az egyidejűleg esetlegesen fennálló más bórbe
tegség hatása a felszívódásra nem ismert. A lokális 
kezelés abbahagyása után a szisztémásan felszívó
dott minoxidilnek kb. 92%-a ürül ki 4 napon belűl. A 
minoxidil metabolikus biotranszformádója 'fOKális 
kezelés mellett nem teljesen tisztázott. 
e Hatóanyag 

1200 mg minoxidilum (60 ml) üvegenként. 
c Javallat 

Kizárólag alopecia androgenetica kezelése. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. Kellő vizs
gálati adatok hiányában 18 év alatti és 65 év feletti 
életkor. Terhesség és szoptatás időszaka. (Hatásai 
terhesség eselén ismeretlenek. A szisztémásan fel
szívódott minoxidil a tejben kiválasztódik). 
• Adagolás 

Kizárólag külsőleg, a kopasz illetve a hajas fej
bőrre alkalmazható. Más testfelszínen nem alkal
mazható. 1 ml-es adag alkalmazható naponta két
szer a hajas fejbórre, az érintett terűlet kőzepén 
kezdve. Ugyanezt az adagot kell használni az érin
tett terület nagyságától függetlenül. A napi 
ősszadag a 2 ml-t ne haladja meg. Alkalmazása 
után gondos kézmosás ajánlott. A Regaine-t száraz 
hajra, illetve fejbőrre kell felvinni. 

A klinikai tapasztalatok arra utalnak, hogy napi 
kétszeri alkalmazás mellett legalább 4 havi kezelés 
szükséges a hajnövekedés megindulásához. Egyé
ni variációk figyelhetők meg a hajnövekedés megin
dulását és mértékét illetően. A kiindulási állapot 3-4 
hónappal a kezelés abbahagyása után visszaáll. 

Az alkalmazás során használandó porlasztó 
pumpa, toldalék és bedörzsölő használatának rész
letes leírását a gyógyszer csomagolásában elhelye
zett betegtájékoztató tartalmazza. 
• Mellékhatás 

A hajas fejbór enyhe dermatitise. Ritkán irritáci
ós dermatitis (bőrpír, hámlás, égő érzés), nem
specifikus allergiás reakciók, csalánkiütések, aller
giás rhinitis, arcduzzanat, érzékenység, légszomj, 
fejfájás, neuritis, szédülés, zavartság, syncope, ver
liga, oedema, mellkasi fájdalom, vérnyomás-válto
zások, palpitáció, és pulzusszám-változás. Ritkán 
jelentett mellékhatások voltak még az allergiás con
tact derrnatitis, folliculitis, alopecia, (hajhullás), 
nemkívánt hypertrichosis és seborrhoea. 

Az enyhe dermatologiai hatásoktól enekintve a 
fenti mellékhatások és a Regaine alkalmazása kő
zőtt az oki ősszefüggés nem bizonyított. 

Bár a kiterjedt klinikai vizsgálatok nem utaltak ar
ra, hogy az ép fejbórről annyi minoxidíi szívódna fel. 
hogy általános hatásai lehessenek, de így sem lehet 
kizárni, hogy bizonyos szisztémás mellékhatások is 
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jelentkezhetnek, pl: víz- és sóretenció, generalizélt 
és lokális oedema, perlcardialis effusio, pericarditis, 
szívtamponad, tachycardia, angina, guanetidin által 
okozott orthostatikus hypotonia potenciálása. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más bórbetegség fennállása és lokális szteroid 
vagy más bórgyógyászati kezelés mellett a szer ha
tásai nem ismertek. Bár klinikailag nem igazolt. nem 
zárható ki. hogy a guanetidin által okozott orthosta
tikus hypotensíót potenciál ni tudja. 
o Figyelmeztetés 

A szívbetegeket figyelmeztetni kell, hogy a szer 
betegségüket ronthatja. A betegeket rendszeresen 
ellenőrizni kell és figyelni bármilyen szisztémás ha
tás megjelenésére. Altalános tünetek eselén a 
gyógyszer alkalmazását fel kell függeszteni. A 
folyadékretenció és oedema vízhajtókkal kezelhető. 
A tachycardia és az angina béta-blockoló szerekkel. 
vagy más, a sympathikus idegrendszer múködését 
gátló szerekkel ellensúlyozható. Szisztémás vagy 
súlyos lokális mellékhatás észlelése eselén a beteg 
a Regaine alkalmazását azonna! szakítsa meg. A 
Regaine a szemben égő érzést és irritáció! okozhat. 
Ha a szer véletlenül érzékeny felszínekkel érintkezik 
{szem, lehorzsolt bór, nyálkahártya) az érintett terü
letet bőséges hideg csapvízzel kell lemosni. 

Túladagolás: A szer véletlenül történő bevétele a 
minoxidil értágító hatásának megfelelő jelenségeket 
provokálhatja (5 ml Regaine 100 mg minoxidilt tar
talmaz, mely a maximális felnőtt per os adag ma
gasvérnyomás kezelése esetén). A túladagolás tü
netei és jelei legvalószínűbben cardiovascularis ha
tások lehetnek (folyaáékretenció, vérnyomáscsök
kenés, tachycardia). A folyadékretenció megfelelő 
diuretikus kezeléssei megoldható. A tachycardia 
béta-blockoló adásával rendezhető. A hypotensio 
intravénásan adott fiziológiás sóoldattal kezelendő. 
Sympathomimetikus szerek, mint pl: noradrenalin 
vagy adrenalin, nem ajánlottak, túlzott szívstimuláló 
hatásuk miatt. 

Eltartás: Szabahőmérsékleten ( 15-30 °C között). 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2065 

8EGITINE 1.0 oíjg iiijekció(5x1ml). 

CIBA • .. ··. . ATC ~ód:, C04A 801 

Sympatholytikus hatású, a-adrenerg blokkoló. 
e Hatóanyag 

10 mg phentolaminum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Phaeocromocytomához társuló hirtelen vérnyo
más-emelkedés vagy a már régebben -fennálló ma
gas vérnyomás krízisszerú fokozódása, ha kórok
ként katekolaminaemia gyanítható. Katekolaminter-

melő tumorok eltávolítása előtt bétareceptor-blokko
lóval együtt a hypertoniás crisis megelőzése, ill. a 
phaeocromocytoma gyanúja eselén diagnoszti
kumként, (mivel mind az alfa1-, mind az alfa

2
-recep

tort blokkolja). 
o Ellenjavallat 

Hypotensio. 
e Adagolás 

Phaeocromocytoma: paroxismalis hypertensio 
enyhítése vagy sebészeli beavatkozást megelőzően 
2 órával profilaktikumként (1 mg kezdő adag alkal
mazásával) 5-1 O mg im_ vagy iv., amely szűkség 
esetén az operáció alatt is ismételhető. Diagnoszti
kus tesztként 1 mg, majd reakció hiányában 5 mg iv. 
e Mellékhatás 

Hypotensio, tachycardia és igen ritkán hányin
ger, hasmenés, orrdugulás. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés alatt szigorú vérnyomás-ellenőrzés 
szükséges. Túladagolás eset én norepinefrin adandó. 

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

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve, 
légmentesen. 
o Megjegyzés:+ Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 237 

Steril, pirogenmentes oldat. 
e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
Natrium aceticum 
Natrium maleinicum 
Sorbitum 
Aqua des!. pro in j. 

Ion összetétel: 

Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++ 
Cl-

Acetát 
Malát 
Szarbit 

2,80 g 
0,15 g 
O, ll g 
0,05 g 
0,98 g 
1,56 g 

50,00 g 
ad 1000,00 ml 

mmol/1 

70 
2 
1 

0,5 
53 
12 
10 

275 

Energiatartalom: 837 kJ/1 (200 kcal/l) 
Ozmolarítás: 425 mOsm/1 
pH: 3,5-7,0. 
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• Javallat 
Az elvesztett só és víz pótlására minden olyan 

állapotban, melyben a vesemúködés beszűkül! 

vagy ismeretlen - a vizeletkiválasztás normalizáló
dásáig; illetve ha a szájon át (enterális úton) történő 
só és vízpótlás gátolt vagy ellenjavallt (pl. nagyobb 
mútét, ill. trauma után olyan oligurias állapot, amely
nek prerenalis vagy renalis eredete nem tisztázott). 
Hypertoniás dehydratio, exsiccosis olyan esete, 
amelyban a kálium-ion nagyobb mennyiségének 
bevitele ellenjavallt 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratlo (vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio ( nátriumhiányos exsiccosis). 
e Adagolás 

A beteg állapotától. ill. a só-víz háztartás zavará
nak súlyosságától függ. Általában kezdő adagként 
felnőtteknek 500-700 ml-t (350 ml/m2 testfelület) le
het beadni 1-1,5 óra alatt. 

Kielégitő diuresis (0,5 ml/ttkg/óra) elérése ese
lén - mely 70 kg testtömegű felnőttnek 35 ml/óra -
az infundálást tovább lehet folytatni a teljes rehy
dratálf állapot eléréséig. Ha a vesemúködés zavara 
kizárható (laboratóriumi vizsgálatok!), a továbbiak
ban a napi só- és vízszúkséglet fedezésé! nagyobb 
káliumion-tartalmú oldatokkal célszerű folytatni (pl. 
Balansol S5). Súlyosabb exsiccosis esetén 
(4000-6000 ml hiány) amennyiség-a centrális vé
nás nyomás folyamatos ellenőrzés mellett - a min
denkori klinikai állapot alapján fokozatosan emelhe
tő. Olyan renális eredetű oligurias, ill. anurias állapo
tokban, melyek a homeasiasis helyreállítása és az 
exsiccosis megszúnte után ,-'is fennmaradnak - a 
túltöltés veszélye miatt-, ~k a só- és vízveszte
ségnek megfelelő mennyisegben szabad infundál
ni. Az oligo-anuria elkülönítő kórismézéséhez a 
mannitteszt elvégzése ajánlatos Mannisai B alkal
mazásával. 
e Figyelmeztetés 

lv. alkalmazható; paravénás beadása lokális 
szövetkárosodást okoz. Kizárólag tiszta oldat hasz
nálható. 

Megbontott infúziós oldatot félretenni, s később 
felhasználni nem szabad. 

Az oldalba más gyógyszert tenni nem szabad. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3617 

REl-A)<II.'G•injekC:ló;(1 0 X. l O "{!),···.···· 
EG IS 

A polysynaptikus reflexek csökkentése révén 
ható centrális izomrelaxáns. Elsősorban a has és a 
végtagizomzat tónusál csökkenti. Nem befolyásolja 

1101 

az izmok közvetlen ingerelhetőségét, az ingerület 
átvitelét a neuromuscularis sinapsisban. 
e Hatóanyag 

500 mg guaifenesinum (10 ml) ampullánként 
e Javallat 
Abdominalis, anorectalis és végtagsebészeli múté
tek során az izomtónus csökkentése. Spasmusok ol
dása (discus hernia, tetanus, elektroshoc_k e~~tén), 
továbbá a fokozott izomtónus csOkkeniése 
(apoplexia következményeként létrejött spastikus 
bénulás, rheumás contractura, bursitis, spondilytis, 
anorectalis vizsgálat esetén). 
e Adagolás 

lv. és im. (lehetőleg a-glutaeusokba). Sebészet
ben a narcosis beállta után az első adag felnóftek
nek 1 g (2 amp.) iv. Hatása 4-6 percen belül éri el a 
maximumot, és kb. 20-30 percig tart. Hosszabb 
mútét kapcsán- szükség szerint- többször is ad
ható prolongáltan, frakcionáltan 500-750 mg (1-1 Y2 
amp.), 10 g-ig (20 amp.). -A felsorolt egyéb indiká
ciós területen naponta 500-1000 mg (1-2 ampulla) 
adható. Adipasitas vagy súlyosabb izommerevség 
esetében egyszerre 2-3 g (4-6 amp.) is injiciálható. 
e Figyelmeztetés 

Sebészeli alkalmazásakor- ha a beteg spontán 
légzése romlik- jól záró maszkon, esetleg lélegez
tető készüléken keresztül vagy méginkább intratra
chealis intubatio útján altatógépre kapcsolva, mes
terséges lélegeztetés oxigénnel mindaddig, amíg a 
spontán légzés helyre nem áll. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3111 

ilELÍFEx[5tY!l nígtiimtiil:ileifa(2Qlij .--, ,,_'.' ___ , ---- --- ____ ,,- -, .. ,.,,,',,,-, 

SMITHKLINE-BEECHAM 

~-:,:Ar~--~~6_a~t~ogt.;:f9'i l .. 
" 

A nabumeton nemsavas, nemszteroid gyul
ladásgátló szer. A prosztaglandinszintézis aránylag 
gyenge gátlószere. A gyomor-bélcsatornából felszí
vódva azonban, a májban gyorsan fő aktív 
metabolitjává, a 6-metoxi-2-naftilecetsawá alakul, 
ami a prosztaglandinszíntézis hatásos inhibitora. 

Főként a vesén át úrül. 
e Hatóanyag 

500 mg nabumetonum tablettánként. 
O Javallat 

Osteoarthritis, rheumatoid arthritis. 
e Ellenjavallat 

Aktív peptikus fekély, súlyos májkárosodás (pl 
cirrhosis), nabumeton-túlérzékenység. 

Gyermekkor, továbbá terhesség és szoptatás 
időszaka, mivel megfelelő klinikai tapasztalat nem 
áll rendelkezésre. 



e Adagolás 
A tablettákat szélrágás nélkül, egészben kell le

nyelni. 
Felnőttek: A javasolt napi adag 2 tabletta (1 g), 

egyszeri adagban este, lefekvéskor. 
Súlyos vagy tartósan fennálló tünetek, illetve· 

akut exacerbatio eselén további egy vagy két tab
letta (500 mg:.-1 g) adható reggel. 

ldóseknek: Nem javasolt a napi 1 g-os adag túl
lépése. Némely esetben az 500 mg is kielégítően 
csillapítja a fájdalmat. 

Csökkent vesemúködésú betegeknek: Amennyi
ben a kreatinin-clearance < 30 ml/perc meg kell fon
tolni az adagolás csökkentését és a betegeket a ke
zelés alatt rendszeresen ellenőrizni kell. 
8 Mellékhatás 

Diarrhoea, dyspepsia, nausea, székrekedés, ha
si fájdalom, flatulentia, fejfájás, szédülés, pruritus, 
bórkiütés és sedatio előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel a Relifex fő metabolitja a keringésben erő
sen fehérjéhez kötött, azokon a betegeken, akik 
egyidejűleg orális anticoagulansokat, hidantain tar
talmú görcsgátló szereket vagy szulfonilurea tartal
mú vércukorszint-csökkentőket kapnak, hatásfoko
zódás miatt rendszeresen figyelni kell ezen gyágy
szerek esetleges túladagolásának jeleit. Az adago
lási szükség esetén módosítani kell. 

Alumínium-hidroxid gél, paracetamol és acetil
szalicilsav nem befolyásolja a Relifex biohaszno
sulását. 
e Figyelmeztetés 

Bizonyítottan acetilszalicilsav-túlérzékeny bete
gek hasonlóképpen reagálhatnak a nabumetonra is. 

Azokat a betegeket, akiknek az anamnesisében 
peptikus fekély szerepel, rendszeresen ellenörizni 
kell, a tünetek estleges kiújulásának veszélye miatt. 

Asthma bronchiale, krónikus légúti fertőzések, 
hypertonia, cardialis vagy hepatikus insufficientia 
esetén a beteget fokozott elOvigyázattal kell kezelni. 

A májműködés egyes paramétereinek, kOlönö
sen az alkalikus foszfatáz aktivitásának ingadozását 
gyakran észlelik idült gyulladásos megbetegedé
sekben szenvedő betegeken; nincs bizonyíték arra, 
hogy a Relifex fokozná ezeket a változásokat. 

Túladagolás: A készítménynek nincs specifikus 
antidotuma. 

A túladagolás kezelése orálisan, osztott adagok
ban, akár 60 g-ig terjedő mennyiségű aktívszénnel 
történik, megfelelő supportiv terápiával kiegészítve. 

Eltartás: száraz helyen, 25 °C alatt, fénytól 
védve 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K - 2234 

RENITEC 2,5 mg tabletta (50x~ 
RENITEC 5 mg tabletta (28x) 
RENITEC 1 o lllg tabletta (2Sx) 
RENITEC 20 nig tabletta (28x) 

MSD ATC'kó&'C09AA02 

A Renitec hatóanyaga két aminosav - az L
alanin és az L -prolin származékának, az snalapril
nak a maleat sója. Oralis alkalmazás után gyorsan 
felszívódik, majd enalaprilattá hidrolizálódik, ami 
igen specifikus, hosszú hatású, nem szulfhidril típu
sú, angiotensin konvertáló enzimgátló szer. 
Essentialis hypertonia minden stádiumában és re
novascularis hypertoniában kezdő terápiában ön
magában vagy kombinációban is adható. Antihy
pertensiv hatása mellett szívelégtelenség kezelésé
re és megelőzésére is javasolt. A klinikai vizsgálatok 
szeríni NYHA ll. és lll. stádiumú betegek martalitása 
szignifikánsan csökkent. 
e Hatóanyag 

2,5 mg, 5 mg, 10 mg, ill: 20 mg enalaprilium 
maleinicum tablettánként. 
e Javallat 

-essentialis hypertonia minden súlyassági foká
ban; 

- renovasculáris hypertoniában (önmagában, 
mint elsődleges kezelés vagy kombinációban más 
antihypertensivumokkal, elsősorban diureticumokkal); 

- szívelégtelenségben, ill. a szlvelégtelenség ki
alakulásának megelőzése: 

- balkamrai dysfunkcióban ischaemiás coronari
ás történések megelőzésére. 
• Ellenjavallat 

A készítmény komponensei iránti túlérzékeny
ség, korábbi ACE gátló kezelés okozta angioneu
rotikus oedema. Terhesség, szoptatás. GyermekkO
ri alkalmazás (tapasztalat hiányában). 
e Adagolás 

Tekintve, hogy,az enalapril felszívódását az étel 
nem befolyásolja, a tabletta adható étkezés előtt, 
alatt vagy után is. A szokásos napi adag valamennyi 
indikáció eselén 1 O és 40 mg között van, adható na
ponta egyszer vagy kétszer_ A veseelégtelenség
ben, szívelégtelenségben szenvedő betegeknél 
vagy akiket diureticummal kezelnek, szükséges le
het alacsonyabb kezdő adag. 

Essentialis hypertonia 
A kezdő adag a hypertonia stádiumától függően 

10-20 mg, melyet napjában 1-szer kell bevenni. 
Enyhe hypertoniában a javasolt kezdő adag napi 
10 mg. A hypertonia súlyosabb fokaiban a kezdő 
adag napi 20 mg. 

A szokásos fenntartó adag 20 mg naponta egy
szer. Az adagolás! szükség szerint egyénileg kell 
beállítani, maximális adag 40 mg naponta. 
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Renovascularis hypertonia 
Mivel ezeknek a betegeknek a vérnyomása és 

veseműködése érzékenyen reagál az ACE-gátlásra, 
a kezelést alacsonyabb _adaggal kell kezdeni (pl. 
5 mg vagy kevesebb). Ezt követően az adagolás! 
egyedileg kell be?llítani. A legtöbb beteg várhatóan 
jól reagál a napi egyszeri 20 mg adására. óvatosan 
alkalmazandó egyidejűleg diureticumot kapott be
tegnél. 

Együttes diuroticum kezelés hypertoniában 
Tüneti hypotonia-léphet fel a Renitec első adag

jának bevételét követően elsősorban azoknál a be
tegeknél, akiket egyidejúleg diureticummal kezel
nek. Körültekintő adagolása ajánlott, mivel ezek a 
betegek hypovolaemiás vagy sóhiányos állapotban 
lehetnek. A diuretikus kezelést 2-3 nappal a Renitec 
adásának megkezdése előtt el kell hagyni. Ha ez 
nem lehetséges, a Renitec kezdő adagja alacsony 
legyen (5 mg vagy kevesebb), hogy a vérnyomásra 
gyakorolt kezdő hatás meghatározható legyen. 

Veseelégtelenségben általában az adag csök
kentése és/vagy a gyógyszer bevételek közölti idő
tartam növelése javasolt. 

Renális állapot Kreatinin clearance 

ml/perc 

Enyhe károsodás < 80 > 30 ml/perc 

Közepes károsodás < 30 >i O ml/perc 

Súlyos károsodás < 10 ml/perc 

Kezdó napi adag 

mg/nap 

5-1 0mg 
2,5-5 mg 

2,5mg 
a dialysis napokon 

Az enaraplil dialysálható. --Azokon a napokon, 
amelyeken a beteg nem ke;;d( dialysisre, a dózis! a 
vérnyomástól függően kell megállapítani 

Szíve/égtelenség/tünetmentes balkamrai dys
functio 

Kezdő adagja 2,5 mg, melyet szigorú orvosi fel
ügyelet mellett kell alkalmazni, hogy kezdeti ha
tása a vérnyomásra meghatározható legyen. 
Simpiomás hypotonia kialakulásának elmaradása, 
ill. annak megfelelő kezelése után az adagol fokoza
tosan lehet emelni a szokásos fenntartó adag napi 
10-20 mg (egy vagy két részletben) eléréséig. 

Az adagolás beállítása 2-4 hét alatt elvégezhe
tő, ill. indokolt esetben gyorsabban is. A vérnyomés 
és a vesefunkció ellenőrzése szükséges a kezelés 
megkezdése előtt és után, mivel hypotonia és követ
kezményes veseelégtelenség alakulhat ki. 

A diureticum adagját a kezelés megkezdése 
előtt csökkenteni kelL A Renitec kezdő adagja után 
kialakult hypotonia nem zárja ki a további alkalma
zást. A szérum kalium szintct ellenőrizni kell. 
e Mellékhatás 

Rendszerint enyhék és átmenetisk voltak és 
nem tették szükségessé a kezelés felfüggesztését. 
Leggyakrabban szédülés, fejfájás, gyengeség, fá
radékonyság, hypotensio, orthostatikus hypotensio, 

syncopo, hányinger, hasmenés, izomgörcsök, ki
ütés, köhögés, ritkábban renalis veseelégtelenség 
és oliguria. 

- Túlérzékenység: angioneurotikus oedema, az 
arc, az ajkak, a nyelv, a végtagok, a gégefedő 
és/vagy gége angioneurotikus oedemája. 

- Nagyon ritka mellékhatások 
Cardiovascularis: myocardiafis infarctus, _m. 

cerebrovascularis történés, valószínűleg nag/nlér
tékű vérnyomáscsökkenés következtében, veszé
lyeztetett betegeknél, mellkasi fájdalom, palpitatio, 
ritmuszavarok, angina pectoris; 

Gastrointestinalis: ileus, pancreatitis, hepatitiS 
icterus (hepatocelluláris v. cholestatikus), hasi fájda
lom, hányás, dyspepsia, székrekedés, anorexia, 
stomatitis; 

Idegrendszer: depressio, szédülés, zavartság, 
somnolentia, álmatlanság, idegesség, paraesthe
sia; 

Légzőrendszer: tüdóbeszűrődés, bronchospas
mus/asthma, dyspnoe, rhinorrhea, torokfájás, re
kedtség; 

Bór: diaphoresis, erythema multiforme, exfoliativ 
dermatitis, Stevens-Johnson-syndroma, toxikus epi
dermonecrolysis, pemphigus, pruritus, urticaria, 
alopecia; 

Egyéb: impotencia, kipirulás, ízérzési zavarok, 
tinnitus, glossitis, homályos látás. 

Egy tünetegyüttest is leírtak, melyben láz, 
serositis, vasculitis, myalgia/myositis, arthralgia 
/arthritis, antinuclearis antitest pozitivitás, gyorsult 
vérsüllyedés, eosinophilia és leukocytosis fordulhat 
elő. Kiütés, fényérzékenység vagy más bőrtünet is 
előfordulhat. 

Néhány esetben beszámoltak neutropeniáról, 
thrombocytopeniáról, csontvelő depressióról és 
agranulocytosisról. 

Laboratóriumi eltérések 
Előfordul a karbamid-nitrogén és a szérum-krea

tinin növekedés, májenzimek és/vagy szdrum-biliru
bin emelkedés (általában reverzibilisek a Renitec 
adásának felfüggesztésekor). Hyperkalaemia és 
hyponatraemia. Haemoglobin szint és haematocrit 
érték csökkenés. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- más vérnyomáscsökkentökkel (a hatás 

összeadódik), kOlönös tekintettel a tiazid diureticu
mokra; 

- lithiummal (a Li kiválasztása meghosszabbo
dik, gyakori szérum Li szint ellenőrzés szükséges); 

- narcoticumokkal (vérnyomáscsökkenós erősö
dik); 

- alkohollal (alkohol hatás növekedés). 
Együttadása kerülendö: kalium spóroló diure

ticumokkal /spironolakton, triamteren, amilorid/ (a 
szérum K"" szint jelentősen megemelkedhet) kOlönö
sen elégtelen vesefunkciójú betegeknél, ezért csak 

1103 



szérum-kálium szint gyakori ellenőrzése mellett ad
haták együtt 

Egyes közlemények szerint a nemszteroid gyul
ladáscsökkentők a Renitec hatását mérséklik. 
• 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 keringési elégtelenség és ve
seelégtelenség esetén. 

Ezeknek a betegeknek a kezelését orvosi fel
ügyelet mellett kell megkezdeni és szaros megfigye
lés alatt tartani, ha a Renitec vagy a diureticum 
adagját módosítják. Hasonlóan kell eljárni 
ischaemias szívbetegek és cerebrovascularis bete
gek eselén is, amikor nagymértékű vérnyomásesés 
myocardialis infarctus! vagy cerebrovascularis tör
ténést okozhat 

Ha hypotonia lép fel, a beteget le kell fektetni és 
izotoniás sóoldatot infundálni. Átmeneti hypotonia 
nem kontraindikáljaa kezelés folytatását, mert a vo
lumenpótlás utáni vérnyomásemelkedést követően 
a kezelés folytatható. Ha a hypotonia tüneteket okoz 
az adag csökkentése vagy felfüggesztése válhat 
szükségessé. 

Néhány keringési elégtelenségben szenvedő 
betegnél az ACE gátló kezelés következtében a ki
alakuló hypotensio a vesefunkcióban további rom
lást okozhat Elégtelen vesefunkciójú betegeknél a 
Renitec adagjának csökkentése és/vagy az egyes 
adagok közötti időtartam növelése válhat szüksé
gessé (lásd Adagolás). 

Kétoldali artheria renalis szűkület vagy soliter 
vese artériájának szűkülete eselén csak a vesefunk
ció szaros ellenőrzése mellett adható (a vér car
barnid-nitrogen /CN/ és a serum kreatinin szint 
emelkedése előfordult) 

Sebészeli beavatkozások esetén, ill. hypotensio! 
okozó narcoticumok alkalmazásakor az enaraplil 
gátolja a compensatorikus ren in felszabadulását kö
vető másodiagos angiotensin IL képződését. Ilyen 
esetben vérnyomásesés esetén folyadékpótlás 
ajánlott. 

Túlérzékenység, angioneurotikus oedema ese
tén a kezelést abba kell hagyni és a beteget megfi
gyelés alatt tartani. Ha a nyelv, gégefedő és/vagy 
gége is érintett és úgy tűnik, hogy légúti elzáródás! 
okozhat O, 1%-os adrenalin! /T onogenf (0,3--0,5 ml) 
kell sc. adni. 

Haemodialysalt betegeknél anaphylaxiás reak
cióról számoltak be high-flux membránnal (pl. 
AN69R) dialysált betegeknéL 

ACE-gátlót szedő betegeknél _a hymenoptera 
méreg elleni desensibilizálás során ritkán életet fe7 
nyegető anaphylactoid reakcióról számoltak be. 

Kóhögés 
Az ACE-gátlók okozta köhögés nem produktív, 

állandó jellegű és a kezelés abbahagyása után 
megszűnik. 

Sebészeli beavatkozás 
Nagyrnútélre kerülő betegek hypotonlát okozó 

szerakkel végzett anaesthesia során az enalapril 
gátolja a compelisatorikus renin felszabadulás _so
rán keletkező angiotensin ll képződését. Ezen me
chanizmus szerinti hypotonia esetén, az állapot vo
lumen feltöltéssel korrigálható. 

Terhesség alatt alkalmazása nem ajánlott. Az 
ACE-gátlók magzati és neanatalis megbetegedést 
és mortalitást okozhatnak. A terhesség második és 
harmadik trimcsterében adva a következő magzati 
és újszülöttkori eltéréseket okozhatják: hypotonia, 
veseelégtelenség, hyperkalaemía és/vagy koponya 
hypoplasia. Anyai oligohydramnion, amely feltehe
tóleg a csökkent magzati vesefunkciói jelzi, előfor
dulhat. és végtagi contracturát. craniofaciális de
formáció! és hypoplasias tüdőt 'Okozhat. Az embrió! 
és a magzatot érintő mallékhatások a terhesség el
ső trimcsterében az ACE-gátlók eselén nem alakul
nak ki. 

A járművezetőképességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyiségben történő alkalmazása mellett 
szabad járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 

Túladagolás legfontosabb jele az igen alacsony 
vérnyomás, mely a tabletta bevétele után kb. 6 órá
val jelentkezik, a renin-angiotensin rendszer blokád
jával, és stuporraL Hypotonia eselén a beteg fekte
tése és fiziológiás sóoldat iv. infúziója, ha a bevétel 
nemrég történt, a beteget hánytatni kell. Az 
enalaprilát az általános keringésból haemodialy
sisre eltávolítható. 

Eltartás: szebahőmérsékleten (30 °C) alatti hő
mérsékleten, száraz helyen, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4198 {2,5 mg tab
letta); OGYI-T.: 4199 (5 mg tabletta); K- 1299 
(10 mg tabletta); K- 1300 (20 mg tabletta) 

· FIE:Pl"tLASEinjekbió(~Ölc;1 rnt)··· 

oJsPERn'Á •·•·•• • < ;AJC~ódl3o~Élxö'Í 

Vérzéscsillapító szer. A fibrinogenre hatva fibrin 
monomert szabadít fel, melyet a thrombin fibrinalva
dékká alakít. 
O Hatóanyag 

1 KE haemocoagulase (1 ml) ampullánként 
Tartósítószer: 0,3% fenol. [1 KE (== Klobusitzky
egység) haemocoagulase 5 ml friss kalciummentes 
lóvért 10 percen belül alvaszt meg 22°C-on.] 
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e Javallat 
Sebészeti, szülészeti, fül-orr-gégészeti, szemé

szeli és fogászati beavatkozások előtt és után, 
vérzéshajlam esetén. Orrvérzésben: spontán vagy 
traumás vérzés során, haemorrhaQiás diathesisben. 
e Ellenjavallat 

Thrombos-ishajl am, endocrin eredetű vérzés. 
e Adagolás 

- Felnőtteknek 

Megelőzésre: 1 amp. im. vagy sc_, 1-2 órával a 
mútét előtt. 

Sürgős esetekben 1 amp. iv. közvetlenül a be
avatkozás előtt; ha szükséges további 1 amp. im. 

Postoperatív kezelés: naponta 1 am p. im. 3 na
pig. Haemorrhagiás diathesis: minden 24-48 órá
ban 1 amp. im. vagy sc. 

Étetveszély esetén: azonnal 1 amp. iv., majd -
ha szükséges- további 1 amp. im. vagy sc. 

- Gyermekeknek 
Életkoruknak megfelelóen 0,3--D,S ml im. vagy 

iv., súlyos esetekben az adag 1 ,O ml-ig emelhető. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendő: 
- kalciumkötökkel pl. EDTA, Prophyledta, 

Edtacal (hatáscsökkenés). 
• Figyelmeztetés 

Túladagolása csökkenti a véralvadás hatását 
ezért az újbóli adás elótt tanácsos megvárni az egy~ 
szeri adag hatását 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 343 

RESEPTYL'URE sebhintőpor 

(10 g;75g) 
,-pHÁRMAF.45( 

Antibakteriális hatású sebhintőpor, amely a 
Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozók szaporo
dását is gátolja. 
e Hatóanyag 

3 g (4-chlorphenyl)-3,4-dichlor-benzolsulfon
amidum, 100 mg carbamidum, 6,9 g lactosum 10 g 
sebhintóporban. A szóróüveg 7,5-szeres mennyisé
get tartalmaz. 
e Javallat 

Fertőzött sebek, égési sérülés, felfekvés, reny
hén gyógyuló váladékozó fekélyek, feltárt gennyes 
folyamatok. 
• Ellenjavallat 

Szulfonamid-túlérzékenység. 
e Adagolás 

A szokásos módon elvégzett sebtoalett után az 
egész seb felületét naponta szükség szerint több
ször vékony rétegben behinteni. 
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• Mellékhatás 
Allergiás reakciók, rezisztens mikroorganizmu

sok előretörése. 
Eltartás: szabahőmérsékleten nedvességtől 

védve. ' 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3301 

RESONIUM.A por (454 g) 

STERLING-HEALTH ATc kód: Vo3AE01 

• Hatóanyag 
453,70 g polystyren sulfanatum ioncserélő 

múgyanta dobozonként. 
8 Javallat 

Anuriával vagy súlyos aliguriával társult hyper
kalaemia. Dialysist igénylő, illetve rendszeres 
haemodialysisen vagy prolongált peritoneális dia
lysisen tartott betegek hyperkalaemiája. 
e Ellenjavallat 

Nincs adat. 
8 Adagolás 

Orálisan vagy rectálisan. A pontos adagolás 
rendszeres szérum elektrolit meghatározások alap
ján történjék, a megadott adagolás csak iránymu
tató. 

Felnőtteknek per os aszokásos napi adag 3-4-
szer 15 g kevés vízben vagy édes vívóanyagban el
pépesítve. Ha hányás megakadályozza a bevitel!, 
rectálisan kell beadni. !lyenkor 30 g-ot 100 ml2%-os 
metilcellulózban és 100 ml vízben kell szuszpendál
ni. A kezelés kezdetekor a gyorsabb hatás céljából 
a kétféle adagolási módot lehet kombinálni a káli
umszinttól függően. 

Gyermekeknek per os a szokásos adag napi 
g/ttkg, több részletben, kevés folyadékban, lek

várban vagy mézben elpépesítve. A fenntartó adag 
napi 0,5 gittkg-ra csökkenthető. Ha a gyermek a be
vételt visszautasítja, az orális adagnak megfelelő 
mennyiség rectálisan adható be. 

A beöntés után, ha csak lehet, a székelés! leg
alább 9 órán át vissza kell tartani. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során a szérum káliumszintet ellenő
rizni kell. Ha ez 5 mmol/liter értékre csökken a ke
zelést meg kell szakítani. A fokozott káliumv~sztés 
miatt fennáll a hypokalaemia veszélye. 

Súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek 
esetén a gyantából felszabaduió nátrium ionok 
natrium túlsúlyt és congestiv szívelégtelenséget 



okozhatnak_ Ilyen esetekben a kalcium polisztirén
szulfonátot lehet alkalmazni. 

Gyümölcslevek vivőanyagként való alkalmazása 
kerülendő azok magas káliumtartalma miatt. 

T ú/adagolás eset én az emésztőtraktusból has
hajtóval vagy beöntéssei el kell távolítani és gon
doskodni kell a kálium pótlásróL 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 
védve. 
e Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K- 1210 

RETABOLIL olajos 
(1!x1(nl) 

RICHTER 

• Hatóanyag 
50 mg nandrolonum decanoicum (1 ml) ampul~ 

lánként 
• Javallat 

Minden olyan eset, amelyben erélyes és tartós 
anabolikus hatás szükséges, vagy az eddig alkal
mazott anabolikus "készitmények hatástalannak bi
zonyultak, pl. progresszív izomdystrophia, valamint 
mammacarcinoma. Krónikusan haemodyalisált be
tegek, anorexia nervosa, krónikus pancreaselégte
lenséggel együtt járó testtömegveSzteség. Diabete
ses retinopathia és osteoporosis. 

Kombinált kezelés. Glükokortlkoidokkal, tuber
culastatikus és cytostatikus szerekkel történő keze
lés és sugárterápia eselén mint adjuváns. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás, májbetegség, nephrosis, 
férfiak prostata-, ill. emlócarcinomája, valamint on
kológiai betegek májműködési zavara vagy máját
téte. 
e Adagolás 

25 mg 3-4 hetenként im. Ennél nagyobb adagok 
- egyedi megítélés alapján - izombetegségek ese
lén adhatók. Uraemiával járó veseelégtelenségben 
50 mg hetente. Onkológiai esetekben 5 naponként 
50 mg. 
o Mellékhatás 

Mindkét nemen: émelygés, étvágycsökkenés, 
hányás, a nyelv égető érzése, fokozott vagy csök
kent libido, acne (különösen nőkön és serdületlen fi
úkon). Gonadotropinszekréció gátlása, cholestasis, 
sárgaság. Nitrogénretenció, nátrium- és vízretenció, 
oedema, a bór erezettségének fokozódása, hyper
calcaemia, elsősorban immobil betegeken és nőkön 
metastatisáló emlőrák esetén. 

Nőkön viri!izáló hatású (acne, hirsutismus, férfi
as típusú kopaszodás, irreverzibilisen-mélyült hang, 
menstruációs zavarok, clitorismegnagyobbodás). 

Férfiakon herefunkció gátlása, oligospermia, 
gynecomastia. Pubertás előtt penismegnövekedés, 
gyakori erekció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antidiabeticumokkal (hatásuk megnöveked-

het) 
- kumarinszármazékokkal (hatásuk megnöve

kedhet). 
• Figyelmeztetés 

Androgén mellékhatása miatt nőknek való ada
golása mindig az elóny/kockázat arány figyelem
bevételével történjen. Adása gyermeknek ném java
solt 

Elővigyázatosan adagolandó keringési zava
rok, máj- és vesefunkció-zavarok esetén, valamint 
epilepsiás, migrénes és glaucomás betegeknek. A 
terápia ideje alatt a szemnyomás fokozottabb el
lenőrzése javasolt az esetleges Na- és vízretenció 
miatt. 

A májfunkciós próbák a normálistól eltérhetnek 
(pl. brómszulfalein), ezért 4 hetes kezelés után máj
funkció próbák végzendők. 

Férfiak rendszeres rektális pr.ostatavizsgálata 
szükséges a kezelés előtt és alatt. 

Diabetesesek antidiabeticumadagját újra be kell 
állítani. Előrehaladott rosszindulatú daganatos be
tegeken a kezelés tartamát a májfunkciós próbák 
eredményei, ill. egyéni elbírálás alapján kell megha-
tározni. ' 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3302 

'>-':'.:><X:-:'.'."-:<';·;,:;>._·":>_< 

ORION .·,:::~~-~-~8)~b~b;-A~4---

A teofilJin simaizom görcsoldó és diuretikus ha
tású xantin származék. Fokozza a harántcsíkolt iz
mok teljesítményét és a coronaria keringést, vala
mint pozitív inatrop hatást fejt ki a szívizomzatra. Si
maizom görcsoldó hatása leginkább a bronchu
sokon jelentkezik_ A hatás a fosztadiészteráz enzim 
gátlása folytán megnövekedett ciklikus AMP kon
centráción és feltehetően a kalcium-ion csere válto
zásén alapul. A Retafyllin 12 órán át állandó terápi
ás teofil l in plazmakoncentrációt biztosít 
e Hatóanyag 

200 mg ill. 300 mg theophyllinum anhydricum 
relard tabiettánként. 
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• Javallat 
Asthma bronchiale és egyéb obstructív légúti 

megbetegedések, mint pL krónikus bronchitis. 
• Ellenjavallat 

A kés?:ítménnyel szembeni túlérzékenység 
Rendkívüli óvatosság szükséges akut myocardialis 
infarctus, tachycardiával járó arrhythmia, obstructív 
cardiomyopathia, Súlyos hypertonia, gyomor-bélfe
kély, súlyos májműködési zavarok, hyperthyreosis, 
epilepsia és súlyos hypoxaemia esetén. 

Relatív el/enjavalfatterhesség és szapiatás (lásd 
a Figyelmeztetésnél). 
e Adagolás 

Az adagolási egyénileg kell meghatározni a 
betegség súlyosságától és a beteg toleranciájától 
függöen. 

Szokásos adagja felnőtteknek: 1 tabletta (200 
mg vagy 300 mg) naponta kétszer, ilL 2 tabletta 
(400-600 mg) naponta egyszer, este: 

Gyermekeknek: 6-9 év (20-30 kg): 150 mg (% 
db 300mg-os tabletta) naponta kétszer 

9-12 év (30-40 kg): 200 mg naponta kétszer a 
tablettékat egészben vagy félben, szélrágás nélkül, 
megfelelő mennyiségú folyadékkal kell bevenni 
e Mellékhatás 

Gyomor- bélrendszeri: hányinger, hányás, epi
gastrialis fájdalom, haematemesis, hasmenés. 

Központi idegrendszeri: fejfájás, ingerlékeny
ség, nyugtalanság, túl élénk reflexek, izomrángás, 
clonusos és tónusos generalizált görcsök. 

Szív-érrendszeri: palpitatio, tachycardia, 
extrasystole, kipirulás, alacsony vérnyomás, kerin
gési zavar, kamrai arrhythrilia. 

Légzőrendszeri: tacp1pnoe. 
Vese: albuminuria, 'haematuria, fokozott diure

sis. A mellékhatások általában a terápiás szé
rumkoncentráció (10-20 ].lg/ml) túllépésekor jelent
keznek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Antihypertensív szerakkel együttesen alkal
mazva a vérnyomáscsökkentő hatás fokozódhat 

- Furosemid, !)-adrenerg, más xantin tartalmú 
(pl. koffein} gyógyszerekkel szinergista hatású. 
Efedrin és efedrin tartalmú gyógyszerek a teofi!lin 
fő- és mellékhatásait !okozhatják. 

- Dohányzók esetében fenebarbitál rifampicin, 
izoniazid, fenitoin, karbamazepin vagy szulfinpira
zon, teofillinnel történő együttadásakor a teofillin
clearance emelkedik és a hatás csökken. Ennek 
következtében a dózis emelése válhat szüksé
gessé. 

-A következő gyógyszerekkel egyidejúleg alkal
mazva csökken a teofillin clearence: makrolid anti
biotikumok (pl. eritromicin, troleandromicin), !inko
micin, allopurinol, !)-blokkolók, cimetidin, izopre
nalin, orális fogamzásgátlók. Ezért a dózis csökken
tése válhat szükségessé. Enoxacin egyidejű alkal
mazásakor a teofillin adagját az egyébként szoká-

sos adag negyedére kell csökkenteni. Más gyógy
szereknél is pl. fluorakineionok (ciprof!oxacin, 
pefloxacin stb.) szűkségessé válhat a dózis csök
kentése. 

- !)-blokkolók a teofillin hörgőtágító hatását fo
kozzák, ugyanakkor hörgőgörcsöl válthatnak ki, 
ezért asztma esetén általában ellenjavalltak. 

- Orális anticoagulánsokkal együtt adva az 
alvadásgátló hatás csökkenhet. 
e Figyelmeztetés 

Az adagolás megkezdésekor az előzetes teofil
lin kezelést figyelembe kell venni. 

Gyermekeknél az adagolás! különös gondos
sággal kell beállítani. A teofilJin nem az elsődiege
sen választandó a gyermekkori asztma kezelésé
ben. A teofillin-clearance-t számos tényező befolyá
solhatja, ezért a szérumkoncentráció rendszeres el
lenőrzése ajánlott. 

A teofillin átjut a placentán és kiválasztódik az 
anyatejbe, biztonságos alkalmazása terhességben 
illetve szoptatáskor még nem teljesen bizonyított. 
Ezért ilyen esetekben csak az elóny/kockázat arán}' 
gondos márlegelésével alkalmazható. 

Túladagoláskor tartós hányás, izgatottság, gör
csök, és arrhythmia léphetnek fel. 40 J.-l.g/ml teofillin 
plazmakoncentráció comához vezethet. 

Túladagolás eselén az alábbi teendők javaso!
tak: ismételt aktívszén adás, a vérnyomás stabilizá· 
iása, bóséges hidrálás, oxigén adása, diazepam iv. 
vagy im. adása. 

Ha a teofillin plazmaszintje 50 ~tg/ml fölé emel
kedik, vérpertúzió alkalmazása javasolt. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K - 2025 (200 mg relard 
tabletta): K- 2026 (300 mg relard tabletta) 

REfANDROL2501)l!l oiajos 
injekció (3 x'l ml) 

ATC-kód: G03B>Aó3 

Androgén hatású szteroid hormon. 
• Hatóanyag 

250 mg testosteronum phenylpropionicum (1 ml} 
ampullánként 
e Javallat 

Férfi klimax, ejaculatio praecox, férfi hypogo
nadismus, impotencia, infantilizmus, kasztrácíós tü
netek, prostatahypertrophia, inoperábilis metasta
tisáló és recidiváló női mammacarcinoma. 
• Ellenjavallat 

Prostatanephrosis és férfi emlő carcinoma. 
• Adagolás 

Hetenként 25-50 mg, esetleg kéthetenként 50 
mg im.; vagy havonta, esetleg kéthetenként 250 mg 
im. 
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e Mellékhatás 
Serdülőkorban siettetheti az epiphysisfugák zá

ródását, így leállíthatja a növekedést. Nőkön gátolja 
az ovariummúködést és a menstruációt. Virilismus 
és fokozott libidó jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- kumarinszármazékokkal {hatásuk fokozódhat); 
- fenobarbitállal, fenilbutazonnal, aminefenazon-

nal (csökkenthetik az androgén hatását, mivel fo
kozzák lebomlását a szervezetben). 
e Figyelmeztetés 

A prostatacarcinomát a kezelés előtt ki kell zár
ni. Óvatosan adandó keringési zavarok, renális vagy 
hepatikus dysfunctio, epilepsia és migrain esetén. 
E betegek állapota folyadékretenció révén súlyos
bodhat 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 322 

RETARDII.LIN 400 OOO NE 
S_:Z'LiS'Zpe_nZ_iO·'"i'n]ek:C:ió 
{3 porampulla +3 x 2 ml) 

RETARDIL.Il!N 1 Ooó OOO NE 
S'ZU~zperi·~~-c,.:·ln}"~kCIÓ. 
(3 po rampl.lila '+3 ){:s crnl; 
so porarnpurrá+:so x s,rt1r) 

BIOBAG 

Gátolja a baktérium sejtfalának szintézisét, szá
mos fontos alkotórész beépülését. Nyújtott (12-16 
óra) hatású penicillin-készítmény. 
e Hatóanyag 

400000 (azaz 400 ezer) NE, illetve 1000000 
(azaz 1 millió) NE benzylpenicillinum procainicum 
porampullánként Oldószer: natrium chioratum in
jekció 0,9% (2 ml, illetve 5 ml) ampullánként 
8 Javallat 

Penicillinre érzékeny mikroorganizmusok által 
okozott középsúlyos fertőzések (Streptococcus, 
Pneumococcus, nem penicillináz-termelö Staphylo
coccus, Gonococcus, Treponema paffidum). 
• Ellenjavallat 

Penicillinallergia, prokainallergia. Gyermekek
nek 1 éves kor alatt nem adható, 3 éves korig pedig 
nagyon komolyan mérlegelendő adása, különösen 
bronchitis obstructiva, allergiás betegségek és 
idegrendszeri károsodás esetén. 
e Adagolás 

12-16 órán keresztül kielégitő penicillinszintet 
biztosít Középsúlyos Streptococcus, Staphylococ-

cus, Pneumacoccus fertözésben napi adagja 400 
ezer- 1 millió NE im., 8-10 napig. 

Streptococcus fertőzés kezelési ideje legalább 
10 nap. 

Szövódménymentes gonorrhoeás megbetege
désben egyetlen injekcióban 3 millió NE adandó 
im., férfiaknak és nőknek egyarárit. Ha a beadást 
követő napon a váladékból Gonococcus még kimu
tatható, újab b 3 millió NE-t kell adni. 

Szövódményes gonorrhoea kezelésére naponta 
3-szor 1 millió NE-t adunk im. 5-10 napon át, a tüne
tek súlyosságától és alakulásától függóen. 

Syphilis: napi 1 millió NE, 10-15 napon át kúrán
ként (Gonorrhoea kezelése előtt a concomitans 
syphilis kizárandó!) 

Endocarditis profilaxis: 1 millió NE/nap a beavat
kozás napjától 3 napig. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: erythema, urticaria, 
Quincke-oedema, anaphylaxiás shock. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- bakteriostatikus antibioticumokkal (hatáscsök-

kenés). · 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezeléskor súlyos, sőt halálos anaphy
laxiás shock léphet fel, elsősorban allergiás hajlamú 
egyéneken, ezért asthmás, allergiás anamnesis 
eselén fokozott óvatosság ajánlott. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal
lergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3051 (400 OOO NE in
jekció); Tsz.: 3052 (1 OOO OOO NE injekció) 

Acne ellenes lokális készitmények. 
A tretinoin hatására a nyilt comedák rendszerint 

gyulladás nélkül, a fokozott sejtutánpótlás miatt a 
mélyből a felszínre kerülnek. A zárt comedók nyílt 
comedókká, vagy átmenetíleg papulákká, illetve 
pustulákká alakulnak át. Ezek a szaruréteg lelökó
dése után hegmentesen gyógyulnak. A comedák új
raképzödését akadályozza. 
e Hatóanyag 

0,5 mg tretinoinum (í g) vízzellemosható krém
ben; 1 mg tretinoinum ( 1 ml) vizes oldatban. 
O Javallat 

Acne vulgaris helyi kezelése. 
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e Ellenjavallat 
Rosacea, akut ekzema, akut bőrgyul ladás, peri

oralis dermatitis. 
o Adagolás 

Naponta egyszer vékonyan bekenni_ Rendsze
rint 8-12 héten át tartó kezelés szükséges. 
e Mellékhatás 

Bőrizgalom, hámlás, gyenge viszketés, égő 
érzés. A kezelés 1-5 hete közőtt a bőr kipirulhat 
Erős bőringer eselén a kezelések közti szüneteket 
nyújtani kell. Az első hetekben az akne látszóla
gos fellángolása is bekövetkezhet a mélyen fek
vő, az eddig láthatatlan cornedokra kifejtett hatás 
folytán. 
e Figyelmeztetés 

Szem, száj-, orrnyílás-nyálkahártya a gyógyszer
rel nem érintkezhet. Ha ez mégis bekövetkezne, bő 
vizes lemosás! kell alkalmazni. 

Nap-,_ vatamint UV-sugárzás kerülendO. Nap
égést szenvedetteken a kezelés csak a folyamat le
zajlása után kezdhető el. Óvatosság ajánlott a bór 
egyéb szerekkel, elsősorban hámlasztókkal történő 
egyidejű kezelésekor. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 969 (krém) 

K- 970 (oldat) 

Specifikus és hatékony készítmény herpes viru
sok okozta bórfertőzések ellen. 
• Hatóanyag 

100 mg 5-aethyl-2'-dezoxyuridinum (10 mg) víz
zel lemosható hydrophil alapanyagban. 
e Javallat 

Herpes simplex és-genitalis primérés recidiváló 
formáL Herpes zooster körülírt eseteiben önmagá
ban vagy adjuvánsként, kiterjedt formákban szisz
témás kezelés mellett, lokális, külsöleges alkalma
zásra. 
o Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenYség. 
e Adagolás 

Naponta 3--5 alkalommal a beteg bőrfelületet vé
kony rétegben bekenni. A kezelést már a prodroma
lis szakban, illetőleg a tünetek megjelenését követő
en a lehető leggyorsabban el kell kezdeni, és 3-5 
napon át, az eredményességtől függöen folytatni 
Súlyosabb esetekben a kezelés a megfelelő javulás 
eléréséig nyújtható. 
e Mellékhatás 

Enyhe, átmeneti égés, viszketés előfordulhat 
Amennyiben ezek a tünetek nem múló jellegűek, 

úgy túlérzékenység tételezhető fel, és a kezelést 
meg kell szakítani. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3755 

.FíHEOM.t\:CRóDEX1o% izAtó~i~~ .... 
1 , NaCI:oldatbari:(6 x:100 mr:: : .·.••·· •·•·· 
1 .·.~ !;MMr;j~~~qo.'@;JsJ<:~~offil>j' 
R~~o.~~8!'1.99~x·1q~•'~~;as:,•.:: 

g r.ü k9.z!''IC1í:!W""· (6'><:''~ Q,o: 1111; '·· '•'• 
· •. soomr;;1q,:xJSOoml; JSx,~OÖinl) 

Kolloidális plazmapótló intravénás infúzió céljára. 
Legfontosabb tulajdonsága a mikrocirkuláció ja

vítása. 
Kolloidozmotikus tulajdonságai révén a 

Rheomacrodex 1 O% infúzió a keringó vér térfogatá
nak növekedéséhez vezet. 

1 g dextran kb. 20-25 ml víz megkötésére ké
pes. A térfogati hatás 3-4 órán át fennmarad. A 
Rheomacrodex 1 O% infúzió ezen kívül thrombosis
gátló tulajdonsággal is rendelkezik, anélkül, hogy a 
véralvadás folyamatát befolyásolná. 

A Rheomacrodex í O% infúzió! a szervezet nem 
tárolja. Az infúzió! kövélő 24 órán belül a dextrán kb. 
70%-a a vesén keresztül kiválasztódik. A többi dex
trán-molekulát az endogén dextranázok bontják, 
majd a vesén át eliminálódnak, vagy bekerülnek a 
szénhidrát anyagcserébe. A dextránmolekulák lassú 
beépülése nem befolyásolja a vércukor-értékeket. 

A Rheomacrodex 10% infúzió (0,9%-os NaCl ol
datban) cukorbetegeknek is adható. 
• Hatóanyag 

összetélel 

Rheomacrodex 
10% inf. 
(0,9%-os 

NaCl oldatban) 
literenként 

Dextranum 40 (átlagos 
molekulatömeg: 40.000) 
Natrium chioraium 
Glucosum rnonohydricum 
Aqua destillala pm lnj. 

100,0 g 

9,0g 

ad.1000,0 ml 

Elektrolitok 
Na• 
Ci· 
pH: 

T1trációs aciditás 

Elméleti ozmolarítás 

1109 

154.0mmol/l 
154,0 mmolll 

4,0--6,0 
max.0,3 mmol 

Na OH/l 
308 mOsm/1 

Rheomacrodex 
10% inf. 
(5%-os 

glUkóz oldatban) 
Irterenként 

100,0 g 

50,0 g 
ad. 1000,0 ml 

3,0-6,0 
max.0,4 mmol 

NaOHII 
252 mOsm/1 



o Javallat 
Mikrocirkulációs zavarok - pL elhúzódó shock 

(anaphylaxias shock kivételével), égések. 
Periférias és agyi keringési zavarok. 
Cerebrális inzultusok (az intracranialis vérzés ki

zárása után). 
Thrombosis prophylaxis. 
Hasüregi beavatkozásokat követő letapadások 

megelőzése. 

A .. nátriumkloridmentes" Rheomacrodex 10% G 
infúzió (5%-os glükóz oldatban) alkalmazása szűk
séges akkor, amikor a vese nátriumkivál.asztó kapa
citása csökkent és/vagy, amikor nagyobb mennyi
ség beadása szükséges, de az elektrolitbeviteli kor
látozni kell. 

Újszülötteknek és csecsemőknek-a vesék rela
tív éretlensége miatt - csak az 5% glükóz oldatos 
dextrán infúzió adható. 
e Ellenjavallat 

Oextrannal szembeni túlérzékenység. Fokozott 
vérzékenység (pl. thrombocytopenia). Hypervo
lacmia, hyperhydratatio, súlyos dekompenzált szív
elégtelenség, tüdöoedema, intracranialis vérzés, 
veseelégtelenség, terhesség (lásd Figyelmezte
tést is). 

A 0,9% NaCl oldatos dextran infúziók nem alkal
mazhatók újszülötteknek, csecsemöknek-a vesék 
relatív éretlensége miatt -, valamint azon betegek 
esetében, akiknek a nátrium-beviteit korlátozni kell. 
Ezen esetekben csak az 5% glükóz oldatos dextran 
infúziók adhatók. 

Az 5% glükóz oldatos dextrán infúziók nem al
kalmazhatóak hyperglykaemia esetén. 
o Adagolás 

Intravénás cseppinfúzió formájában. A beadan
dó mennyiség a kórkép súlyosságához igazodik. 

Az első adag dextran infúzió adása előtt 1-2 
{maximum 15) perccel dextran 1000 (pl. Promit inj.) 
adandó lassan, iv. (lásd Figyelmeztetést is), amely 
ismétlendő 48 áránál tovább adott dextran infúzió 
esetén. 

Felnőtteknek 

A napi maximális adag 1,5 g dextran/ttkg, azaz 
15 ml infúzió/ttkg {70 kg testsúlyú beteg eselén 
2-szer 500 ml infúzió). Az infúzió!- a keringés túlter
helésének veszélye miatt- lassan kell adni. 

Hypovolaemia esetén - amennyiben szüksé
ges - 15-30 perc alatt 500 ml infúzió adható, majd 
folyamatos, lassú cseppinfúzióban további 500 ml 
infúzió adható legalább 40 csepp/perc sebesség
gel. 

Normovo/aemia eseién 15-50 csepp/perc se
bességnél gyorsabban nem szabad adni. 

Perifériás és agyi keringési zavarok es etén az 1. 
napon 500-1000 ml "infúzió, a további napokon 
500 ml infúzió/nap adandó, általában 10-14 napig, 
szükség esetén 3 hétig, amikor 2 naponként 500 ml 
infúziórakell csökkenteni az adagot. 
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Thrombosis prophylaxis céljából 500 ml infúzió 
adandó a műtét napján és az első két postoperatív 
napon. Fokozott thrombosisveszély esetén a keze
lést a 10. napig kell folytatni úgy, hogy minden má
sodik, vagy harmadik napon további 500 ml infúzió 
adandó. 

Hasüregi beavatkozásokat követő letapadások 
megelőzésére 3QQ....:Soo ml infúzió! kell a hasüregbe 
instillálni 

Gyermekeknek 
Az adag általában 5-10 ml infúzió/ttkg/nap. 
A maximális adag 20 ml infúzió/ttkg/nap. 
A terápiát 3 napnál hosszabb ideig nem szabad 

folytatni. Az infúzió maxjmális sebessége az első 
órában 15 csepp/perc, ezt követően8-10 csepp 
/perc. 

Úszülőtteknek és csecsemőknek 
Csak a Rheomacrodex 10% G nátriumklorid

mentes inf. (5%-os glükóz oldatban) adható. 
Az adag 1-5 ml infúzió/ttkg/nap. 
Az infúzió maximális sebessége az első órában 

15 csepp/perc, ezt követően 8-10 csepp/perc. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakció (bÖrpír, urticaria, hideg
rázás, vérnyomásesés, keringési collapsus, ana
phylaxiás shock) 

Az első 20-50 ml infúzió infundálásakor a bete
get gondosan figyelni kell, mivel reakciók általában 
a dextran infúzió adásának első perceiben lép
nek fel. 

Allergiás reakció jelentkezésekor az infúzió adá
sát le kell állítani és a lehető leggyorsabban iv. 
antiallergiás kezelést (adrenalin, kortikoidok, anti
hisztaminak stb.), valamint volumenpótlást kell kez
deni egyéb infúziós oldattal. Erre olyan betegeknél 
is számítani kell, akik első adáskor a dextránt jól 
tűrték 

Az infúzió adása közben a sebfelszínen kapillá
ris szivárgás előfordulhat a megnövekedett átáram
lási nyomás és javult kapilláris átáramlás következ
tében. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Inkompatibilitás veszélye miatt az infúziós olda
tot más gyógyszerrel elegyíteni tilos. 
e Figyelmeztetés 

A dextrán infúzió adásakor ritkán fellépő súlyos 
anaphylaxiás reakció az esetek jelentős részében 
megelőzhetó, ha a dextran infúzió adása előtt az an
titest-kötő helyek manavalens heptanna! (dextran 
1000 =kis molekulatömegűdextran) pl. Promit injek
cióval blokkolva vannak. Az adag: felnőtteknek 20 
ml, gyermekeknek 0,3 ml/ttkg Promit in j. lassan (leg
alább 1-2 perc alatt) intravénásan. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges vérzé
kenység, hypokalaemia, latens cardialis decompen
satio esetén. Fibrinogénhiány eselén kolloidális 
plazmapótló csak életveszélyes állapotban adható, 
amíg a vérpótláshoz vér nem áll rendelkezésre. 

Dextran infúzió alkalmazásakor ügyelni kell a ki
egészítő krisztalloid adásra. Folyamatosan szüksé
ges e!fenórízni a szérum ionogramot, és a vízház
tartást 

Terheseknek csak rendkívül indokolt esetben 
szabad alkalmazni, mivel egy esetleges anaphylax
iás reakció a magzat hypoxiás károsodásához vagy 
halálához vezethet. 

Az 5% glükóz oldatos dextrán infúzió! nem sza
bad intundá/ni ugyanazon a szereléken át vérkészít
ményekkel, mivel a konzervvér és az, elektrolit
mentes cukoroldatok elegyedésekor a globulinok ki
csapódnak és a vörösvértestek spontán aggregá
lódnak. 

Eltartás: állandó, 25 °C alatti szabahőmérsékle
ten tartandó, a hőmérséklet ingadozásoktól óvni kell 
(a kikristályosodás veszélye miatt). 

Szállítás alatt a hidegtól óvni kell. 
Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta infúzi

ós oldat használható. 
A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké

sőbb felhasználni tilos. 
A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 

lejárati időn belül szabad felhasználni. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3409 (izotóniás NaCl 
oldatban); Tsz.: 3422 (glukóz oldatban) 

. 
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• Hatóanyag 

2 mg prednisolonum és iDO mg phenylbutazon
um tablettánként. 
• Javallat 

Spondylasthritís ankylopoetica és egyéb 
semnegatív spondylarthritisek akut gyulladásos 
szaka. Akut köszvényes roham. lnflammált arthrosis, 
ha egyéb, kevésbé toxikus nemszteroid gyulladás
csökkentők hatástalanok. Rheumatoid arthritis akut 
gyulladásos szakasza. 
• Ellenjavallat 

Vaccinatio időtartama. Diabetes mellitus, pira
zolon-érzékenység, vérképzószervek megbetege
dései {leukopenia, thrombocytopenia, anaemia), ve
se- és májbeteségek, gyomor- és nyombélfekély, a 
beteg anamnesisébe gastrointestinalis gyulladás, 
súlyos vagy persistaló dyspepsia szerepel. 
Oedemakészség, oedema fellépte. Ritmuszavarok, 
vitium cordis, myopathia cordis chronica. 
Hypertonia, pajzsmirigy-dysfunctio. Terhesség. 
Gyermekkor. 
e Adagolás 

Individuális. Az adagolás meghatározásakor fi
gyelembe kell venni a készítmény fenilbutazon tar-
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!almát. Átlagos fefnóttadag: napi 3-4-szer 1 tabi., 
legfeljebb 14 napig szedhető! 

Heveny esetekben, kivételesen az első 2 napon 
napi 600 mg fenilbutazon tartalomnak megfeleié 
adag (6 tabi.) is adható. 
e Mellékhatás 

Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben, hy
pertonia, glycosuria, hypokalaemia, negatív N
mérleg, mellékvesekéreg-kimerülés, osteoPorosis. 
A vérképzőrendszer múködésének zavarai (agra
nulocytosis, aptastikus anaemia, thrombocytope
nia, leukopenia), ulceratio, gastrointestinalis vér
zés, abdaminelis dysfunctio, gastritis, epigastrikus 
fájdalom, folyadék- és sóretenció, allergiás reak
ciók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerúlendő: 
- barbiturátokkal (a barbiturátok hatását a 

fenilbutazon növelheti, ill. a barbiturát a kor
tikoszteroid hatását, valamint a fen il butazon felezési 
idejét csökkentheti). 

Óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal (hypoglykaemia ve

szélye); 
- orális anticoagulansokkal (anticoagulans ha

tás növekedése); 
- szaficilátokkal {mellékhatások összeadódhat

nak; urátretenciót okozhat, ezért a köszvény mani~ 
fesztálódhat); 

- fenitoinnal {a fenitein szérumszintje emelke
dik). 

~. diureticumokkal (hypokalaemia fokozott ve
szélye). 
• Figyelmeztetés 

Egy kezelési időszak legfeljebb 14 napig tarthat. 
A kortikoszteroid-tartalom miatt az orális antidia

beticumok, valamint az anticoagulansok adagjának 
újra beállitása válhat szükségessé. Oiureticumokkal 
együtt adva fokozottan kell ellenőrizni a szervezet 
elektrolitháztartását (kálium pótlása). A kezelés be
fejezése után a vérkép, thrombocytaszám, vizelet és 
májfunkció ellenőrzése szükséges. 

A szapiatás ideje alatt adása kerülendó. 
E/tartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3132 



RHEUMON gél (40 g) 
RHEUMON krém (40 gy 
RHEUMON oldal(ioll ml)' 
BAYER-TROPONWERK 

ATC kód: M02AA06 

Gátolja a ciklooxigenáz, lipoxigenáz, hisztamin, 
bradikinin, szerotonin, hialuronidáz, össz-komple
ment hatását, ill. felszabadulását 

Stabilizálja a lizoszóma-membránt és csökkenti 
az idegentest-reakciókat 

Felvitele után kb. 12-24 óra múlva mérhetó a 
plazmában a fenamat csúcskoncentrációja. Bio
hasznosulás közel 20%. Beszűkül! vesemükódés 
eselén a plazmakoncentrációja ugyanolyan nagy
ságrendű, mint az egészségeseké, beszűkül! vese
funkció esetén nagyrészt az epén át történik a kivá
lasztás. 

A fehérjéhez való kötődése 98--99%-os. A vize
lettel és a széklettel ürül ki metabolitok formájában. 
• Hatóanyag 

Gél: 2 g etofenamatum (40 g) tubusonként 
Krém: 4 g etofenamatum (40 g) tubusonként 
Oldat 10 g etofenamatum (100 g) tartályonként 

e Javallat 
Heveny és idült mozgásszervi megbetegedé

sek: lágyrész rheumatismus, izomfeszülés, fájdal
mas vállmerevség (periarthropathia humeroscapu
laris), lumbago, ischialgia, tendovaginitis, bursitis. 

A gerincoszlop és az izületek túlterhelési és ko
pási megbetegedései (spondylosisok, arthrosisok). 

Tompa sérülések, zúzódások, rándulások, húzó
dások. 
e Ellenjavallat 

Etofenamattal, flufenaminsawal és más. nem
szteraid gyulladásgátlókkal, valamint propilénglikol
lal szembeni túlérzékenység. 

Terhesség, szoptatás. 
Csecsemő- és kisgyermekkor (erre vonatkozóan 

ezideig nincs elegendő tapasztalat). Sérül! vagy 
ekzemásan gyulladt bórfelület 
e Adagolás 

Rheumon gél, Rheumon krém: naponta 3-4-szer 
a fájdalmas terület nagyságától függően -5-10 cm 
hosszú gél, ill. krémrudat (=:1,5--3 g) lehetőleg nagy 
felületen a bőrbe dörzsölni. 

Rheumon oldat: naponta 3-4-szer egy 10 Ft-os 
érmének megfelelő mennyiséget (esetenként 1 ,5-3 g) 
nagy felületen a megbetegedett területen enyhén be
dörzsölni. 

A kezelés néhány naptól több hónapig tarthat. 
e Mellékhatás 

Ritkán bórvörösség, viszketés, exanthema és 
dermatitis. Ezek a gyógyszer alkalmazásának elha
gyása után gyorsan elmúlnak. 

e Figyelmeztetés 
Ha egy teljes csomagaJási egységnyi mennyi

ség vagy annál több rövid idő alatt a teljes testfelü
letre kerül, fejfájás, szédülés, hasi panaszok jelent
kezhetnek. 

Ilyen esetben a· gyógyszert vízzel le kell mosni. 
Amennyiben a gyógyszert -jelentős mennyiségben 
-lenyeli a beteg, gyomormosás!, ill. hánytatás! kell 
végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1931 (gél);_ K- 1932 
(krém); K ~ 1930 (oldat) 

FlliiNAAXÍA orrspray(Ú·Illi) 

EWOPHARMA ATC-kód:.·RoiAC19 

A komplement-kaszkád aktiválása a legtöbb al
lergiás reakció hatásmechanizmusának része. Az 
N-acetil-aszpartil-glutamát. amely kis mennyiség
ben a központi idegrendszerben· is kimutatható, ezt 
a láncreakciót függeszti fel azáltal, hogy gátolja a 
C3 komplement komponens hasadását. és ezen ke
resztül a C3a és CSa anaphylatoxinok képzódését. 
(A két fragmens hatására a hízósejtek degranulatió
ja fokozódik, és így az allergiás reakció klinikai tüne
tei erősödnek.) A komplement rendszerre gyakorolt 
hatás mellett az N-acetil-aszpartil-glutamát közvet
lenül is erősen gátolja az orrüregi nyálkahártyában 
található szenzibilizált mastocyták degranulatióját, a 
preformált és az újonnan szintetizált anaphylaxiás 
mediátorok felszabadulását. 

A készítmény megszünteti vagy enyhíti az orr el
dugulását, a tüsszögési rohamokat. orrfolyást és 
esetenként az orrtünetekhez gyakran csatlakozó 
szemtüneteket (viszketés, könnyezés). 

A hatóanyag az örrnyálkahártyáról jól felszívó
dik. Az alkalmazás után 1~2 órával kialakul a maxi
mális plazmakoncentráció, majd lassan, folyamatos 
abszorpció-eliminációs folyamattal eliminálódik. 

Bikompartmentális megoszlása miatt elimináci
ós félideje 2, illetve 5 óra. 

Metabolizációja során több, mint 50%-a a szén
dioxid formájában a tüdőn keresztül ürül ki. 
a Hatóanyag 

780 mg magnesium acetyl-aspartyl-glutamicum 
13 ml vizes oldatban, amely benzaikénium-klorid 
konzerválászert tartalmaz, de hajtógáz nélkül. 
e Javallat 

Perenniális és szezonális allergiás rhinitis (pol
lenosis). 

· e Ellenjavallat 
A terhesség első trimesterében csak gondos or

vosi mérlegelés alapján alkalmazható. 
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e Adagolás 
Naponta 4-szer 2-2 befúvás mindkét orr!yukba. 

Magas allergén kancentráció esetén az adag napi 
6-szori alkalmazásig emelhető. 

Az orrspr_ay mechanikus adagolópumpája egy
szeri lenyomás.sal 0,07 ml oldataJ (4,2 mg ható
anyag) permetez az orrlyukba. 

Alkalmazás 
Az orr alapos kifújását követően a flakon csórét 

az orrlyukba kell helyezni. Egyidejű orron keresztüli 
belégzés mellett a szórófej lenyomásával a készít
mény az előírt, ill. megállapított mennyiségben ada
golandó. 

Minden flakon első használatba vételekor a szó
rófejet néhányszor le kell nyomni, míg az oldatból 
egységes permet nem keletkezik. A további alkal
mazásoknál erre a múveletre nincsen szükség. 

Használat után a védősapkát a flakonra minden 
alkalommal vissza kell helyezni. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe, átmeneti viszketés és/vagy égő 
érzés az orrban, az alkalmazás helyén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem imerelesek (ilyen irányú célzott 
vizsgálatok nem történtek). 
e Figyelmeztetés 

Mivel a gyógyszer hatása csak néhány nap után 
teljes, célszerű alkalmazásának megkezdésével 
megelőzni a tüneteket kiváltó allergén (pl. virágpor) 
várható megjelenését. 

Eltartás: szobahómérsékleten. A megkezdett 
orrspray a felbontástól számított 30 napon belül 
használható csak fel. 
e Megjegyzés: + Vn / 
e Törzskönyvi szám: K'-1520 

A készítmény budesonidot (nem halogénezett 
kortikoszteroidot) tartalmaZ. Gyulladásgátló és 
szisztémás hatásai között kedvező összefüggés 
van, mivel a hatóanyag a felszívódás után gyorsan 
inaktiválódik a májban. A Rhinoeart ajánlott adagjá
val az orrnyálkahártyán lokálisan kedvező hatás ér
hető el, szisztémás mellékhatások jelentős rizikója 
nélkül. 

A profilaktikusan adott budesonid védő hatással 
rendelkezik azonnali allergiás reakció esetén is. 
e Hatóanyag 

11 mg budesonidum 7,7 g szuszpenzióban, 
adagolószelepes palackonként (1 ,42 mg budesoni
dumot tartalmaz 1 g szuszpenzió). 

e Javallat 
Szezonális és krónikus allergiás rhinitis, vaso

motoros rhinitis. 
Nasalis polip kialakulásának megelőzése poly

pectomia után, adjuvánsként. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás. (A budesonid terhes álla
tokon magzati fejlődési rendellenességet_._._qkoz). 
Kortikoszteroidok iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Az adagolószelep egyszeri lenyomására 50 J.lg 
hatóanyag tartalmú permet távozik a palackból. A 
palack tartalma kb. 200 adag. 

Szénanátha: két adag (100 J.l.g) mindkét orrnyí
lásba, reggel és este {a napi adag 400 J.lg). 

Krónikus rhinitis: kezdetben két adag (100 J.!Q) 
mindkét orrnyílásba, reggel és este {a napi adag 
400 J.lg). A megfelelő hatás elérése után az adagot 
csökkenteni lehet 1 adag {50 J.lg) mindkét orrnyílás
ba, reggel és este (a napi adag 200 llg). 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén égőcsípő érzés az orrban, 
ritkán orrszárazság, pörkösödés, irritáció, orrvérzés, 
időnként tüsszentés. 
e Figyelmeztetés 

Különös elővigyázatosság szükséges tüdótu
berkulózisban, az orr- és a légutak gombás, vala
mint vírusos fertőzésében szenvedó betegek 
Rhinoeart aeroszollal történő kezelése során. 

Gyermekek hosszan tartó kezelése- klinikai ta
pasztalatok hiányában- nem ajánlott. 

Szisztémás szteroid terápiáról átállftott betegek 
kezelése eselén különös figyelem szükséges, míg a 
hypothalamikus - mellékvese - adrenerg rendszer 
múködése helyre nem áll. 

A készítmény néhány napi kezelés után éri el tel
jes hatását. Szezonális rhinitis kezelését, lehetőleg 
protilaktikusan kell megkezdeni. 

Az allergiás orrtünetekkel esetenként együttjáró 
szemtüneteket szükség esetén, egyidejűleg egyéb 
lokálisan ható gyógyszerekkel kel! kezelni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
Megjegyzés: + + V 
Törzskönyvi szám: K- 1398 

A Rhinoeart Aqua 50 119/adag, ill. 100 J.!Q/adag 
orrspray mikronizált budesonidot tartalmaZ' vizes 
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szuszpenzióban, melyet pontosan adagoló mecha
nikus pumpa működtet. A készítmény propellens 
gázt nem tartalmaz. 

A budesonid erős helyi gyulladásgátló hatással 
rendelkező glükokortikoszteroid. A budesonid máj
ban történő extenzív, kb. 90%-os biotranszformáció
ja során gyenge glükokortikoid-aktivitású metaboli
tok keletkeznek. A főbb metabolitok {6-B-hidrox
ibudesonid, ill. 16-a-hidroxiprednizolon) glükokorti
koid aktivitása a budesonid hatásának 1 %-át sem 
éri el. 

A profilaktikusan alkalmazott budesonid védő 
hatással rendelkezik az azonnali allergiás reakciók
kal szemben. 

A per os adott budesonid szisztémás haszno
sulása emberben alacsony {kb. 10%). Rhinoeart 
Aqua adagolószelepes készüléket használva a 
budesonid szisztémás hasznosulása 33%. A vonat
kozó vizsgálatok bizonyítják, hogy a budesonid az 
orrban nem metabolizálódik. 

A budesonid maximális plazmakoncentrációja 
400 j.tg budesonid (Rhinocort Aqua orrspray-ból tör
ténő) adása után 1 ,O nmol/1 és ez 0,7 órán betűi ér
hető el. 
o Hatóanyag 

50 ).IQ budesonidum micronisatum adagonként, 
10 mg budesonidum micronisatum (200 adag) üve
genként; illetve 100 l-tg budesonidum micronisatum 
adagonként, 20 mg budesonidum micronisatum 
(200 adag) üvegenként 
• Javallat 

Szezonális allergiás és allergiás- vagy nem aller
giás perenniális rhinitis meg.elózése és kezelése. 
Orrpolip kezelése, valamint orrpolip megelőzése 
polypectomia után. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

Individuális az adagolás. Csak intranasaHsan al
kalmazható. Az adagolópumpa egyszeri lenyomá
sával 50 ).IQ hatóanyagtartalmú permet (Rhinocort 
Aqua 50 iJ.Q/dose nasa! spray), ill. 100 l-tg ható
anyagtartalmú permet ( Rhinoeart Ac;'Ja 100 iJ.Q/dose 
nasal spray) juttathaló az orrba. Egy üvegböl 200 
adag permetezhető ki. 

Rhinitis eselén 
Felnófteknek és 6 évesnél id6sebb gyerme

keknek az ajánlott kezdő adag összesen naponta 
400 ).IQ. 

Az adagot lehet naponta egyszer reggel-, vagy 
két részre elosztva reggel és este alkalmazni, vagyis 
200 pg (2x100 ~tg) mindkét orrlyukba reggel (össze
sen naponta 1-szer 400 pg), vagy 100 pg (2x50 pg) 
mindkét orrlyukba r~?ggel és este (összesen napon
ta 2x200 ).!Q). 

A kívánt klinikai hatás elérését követően a fenn
tartó adagot arra a lehető legkisebb mennyiségre 

kell csökkenteni, amely még biztosítja a megfelelő 
terápiás hatást. 

Orrpolip kezelése és megelőzése eselén aján
lott adag naponta 2-szer 200 !-!9 
• Mellékhatás 

Ritkán: helyi tünetek (szárazság és csípő érzés 
az orrban), tüsszentés - közve"tienül_ az orrspray 
használata után, enyhén véres szekréció, candida 
albicans fertőzés az orrban és garatban, bórreakci
ók (urticaria, bőrpír, dermatitis). 

Rendkívül ritkán: orr nyálkahártya fekélyesedés, 
orrsövény perforáció előfordulhat- intrana$alis szte
roid alkalmazása során. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb lokálisan alkalmazandó készftménnyel 
való kölcsönhatásokra nincs adat. 
• 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), ritka esetben 2 heti keZelést követően ala
kul ki. 

A Rhinoeart Aqua orrspray kezelést nem szabad 
folytatni, ha 3 héten át történő alkalmazást követó
en a beteg állapotában jelentős javulás nem észlel
hető. 

Fokozott figyelem szükséges hosszú ideig 
szisztémás kortikoszteroid kezelésben részesülő 
beteg Ahinocort Aqua orrspray-re való átál!ításakor, 
mivel feltételezhető a hypothalamus-hypophysis
mellékvesemúködés zavara. Ez különösen fontos 
azon betegek esetében, akiknek a betegsége asth
mával társul, mivel a szisztémás kortikoszteroid 
adagok hirtelen csökkentése állapotuk komoly sú
lyosbodását okozhatja. Fokozott óvatosság szüksé
ges gombák vagy vírus okozta orrfertőzés eseté
ben. Gyermekek, akik immunszuppresszív kezelés
ben részesülnek, fogékonyabbak a fertőzésekkel 
szemben. 

fmmunszuppresszív kezelésben részesülő gyer
mekek esetében - akik egyúttal kortikoszteroidot is 
szednek -, a bárányhimlő és kanyaró sokkal súlyo
sabb, esetleg fatális lefolyású lehet 

Fokozottan kell figyelni azokra a gyermekekre és 
felnőttekre, akik még nem estek át ezeken a beteg
ség eken, a betegség fellobbanásának elkerülése 
miatt. Ha ez mégis előfordul, varicella zoster immun
globulint, vagy intravénás immunglobulint lehet ja
vasolni. Bárányhimlő esetében vírusellenes szer 
adása megfontolandó. 

Mivel a kortikoszteroidok gátolják a sebgyó
, gyu/ást, a nasalis kortikoszteroidokat nem szabad 
addig alkalmazni, amíg a seb be nem gyógyul orr
műtétek, traumák, orrsövény perforáció, orrfekély 
esetén. 
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Rendszefes otolaryngologiai el/en6rzés szüksé
ges (orrnyálkahár~a-, orrjárat-, garatfertőzések, orr
sövény perforáció, ill. egyéb hisztológiai változások) 
a nasalis kortikoszteroidokkal történő tartós kezelés 
során. 

Ha a tüneteket átmenetileg infekciós eredetű 
rhinitis súlyosbítja, azt megfelelően kezelni kell. 

Szezonális rhinitis kezeléséf - ha lehetséges -
az allergén megjelenése előtt kell megkezdeni. Né
ha szűkséges lehet más gyógyszer együttes adása 
az allergia okozta szemtünetek csökkentésére. 

Ha az orrjáratok erősen elzárődtak nasalis vasa
constrictor hatásúszert lehet használni a kezelés el
ső 2-3 napjában. 

Terhesség idején alkalmazását kerülni kell, ha
csak ezt egyéb kényszerítő körülmények nem indo
kolják. Vemhes állatoknak adott budesonid a mag
zat fejlődésében ,:;!változásokat okozott. 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a készítmény 
hasonló elváltozásokat okoz humán alkalmazás 
esetén. 

Szoptatás idején csak az előny és a kockázat 
gondos mérlegelésével szabad alkalmazni 

A budesonid anyatejbe történő átjutására nincs 
adat. 

Túladagolás Akut túladagolás még kűlönlege
sen nagy adagok esetében sem okoz klinikai prob
lémái. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 oc alatt. 
A készítményt használat előtt fel kell rázni. 

• Megjegyzés: + + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4286 (SO ).!Q) 

OGYI-T.: 4287 (100 ~-t9) 

l 
R IDOL tabletfa (1 Ox) 
RIÖOLvégbélkúp •(10x) 

RICHTER ATC'kód:'A03E DB, 

A kombináció fő hatóanyaga a dimetilamino
acetil-fentiazid. A spasmolytikus hatás szempontjá
ból kedvező e vegyület kombinációja az anticholin
erg hatású metilhomatropinnal, az erősen anal
getikus noraminofcnazonnal' és az enyhén szedatív 
hatású kodeinnel. Gyors, tartós, közvetlen sima
izamelernyesztő és anticholinerg hatású, és az al
kalmazott adagban hozzászokás nem alakul ki. Sok 
esetben elkerülhetővé teszi a martin és szár"mazé
kainak alkalmazását. 
• Hatóanyag 

80 mg dimethylamino-acetylphentiazidum, 1,5 
mg methylhomatropinium bromatum, 20 mg 
codeinium chloratum, 500 mg noraminophenazon
um natrium mesylicum tablcttánként; 

160 mg dimethylamino-acetylphentiazidum, 2,2 
mg methylhomatropínium bromatum, 20 mg 

codeinium chloratum, 600 mg noraminophenazon
um natrium mesylicum kúponként. 
o Javallat 

Erős, elsősorban símaizomgörcs okozta fájdal
mak csillapítása. Vascularis fejfájás, gyomorgörcs, 
pylorospasmus, nephrolythiasis, cholelytiasis, ure
tergörcs, hólyagtenesmus, béltenesmus, spastikus 
obstipatio, dysenteriás fájdalom, tabesese.k .. abdo
minális görcse, hyperemesis, dysmeno~rrhoea·.· 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia; pírazoion túl
érzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknekfájdalom esetén 1, legfeljebb 2 tabi., 
1, esetleg 2 kúp. Ez az adag naponta kétszer ismé
telhető. 

Gyermeknek: 3-6 éves korban naponta 1-2-szer 
1f4 tabi., vagy 1f4 kúp, iskoláskorúaknak naponta 1-2-
szer Y2 tabi., vagy Y2 kúp. 
• Mellékhatás 

Szájszárazság, székrekedés, pupillatágulat rit
kán agranulocytosis. 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása eselén a vérképet időnként 
ellenőrizni kell. 

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 
alkalmazásamellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3159 (tabletta) 

Tsz.· 3222 (kúp) 

RIFAMED 1.5Q.filmtablettá 
F'!IFAMED 300t;ir\,t~l:li;;Ífa. 

Hatóanyaga, a rifampicin a rifamycin makrocikli
kus antibiotikum félszintetikus származéka. Az érzé
keny kórokozók RNS-polimerizációjának gátlásával 
hat. 

Baktericid hatással rendelkezik, mind az extra
cellularisan, mind az intracellularisan jelenlévő kór
okozók(a. Ílymódon klinikailag jelentős a sterilizáló 
hatása. 

Hatásspektruma kiterjed a M. tuberculosis, M 
kansas i, M. marini..Jm, egyes M. avium intracellulare 
törzsekre, valamint a Neisseria meningitidis, Staphy
lococcus aureus, Haemophylus influenzae, 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia tachomatis, 
Clostridium difficile törzsekre és Legionella fajokra 
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Legkisebb gátló kancentráció (MIC) in vitro: 
- mycobacteriumokkal szemben: 0,005-0,2 

f-1-g/ml 
-Gram+ kórokozókkal szemben: < 0,5 J.lQ/ml 
-Gram- kórokozókkal szemben: > 0.4 ).lg/ml 

A gyomor-bélrendszerből jól felszívódik. 600 mg 
oralis adagolási követően a maximális széru_mkon
centráció- 10 J..!g/ml- 2-4 óra alatt alakul k1. ~~~
idejO élelmiszerfogyasztás a csúcskoncentrac1ot 
csökkenti, kialakulását késlelteti. 

Kb. 80%-ban kötődik a szérumfehérjékhez. Fe
lezési ideje 300 mg oralis adagolása után kb. 2,5 
óra 600 mg után 3-4 óra. A szövetekbe, testned
vek,be könnyen penetrál, diffundál; átjut a vér-agy 
gáton, a placentán is. 

A májban, epehólyagban, vizeletben magasabb 
koncentrációban van jelen, mint a vérben. Az anya
tejbe kiválasztódik. A májban gyorsan m_et~boliz~l~
dik. Egyik metabolitja szintén antibacte~1alis hatasu 
Enterohepatikus körforgást követően kis részben a 
vizelettel, nagyobbrészt az epével kiválasztódva a 
széklettel ürül. 

Nagy adagokban állatvizsgálatokban teretcgen
nek bizonyult. 

önmagában alkalmazva rezisztens törzsek 
gyorsan alakulnak ki. 
• Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg rifampicinum barnás (150), 
ill. vörös (300) színű, koreng alakú, domború felüle
tú, g mm (150), ill. 12,5 mm (300) filmbevon?t9 tab
lettánként. Törlési felületük vörösesbarna szmu. 
e Javallat 

Friss és krónikus, pulmonalis és extrapulmon_alis 
tuberculosis minden formája, más antituberculotJCU
mokkal (legtöbbször INH-val) kombinálva. . . 

Lepra (kombinálva dapsonnal, c!ofazlmln- (= 
Lampren/-nel). _ 

Nem-mycobacterialis fertőzés kezelese, ameny
nyiben 

- a szakásasan alkalmazandó antibiotikumra a 
kórokozó rezisztens, 

- amennyiben a kórokozó érzékenysége a 
rifampicinre megállapított, 

- kombinálva más antibiotikumokkal/chemothe
rapeuticumokkal, amelyekre a kórokozó érzékeny, 

-a tuberculosis és a lepra kizárt. 
Brucellosis (tetracyclin-származékkal, pl. doxy-

cyclinnel kombinálva). . 
Meningococcus-meningitis prophylax1sa olyan 

személyek számára, akik szaros kontaktusban van
nak ilyen betegekkel. 
o Ellenjavallat . _ . _ , 

Icterus, hepatitis utáni állapot (a gyogyul~s uta~ 
egy évig), súlyos májfunkciózavar. A terhesseg elso 
trimestere, ismert túlérzékenység 

Relatív ellenjavallat: Terhességben, szoptatás 
időszakában alkalmazását lehetőleg kerülni kell. 

• Adagolás 
Felnőtteknek: tuberculosisban 
Szokásos adagja tuberculosisban 50 kg alatt 

naponta 450 mg, 50 kg felett naponta 600 mg (= 
3-4 tabletta Rifamed-150 vagy 1 Y2-2 tabletta 
Rifamed-300), egy adagban, kombinálva elsősor
ban izonniaziddal. A _napi rifampicin adag ne halad
ja meg a 600 mg-ot. 

Gyermekeknek: 3-4 éves kortól a szokásos 
adag naponta 10-20 mg/ttkg (maximum 600 mg), 
egy adag ban. 

Lepra kezelésére vonatkozó WHO-ajánlás: 
A lepra multibacillaris formáiban (LL, BL, BB) 

havonta 1-szer 600 mg, dapsonnal és clofaziminnel 
kombinálva, minimum 2 éven át. 

A lepra paucibacillaris formájában elóbbivel 
azonosan, de csak 6 hónapig. 

Nem-mycobacterialis fertőzésben kombináció
ban, felnőtteknek napi 600-1200 mg 2 részletben. 
Gyermekeknek 3-4 éves kortól10-20 mg/ttkg/nap. 

Brucellosis: Doxycyclinnel kombinálva, 900 
mg/nap, reggel éhgyomorra, legalább 45 napig. 

Meníngococcus-meninQitis prophylaxisa: Fel
nőtteknek 600 mg kétszer naponta (12 óránként) 2 
napon át. Gyermekeknek 3-4 éves kortól 1 O mg/ttkg 
kétszer naponta ( 12 óránként) 2 napon át. A pro~ 
phylaxist a lehető leghamarabb.kell el_kezdeni: , 

A tablettákat reggel éhgyomorra, 111. %-1 oraval 
étkezés előtt kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Főként a folyamatos mindennapi adagolás, vala
mint az intermittáló adagolás során jelentkezhetnek. 

A vizeletet, székletet, könnyet, verejtéket és nyá
lat narancsvörösre színezheti; a lágy kantaktlencsék 
maradandó elszíneződését okozhatja. 

A szérumbilirubin-szint. az alkalikus foszfatáz és 
a transzamináz-értékek mérsékelt emelkedése, 
mely a kezelés kezdetén szokásosa~ t_ap~~ztalh~at?, 
általában átmeneti jellegű és nincs kl1n1ka1 ]elentose
ge. Dózisfüggő hepatitis előfordulhat, ez~rt ker~lni 
kell a javasolt napi 10 mg/ttkg (600 mg) tullépéset. 

Hányinger, hányás, hasmenés, pseudo_me~br~
nos colitis, viszketés, bőrelváltozások, urt1cana, al
mosság, fejfájás, ataxia, psychés zavarok myalgia. 
izomrigiditas, leukopenia, eosinophylia, látászavar, 
menstruációs zavar előfordulhat. 

Súlyos gastrointestinalis reakciók ritkán fellép
hetnek valamint főként intermittáló kezelés alkalmá
val bó;kiütés, láz, influenza-szerű megbetegedés, 
thrombocytopenia. 

Azokon a betegeken, akik hosszabb szünet után 
kezdik újból szedni a készítményt, súlyos immunoló
giai reakciók jelentkezhetnek, vesemúködési zavar, 
haemolysis, thrombocytopenia, anaphylaxiáS reak~ 
ció formájában. Az adagolás! ezen ritkán előfordulo 
esetekben azonnal és véglegesen fel kell függesz
teili. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Antacidumok, opiátok, anticholinergicumok, va

lamint a bentonit-tartalmú PAS-készítmények az 
egyidejűleg alkalmazott rifampicin biohasznosulá
sát csökkentik .. Ezt elkerülendő, a rifampicint né
hány órával ezen készítményei<. bevétele előtt kell al
kalmazni. 

- Mint májenzim-induktor, növelheti a májban 
metabolizálódó gyógyszerel<. - pl. kortikoszteroidok, 
fenitoin, oralis anticoncipiensek, hypoglikaemiás 
szerek, oralis antiEliabeticumok, anticoagulansok, 
hexobarbital, narcoticumok, analgeticumok 13-
f!AoKKoA (K, sexualhormonok, digitálisz-készitmé
nyek, kinidin-dapson, azatioprin, ciklosporin, mexi~ 
letin, verapamil, ketokonazol, klóramfenikol, cime
tidin, clofibrat, enalapril, metadon, teofilJin , tocainid 
szükséges adagját. A kezelés alatt és után ezek 
adagját újból be kell állítani. 

- Más májkárositó gyógyszerekkel együtt ada
golva (pl. INH) a hepatotoxicitas összegződhet. 

- Az eperöntgen kontrasztanyagainak biliaris ki
ürülését késlelteti. 

-A szérum folsav- és vitamin 8 12 meghatározá
sának biológiai módszerei rifampicin mellett nem al
kalmazhatók. 

- Brómszulfalein-próbát a rifampicin reggeli be
vételét megelőzően kell végezni, mivel a rifampicin 
kompetitíve gátolja a bromszulfalein kiválasztódá
sát. 
e Figyelmeztetés 

Tartós kezelés során a máj- és vesefunkció, va
lamint a vérkép rendszeres ellenőrzése szükséges. 

A májfunkció bárminemű ry5mlása a kezelés fel
függesztését teszi szükséges'sé. 

Csökkent májfunkciójú betegek, valamint rosz
szul táplált alkoholbetegek kezelése, akiknek anam
nesisében májbetegség előfordult, fokozott óvatos
ságat igényelnek. 

Rezisztencia a rifampicinnel szemben könnyen 
kialakulhat, ezért a fertőzés leküzdése mindig 
egyéb antibioticummal/chemotherapeuticummal 
kombinálva történjék. 

Ha a klinikai kép nem javul gyorsan és tartósan, 
más szer alkalmazására kell áttérni. 

Az egyidejűleg adagolt qralis anticoagulans. 
antidiabeticum, digitálisz, kortikoszteroid adagját új
ból be kell állítani. 

A terhesség utolsó néhány hónapjában alkal
mazva szülés után az anyán és az újszülötteken 
haemorrhagia léphet fel, melynek kezelésére K-vita
min javasolt. 

Szaplató anyáknak a kezelés időtartama alatt 
tartózkodniukkell a szoptatástól. 

Oralis fogamzásgátlót szedő betegek a kezelés 
időtartamára térjenek át a fogamzásgátlás más, 
nem hormonális módjára. 

Túladagolás kezelése: A lehető legrövidebb 
időn belül gyomormosás! kell végezni, majd aktiv 

szén adását követően általános támogató kezelést 
kell nyújtani. Súlyos májkárosodás kialakulására 
utaló jelek esetén forszírozott diuresis, haemedialy
sis szükséges. 

Eltartás: 30 oc aliatt száraz, helyen. 
• Megjegyzés: + + Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 10.210/41/95. 

Ösztrogén-gesztagén kombinációi tartalmazó 
manafázisos orális fogamzásgátló. Hatását elsősor
ban az FSH és az LH szekréció megakadályozásá
val, ezáltal az ovuláció gátlásával, valamint a méh
nyakváladék viszkozitásának megváltoztatásával 
fejti ki. 
• Hatóanyag 

0,03 mg aethinyloestradiolum, 0,15 mg levo
norgestrelum drazsénként 
• Javallat 

Orális fogamzásgátlás. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás, súlyos májbetegség, ve
leszületett hyperbilirubinaemiák (Gilbet-, Du
bin-Johnson és Rotor syndroma), cholelithiasis, 
cholecystitis, colitis chronica; fennálló vagy az 
anamnesisben szereplő: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések és ezekre való hajlam, májdaga
natok, malignus tumorok elsősorban emlö- vagy 
endametrium carcinoma; lipidanyagcsere-zavarok, 
súlyos hypertonia, súlyos diabetes mellitus, az en
dokrin mirigyek egyéb megbetegedései, sarlósejtes 
anaemia, krónikus haemolytikus anaemia, ismeret
len eredetű hüvelyi vérzés, migrén, atcsclerosis 
(mely a megelőző terhesség/ek/ folyamán súlyosbo
dott); kórelőzményben szerepló idiopathiás terhes
ségi icterus, súlyos terhességi pruritus, herpes ges
tationis. 
• Adagolás 

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 menstruációszerű vérzés jelentkezik. A követ
kező 21 drazsé szedését a 7 napos szünet utáni 8. 
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! kell alkalmazni. 

Szü/és vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján kell a 
drazsé szedését elkezdeni. Az első bifázisos ciklus 
az időelőtti ovuláció következtében általában meg
rövidül. Ha a drazsé szedése már az első spontán 
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vérzés jelentkezésekor elkezdődik, lehet, hogy nem 
gátolja meg az idő előtti ovulációt. ezért a ciklus el
ső 2 hetében előfordulhat, hogy nem biztos a fo
gamzásgátlás 

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 időelőtti vérzés elkerülésemiatt 
azonban - az elfelejtett drazsé/kl kihagyásával 
folytatni kell a szedés! a megkezdett csomag ból. 

Ez idő alatt egyéb, nem hormonálls fogamzás
gátló módszer (kivéve a naptármódszert és a hő
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 emel
kedés, glükóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, tüdőembólia, thromboembolia, myocar
dialis infarctus, cerebrovascularis történések: pl 
agyembólia, stroke; retinalis-, mesentéialis-, kisme
dencei- és alsó végtagi vénás thrombosis, mélyvé
nás thrombosis, thrombophlebitis profunda, hepati
tis, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bőrki
ütés, hajhullás, a hüvelyváladék megváltozása, hü
vely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, rifampicinnel, kloramfenikollal, 

neomicinnel, penicillin V-vel, szulfonamidokkal. 
tetraciklinekkel, dihidroergotaminnal, trankvillánsok
kal, fcnilbutazonnal (csökkenhet a fogamzásgátló 
hatás, ezért más, nem hormonális fogamzásgátló 
módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- v8gy indandion 
származékokkal (prothrombinidő meghatározás és 
szükség eselén az antikoaguláns adagjának módo
sítása válhat szükségessé ), 

-triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel; 
~-blokkolókkal (növekedhet biohasznosulásuk, toxi
citás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromokriptinnel (hatáscsökkenés), 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel, főként 

dantrolennel {hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
különösen a 35 év feletti.nők esetében). 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlővizsgála t, citológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nők, akiknek' 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 
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Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, nem ischaemiás eredetű szívbetegségek, 
hypertonia, vesefunkciózavar, varicositas, phlebitis, 
otosclerosis, sclerosis multiplex, epilepsia, chorea 
mínor, intermittáló porphyria, latens tetania, asthma, 
jóindulatú méhdaganat, endometriosis vagy 
mastopathia esetén. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

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
zetlek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felső részén és májmegnagyobbodás vagy 
intraabdominális vérzés jelei mutatkoznak, májda
ganat gyanúja marülhet fel. Szükség esetén a fo
gamzásgátló szedését le kell állítani. 

A megvonásos vérzés kimaradása eselén a 
gyógyszer szedése csak a terhesség kizárása után 
folytatható. 

Májfunkciózavar eselén a fogamzásgátló szedé
se során 2-3 havonkénti belgyógyászati ellenérzés 
szükséges. 

Köztivérzések eselén a szedés! folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszúnnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szűnnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változás kizárása céljából 

Hányás, hasmenés eselén a drazsé szedés! 
folytatni kell, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ösztrogén! tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedék esetében megnövekedhet a thromboem
boliás megbetegedések, cerebrelis és myocardialis 
infarktus, subarachnoidalis haemorrhagia előfordu
lásának valószínűsége. Ez a kockázat magasabb a 
kor előrehaladtával, de főként dohányzók esetén. 
Ezért 30 év feletti nőknek a dohányzás teljes elha
gyása javasolt. 

Tervezett terhesség előtt legalább 3 hónappaile 
kell állítani a fogamzásgátló drazsék szedését. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű vagy szokatlanut erős fejfájások, akut látászava
rok és érzéskiesések, thrombosis vagy infarktus 
gyanúja esetén, 

- jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepszia, ill. az epilepsziás rohamok gya
koribb előfordulása esetén, valamint 

- tervezett műtét (előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség ese
lén. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25 cc-on). 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4377 

l BIGEVIDONtabletta (3 x 21) 
. 

RICHTER ATC kód:'G03AA07 

Ún. kis dózisú kombinált orális antikoncipiens, 
amely az ovulatio gátlásával akadályozza meg a ter
hesség létrejöttét. A tüszőrepedés elmaradásának 
hátterében a hypophysis LH és FSH secretiojának a 
gátlása áll. A hormonkombináció ezenkívül a 
tubamatililás serkentésével, a cervicalis nyák visz
kozitásának növelésével, az endometriumra kifejtett. 
antiimplantatios hatással, valamint ún. sperma
kapaGitáció gátlással is akadályozza a megtermé
kenyülést 
e Hatóanyag 

0,15 mg levonorgestrelum és 0,03 mg aethinyl
oestradiolum tablettánként. 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. Funkcionális vérzésza
varok, középidős fájdalom, dysmenorrhoea eselén 
terápiás értékű. 

A differenciált tablettarendelés szempontjait fi
gyelembe véve a kiegyensúlyozott, ill. enyhén öszt
rogén fenotípusú nők részére a legalkalmasabb. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, hepatitis utáni állapotok, májműkö~ 
dési zavarok, súlyos idiopathiá$ terhességi icterus 
az anamnesisben, cholelythia,sfs, cholecystitis, kró
nikus colitis, súlyos terhessé9i pruritus az anam
nesisben, zsíranyagcsere zavarok. 

Súlyos organikus szívbetegség, 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 tu
morok. Sarlósejtes anaemia, krónikus haemolytikus 
anaemia, tetania, Dubin-Johnson- és Rotor-syn
droma. 

Lactatio, intolerancia. 
e Adagolás 

A szedést a menstruatio első napjától számított 
5. napon kell kezdeni és 21 napon át napi 1 tablet
tát kell azonos napszakban, lehetőleg este bevenni. 
Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani, ami alatt 
menstruatioszerú megvonásos vérzés jelentkezik. 
Függetlenül ennek bekövetkezésétól és tariamától, 
az 1 hetes szünetet követő napon az újabb 21 na
pos kúra megkezdhető. A fenti adagolási mód 
mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzé
se kívánatos. 

Nagyobb hormontartalmú tablettáról való áttérés 
eselén vagy egyhónapos tablettaszedési szOnet 
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tartandó, vagy szedését a vérzés első napján kell 
megkezdeni az első ciklusban. A továbbiakban a 
megszakott 21 nap szedés, 7 nap szünet, 21 nap 
szedés alkalmazási mód tartandó. Az áttérés az 
esetek döntő többségében semminemű zavarral 
nem jár. Az áttöréses vérzések néha átmenetileg 
gyakoribbá válnak, de a későbbi szedés során 
spontán rendeződnek. 

Rendszeres szedés eselén a fogamzáStfátl6há
tás az 1 hetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. 
Ha a tabletta bevétele a szokásos időben elmarad, 
azt a legrövidebb idón belül pótolni kell. Nem tekint
hető folyamatosnak az ovulációgátlás, ha a kúra fo
lyamán 2 tabletta bevétele közölt 36 áránál hasz
szabb idő telik el. 

A terápiás alkalmazás ezektől a szempontoktól 
független. 
• Mellékhatás 

A kúra kezdetén esetleg jelentkező gastrointesti
nalis tünetek, émelygés, mellfeszülés a folyamatos 
kezelés során rendszerint csökkennek vagy meg
szűnnek. Testtömeg növekedés vagy csökkenés 
egyaránt előfordulhat. 

Számolni kell a megváltozott glukóz toleranciá
vaL Fejfájás, hangulatingadozás, fá~adékonyság, 
exanthema, lábikragörcs, a líbido megváltozása elő
forclulhat. 

A kezelés során esetleg jelentkező enyhe, pe
csételő vérzés nem indokolja a kúra megszakí
tását 

Erősebb áttöréses vérzés eselén a tabletta 
szedését abba kell hagyni, és nőgyógyászali vizs
gálatot kell végezni. A vizsgálat eredményétől füg
góen a vérzés 1. napjától számított 5. napon újab b 
21 napos kúrát lehet elkezdeni. Az áttöréses és 
pecsételő vérzés jelentkezése a Rigevidon-kúrák 
előrehaladtával csökken, majd rendszerint meg is 
szúnik. 

Alkalmazását fel kel! függeszteni: 
- terhesség esetén; 
-thrombosis, embolia, thrombophlebitis jelent-

kezése; 
-cerebrovascularis zavarok; 
- szívinfarctus; 
-retina thrombosis; 
- a látóképesség romlása, exophtalmus, dipló-

pia jelentkezése: 
-ismétlődő hosszantartó súlyos fejfájás; 
- krónikus, hosszantartó súlyos egyéb megbete-

gedés esetér1. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatásfokát - enzimindukció révén - néhány 
egyidejűleg szedett gyógyszer (pl. rifampicin, feno
barbitálszármazékok, fenitoin, széles hatású anti
biotikumok, szulfonamidok, pirazolon-származékok) 
csökkentheti (áttöréses vérzés) vagy felfüggeszt
heti. 



• Figyelmeztetés 
Varicositas, epilepsia, hypertonia, depressioval 

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 cytológiai ellenőrzés ajánlatos. 
Hasmenés és hányás eselén - az akadályozott 

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 felfüggesztését és 
más hagyományos védekező módszer alkalmazá
sát teszi szükségessé. 

A magzat védelme érdekében a tervezett ter
hesség előtt 3 hónappal a tabletták szedését taná
csos abbahagyni és más, nem hormonális védeke
zési módszerhez folyamodni. Hosszú ideig tartó 
megbetegedések eselén és nagyobb műtétek előtt 
(hosszabb idejű immobilizáció miatt is) a szedés! fel 
kell függeszteni (Ajánlatos a tervezett műtét előtt hat 
héttel). 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3560 

RINDÉX 5.illfúzió .• (Gx>1o(lillil; 

SOOml)> .. • .. ····• ··· .. ·.···•· .. ·.·• 
•RINDEX.10ii\Júzió•(SOO ml) ... 

HuMAN :ATC "kOd:: 8_05s:··s02 

Steril, pyrogenmentes, elektrolittartalom szem
pontjából félizotóniás, cukrot is tartalmazó olda
tok. 
e Hatóanyag 

Rindex 5 inf. Rindex 10 inf 

Natrium chioratum 3,97 g 3,97 g 

Kalium chioratum 0,26 g 0,26 g 

Calcium chioratum 0.274 g 0,274 g 

(CaCi2.6Hp) 
Magnesium chioratum 0,20 g 0,20 Q 

(MQCI2.6H20) 
Glucosum anhydricum 50.0 Q 100,0 g 

Aqua dest. pro inj ad 1000.0 ml ad 1000,0 ml 

Ionösszetétel: 

No• K• Ca" MQ++ Cl Glucosum 
anhydricum 

(mmolfl) 

Rindex 5 in! 68 3,5 1,25 0,5 75 276 

Rindex 1 O int. 68 3.5 1,25 0.5 75 555 

Ozmolariiás· 426 mOsm/1 703 mOsm/1 
Energiatartalom: 785 kJII 1570 kJii 

(190 kcal/l) (380 kcal/l) 
pH: 3,5---6,0 3,5---6.0 

• Javallat 
Elektrolitszegény folyadékterápia egyidejű 

kalóriabevitellel; _napi szénhidrát szükséglet részle
ges fedezése. Elektrolitoldatok hígítására és kompa
tibilis gyógyszerek számára vivőoldat 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés) hypo
toniás déhydratio (nátriumhiányos exsiccosis); 
hypokalaemia: súlyos metabolikus zavarok (lactaci
dosis): hyperglycaemia; veseműködési zavarok. 
o Adagolás 

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

Felnőtteknek: Általában 1000--2000 ml/nap. Sú
lyos dehydratióban a szükségletnek megfelelöen 
maximális adagja 30--45 ml/ttkg/nap is lehet. 

A Rindex 5 infúzió infundálási sebessége általá
ban 60-80 csepp/perc (legfeljebb 100 csepp/perc). 

A Rindex 1 O infúzió infundálási sebessége álta
lában 40--60 csepp/perc (legfeljebb 80 csepp 
/perc). 

Csecsemőknek és gyermekeknek: A rehydratio 
kezdetén a diuresis megindulásáig alkalmazhatók 
folyadékpótlásra, utána a kezelést magasabb K+ 
tartalmú (2G-25 mmol/1) oldattal kell folytatni. 

Csecsemőknek adható oldat mennyisége nem 
haladhatja meg az 500 ml/nap, gyermekeknek 
1 OOO ml/nap értéket. 

Az infundálási sebesség Rindex 5 infúzió eselén 
legfeljebb 20 csepp/perc, Rindex 10 infúzió esetén 
15 csepp/perc. 
o Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan· alkalmazható, paravé
nás beadás lokális szövetkárosodást okozhat. 

A szervezet napi folyadékszükségletének fede
zésére rutinszerűen nem alkalmazható, mivel az ol-' 
datok Na+: Cl- aránya nem fiziológiás (hypona
traemia alakulhat ki). 

Az oldatok alacsony K+ tartalma miatt az infúzi
ós terápia folyamán káliumpótlásról is gondoskodni 
kelL 

Dekompenzált szívelégtelenség, tüdő-oedema, 
oliguria és anuria eselén fokozott óvatosság indo
kolt. 

Az infúzió alkalmazása során a vércukorszintet 
és szérumionogramot ellenőrizni kell. 

Elektrolit tartalmú oldatokkal megfelelő arányban 
elegyítve, különböző töménységú oldatok készítésé
re alkalmas. Más gyógyszer az oldalba csak olyan 
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esetben tehető, ha gyógyszeralkalmazási előírása 
Rindex oldattal való hígítási javasol. 

Elektrolitkoncentrátumok vagy kompatibilis 
gyógyszerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell 
lenni a pH változására. 

Nem elegyíthető és ugyanazon szereléken át 
nem intundálható vérkészitményekkel. 

Kizárólag tiszta oldat használható, a megbon
tott infúziós oldatot félretenni és késöbb felhasz
nálni tilos! 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3508 (5 infúziós oldat): 
Tsz.: 3509 (10 infúziós oldat) 

RING ER illfúzió (500 ml)• 

HUMAN ATC kód: 8058 801 

Steril, pyrogenmentes, elektrolitokat tartalmazó 
izotóni ás oldat. A Na+: Cl· aránya nem fiziológiás, to
vábbá K+ ion tartalma alacsony. Magas klorid-ion 
tartalmamiatt enyhén savanyíló hatású. Mivel izotó
niás, ,.szabad" vizet nem tartalmaz. 
e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium chioratum 

(CaC12.6H20) 
Aqua dest. pro in j. 

Elektrolit-tartalom 

Ozmolarítás: 312 mOsm/1 
pH: 5,0-7,0 
e Javallat 

l 

8,60g 
0,30 g 

0,49 g 
ad 1000,0 ml 

(mmol/1) 

147,2 
4,0 

2,24 
155,7 

Hypovolaemiás shock-állapotok (pl. trauma, ki
száradás, égés, anaphylaxia) bevezető kezelése: 
folyadékpótlás hypotoniás és isotoniás dehydratios 
állapotokban. Hypochloraemia, hypochloraemiás 
alkalosis kezelése. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyágy
szerek infundálásához vivőoldat 
e Ellenjavallat 

Hyperhydratios állapotok (oedema); hypernat
raemia; hyperchloraemia; metabolikus acidosis. 
e Adagolás 

lntravénás-cseppinfúzióban. A teljes adag és az 
infundálás sebessége a folyadékveszteség mérté
kétől, illetve a beteg klinikai állapotától függ. 

Felnőtteknek: általában 30-45 ml/ttkg/nap. Az 
lnfundálás sebességél a folyadékhiánytól, valamint 
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a keringés állapotától függóen egyénileg kell meg
határozni, általában 60-180 csepp/perc. 
• Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelO adagolás 
és ellenőrzés mellett nem várható. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás beadás lokális szövetkárosodást okozhat. 

Dekompenzált szívelégtelenség, o)igO-@.fi_uriás 
állapotok eselén csak a folyadékegyensúly gondos 
ellenőrzése mellett, fokozott óvatossággal adható. 

Napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezésé
re alkalmazva, egyidejűleg gondoskodni kell megfe
lelO mennyiségú K+ és víz beviteléról is. 

Az oldatban az afiziológiás Na+: Cl- következté
ben az élettani viszonyokhoz képest klorid túlsúly 
van és ezért az oldat enyhén savanyitó hatású. 

Az infúzió adása közben a folyadékegyensúly és 
a szérum ionogram ellenőrzése szükséges. 

Foszfát és hidrogénkarbonát tartalmú oldatokkal 
elegyíteni tilos! 

Más gyógyszer az oldalba csak olyan esetben 
tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírása Ringer 
oldattal való hígítási javasol. 

Elektrolitkoncentrátum vagy kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell lenni a 
pH és az izotónia változására. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta oldat 
használható. A megbontott oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3851 

RINGÉR-AbEtAt ss intúzi6 
(~O(lml) 

HUMAN · ·ATC kód:'B058:SO~ 

Steril, pyrogenmentes oldat 
e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
N atrium aceticum 
Sorbitum 
Aqua dest. pro inj. 

Elektrolit-tartalom 

Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++ 
Cl 
Acetát 

5,55 g 
0,30 g 
0,28 g 
0,09 g 
3,69 g 
50,0 g 

ad 1000,0 ml 

{mmol/1) 

140 
4 

2,50 
1,00 
106 
45 



Energiatartalom: 837 kJ/1 (200 kcal/l) 
Ozmolarítás: 579 mOsm/1 
pH: 3,5-7,0 

e Javallat 
Hypovolaemiás shock-állapot bevezető keze

lése, dehydratios állapotokban folyadékpótlás (lú
gos emésztőnedvek vesztése, ileus, égés, trau
mák után; továbbá mútétek közben fellépő folya
dék-vesztésegek); folyadék- és elektrolit szükség
let fedezése. Olyan májműködési zavarok, me
lyekben a laktát lebOntása elhúzódik vagy teljesen 
gátolt. 
• Ellenjavallat 

Hypertoniás hyperhydratio; oligo-. ill. anuria; 
cardialis decompensatio; metabolikus alkalosis. 
Adagolás: lv., cseppinfúzióban. Adagolása a folya
dékveszteségtól függ. Az infundálás sebessége 
max. 120-180 csepp/perc. Általában 1000-1500 ml 
adható 24 óra alatt. Nagyfokú extracelluláris folya
dékveszteség eselén 4000 ml-ig terjedhet a bevitt 
mennyiség 24-48 órán belül. 

Égés esetén az első B óra alatt adható mennyi
ség: 0,8-1 ml/ttkg x égett testfelület (%-ban). A kö
vetkező 8 órában hasonlóan kell eljárni, r.najd a to
vábbi 24 óra alatt ugyanilyen módon kell az adago
lás! folytatni. 

Hypovolaemiás shock kezdeti szakaszában a 
becsült veszteség három-négyszeresél kell adni. 
e Figyelmeztetés 

A napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezé
sére alkalmazva egyidejűleg gondoskodni kell meg
felelő mennyiségü víz és káliumion beviteléróL Égés 
eselén a kezelést plazmapótló oldatokkal is ki kell 
egészíteni. 

Az oldatban a nátrium-klorid izotóniás mennyi
ségü. Szarbittartalma a napi minimális szénhidrát
szükséglet fedezését biztosítja. Oligo-, anuriás álla
potban adása óvatosan megkísérelhető, de az infú
zió adása folyamán a só-folyadék egyenleg alakulá
sát gondosan követni kell. Más gyógyszert az oldat
ba tenni, a megbontott infúziós oldatot félretenni és 
később felhasználni nem szabad. Kizárólag tiszta 
oldat használható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3513 

RINGER-LAKTÁT infúziós oldat ·. 

(500 ml; 1 OOO ml) 

HUMAN ATC kód:'-8059'801 

Steril, pyrogenmentes, isotoniás eiBktrolitoldat. 
O Hatóanyagok 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 

5,55 g 
0,30 g 

Calcium chioratum 
Magnesium chioratum 
Natrium laeticum 
Aqua dest. pro inj. 

Elektrolit-tartalom 

Na• 
K• 
Ca<+ 
Mg++ 
Cl 
Laktát 

pH: 3,5-7,0 

e Javallat 

0,28 g 
0,09 g 
5,04 g 

ad 1000,0 ml 

(mmol/1) 

140 
4 

2,5 
1 

106 
45 

Hypovolaemiás shock-állapot bevezető kezelé
se, dehydratiós állapotokban folyadékpótlás (lúgos 
emésztőnedvek vesztése, ileus, égés, traumák után, 
továbbá műtétek közben fellépő folyadékvesztesé
gek); folyadék- és elektrolitszükséglet fedezése. 
e Ellenjavallat 

Hypertoniás hyperhydratio; lactacidosis; oligo
anuria: cardialis decompensatio;'metabolitikus alka
losis, ventilatiós alkalosis, súlyos májműködési za
varok. 
• Adagolás 

lv., cseppinfúzióban. Adagolás a folyadékvesz
teségtől függ. Az infundálás sebessége max. 
120-180 csepp/perc. Általában 1000-1500 ml ad
ható 24 óra alatt. Nagyfokú extracelluláris folyadék
veszteség esetén 2000-6000 ml-ig terjedhet a bevitt 
mennyiség 24-48 órán belül. 

Égés eselén az elsó 8 óra alatt adható mennyi
ség: 0,8-1 ml/ttkg x égett testfelület (%-ban). A kö
vetkező 8 órában hasonlóan kell eljárni, majd a to
vábbi 24 óra alatt ugyanilyen módon kell az adago
lás! folytatni. 

Hypovolaemiás shock kezdeti szakaszában a 
becsült veszteség három-négyszeresél kell adni. 
• Figyelmeztetés 

A napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezé
sére alkalmazva egyidejűleg gondoskodni kell meg
felelő mennyiségú víz és káliumion beviteléról. Égés 
eselén a kezelést plazmapótló oldatokkal is ki kell 
egészíteni. 

Az oldatban a nátrium-klorid izotóniás mennyi
ségú. Oligo-, anurias állapotban adása óvatosan 
megkísérelhető, de az infúzió adása folyamán a só
folyadék egyenleg alakulását gondosan követni 
kell. 

Más gyógyszert az oldalba tenni, a megbontott 
infúziós oldatot félretenni és később felhasználni 
nem szabad. Kizárólag tiszta oldat használható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3512 
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RINGER'LACTAT HariiTiann .szerinti 
"Braun'' infúzió (500 ml; 
1000 ml) · 

BRAU N ATC kód: BOSB 801 

A Ringer-lactat infúzió steril, pyrogénmentes 
izoioniás, izotóniás, teljes elektrolitoldat Az extra
celluláris folyadék pótlására szolgál, elektrolit-kon
centrációja a plazmához igazodik (izotóniás teljes 
elektrolit oldat). Mivel az infúziós oldat Na-tartalma 
megfelel az extracelluláris tér Na-tartalmának, ada
golása fiziológiás szabadvíz bevitel! nem jelent, és 
az oedemaképződés veszélye csökken. Az infúzió 
metabolizálható anionként laktálat tartalmaz, mely a 
bikarbonát biokémiai előanyaga, s így az acidózis 
kialakulásától is véd. Az infúzió nem tartalmaz szén-
hidrátot. 
e Hatóanyag 
N atrium chioratum 
Kalium chioratum 
Gateium chioratum dihydricum 
Magnesium chioratum hexahydricum 
Solutio natrii laciici 50% 
(megfele13,12 g nalrium lacticumnak) 

6,00 g 
0,40 g 

0,132 g 
0,27 g 
6,24 g 

Aqua dest. pro inj. ad 1000 ml 

Elektrolit-tartalom 

Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++ / 
CI-
Laktát-

pH: 4,5-7,5 
Ozmolaritás: 277 mOsm/1 

e Javallat 

mmol/1 

130,2 
5,4 
0,9 
1,0 

112,2 
27,2 

Akut és krónikus extracelluláris folyadékvesztés. 
Kompatibilis gyógyszerek számára és elek

trol_itkoncentrátumok hígítására vívóold at. 
e Ellenjavallat 

Hyperhidratatio, hypernatraemia, hyperka
laemia, hyperlaktataemia, laktacidosis, vesemCíkö
dési zavarok, súlyos májműködési zavarok. Csecse
mőknek nem adható. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás cseppinfúzióban. 
Az adagolást egyénileg, a dehydratio fokának 

megfelelően kell meghatározni. 
Felnőtteknek: az átlagos napi adag 2000 ml-ig 

terjedhet. 
Maximális napi adag: 2000 ml/nap. 
Maximális sebesség: 120-180 csepp/perc, azaz 

360-540 ml/óra. 

e Mellékhatás 
A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 

és ellenőrzés mellett nem ismeretesek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az infúziósoldat foszfát- és karbonáttartalmú ol
datokkal, ill. elektrolitkoncentrátumokkal inkompati
bilis, így azokkal tilos elegyíteni. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, ·paravé
nás és subcutan beadása lokális szövetkárosodást 
okozhat. Az infúzió adásakor a szérum-ionogram és 
a folyadékegyensúly ellenőrzése szükséges. 

Más gyógyszer az infúziós oldalba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírása 
izotóniás Ringer~lactat irifúziós oldattal való hígítás! 
javasol. 

Mivel a krisztatloidokat tartalmazó Ringer-lactat 
infúziósoldat csak rövid ideig marad az érrendszer
ben, kizárólagos intravasalis volumenpótlásra nem 
javasolt, vérzéses vagy traumás shockban csak 
szükségból adható volumenpótlóként Ilyen esetek
ben az intravasalis volumenkiegyenlítésre kolloid 
volumenpótlókat célszerű alkalmazni. 

Kizárólag sértetlen palackban levő, tiszta, szín
telen oldat használható. A megbontott infúziós olda
tot félretenni és később felhasználni tilos! 

E/tartása: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4027 (500 ml) 

OGYI-T: 4028 (1000 ml) 

FUNS-AQŰAöbiÍtöoh:lat{1'ooö ro Í) . ····• 

Sebészeti, traumatológiai, nőgyógyászali osztá
lyokon használható öblítő oldat. Ambuláns betegei· 
látásban is alkalmazható. 
e Hatóanyag 

Steril, pyrogenmentes injekcióhoz való 1000 ml 
desztillált víz. 
e Javallat 

Testüregek, mútéti terütetek öblítésére, mútétek 
közben kötszerek, egyéb eszközök nedvesítésére 
használható. 
• Figyelmeztetés 

lnfúziós célra nem használható! 
A készítmény konzerválőszert nem tartalmaz, 

ezért felbontás után az egyszeri felhasználás időtar
tamáig tárolható! 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
Eltartás: 25 °C alatt. 

• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3853 
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Sebészeti, traumatológiai, nőgyógyászati osztá
tyokon felhasználható. 

Ambuláns beteg ellátásban is alkalmazható. 
Steril, pírogénmentes Ainger oldat. 

e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium chioratum 
Aqua destiltata pro injectionem 

Elektrolit-tartalom 

Ozmolarítás: 312 mOsm/1 
e Javallat 

8,6 g 
0,3 g 

0.49 g 
ad 1000 ml 

(mmol/1) 

147,2 
4,0 

2,24 
155,7 

Testüregek, mútéti területek öblítésére, mútétek 
közben kötszerek egyéb eszközök nedvesítésére 
használható. 
• Figyelmeztetés 

!nfúziós célra nem használható. 
A készítmény konzerválászert nem tartalmaz, 

ezért felbontás után az egyszeri felhasználás időtar
tamáig tárolható. Kizárólag tiszta oldat használható. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: Or 
o Törzskönyvi szám: Tsz : 3854 

Sebészeti, traumatológiai, nőgyógyászali osztá
lyokon használható fel. 

Ambuláns betegellátásban is alkalmazható. 
Steril, pirogénmentes 0,9%-os NaCl oldat 

e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Aqua dest. pro inj. 

Elektrolit-tartalom 

Ozmolarítás: 308 mOsm/1 

e Javallat 

9,0 g 
ad 1000 ml 

(mmol/1) 

154 mmol/1 
154 mmol/1 

Testüregek, mútéti területek öblítésére, mútétek 
közben kötszerek, egyéb eszközök nedvesftésére 
használható. 

• Figyelmeztetés 
!nfúziós célra nem használható! 
A készítmény konzerválászert nem tartalmaz, 

ezért felbontás után az egyszeri felhasználás időtar
tamáig tárolható. 

Kizárólag tiszta oldat használható. 
Eltartás: 25 °C alatt. 

• Megjegyzés: Or_ 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3855 

A risperidon a benzisoxazol származékok cso
portjába tartozó új típusú antipsjchoticum. Nagy af
finitás! mutat a szerotoninerg 5-H T 

2 
és a dopami

nerg 0 2-receptorokhoz. A risperidon az a
1
-adre

nerg receptorokon és kisebb affinitással a H 1-hisz
tamin és a 2-adrenerg receptorokon is kötódik, de 
nem kótódik a kolinerg receptorokhoz. Annak elle
nére, hogy a risperidon erős 0 2-antagonista és így a 
schizophrenia pozitív tüneteit mérsékli. Motoros ak
tivitáscsökkenést és catalepsiát kevésbé idéz eló, 
mint a klasszikus neurolepticumok. Kiegyensúlyo
zott központi idegrendszeri szerotonin- és dopamin
antagonizmus révén csökken az extrapyramidalis 
mellékhatások megjelenésének lehetősége, ugyan
akkor terápiás hatását a schizophrenia negatív és 
affektív tüneteire is kifejti. 

Orális bevétel után a plazmaszint csúcsértékét 
1-2 óra alatt éri el. Felszfvódását a táplálkozás nem 
befolyásolja, vagyis étkezéstól függetlenül adagol
ható. 

Részben 9-hidroxi-risperidonra metabolizálódik, 
aminek farmakológiai aktívitása a risperidonhoz ha
sonló. A risperidon 1 napon belül, a 9-hidroxi
risperidon az adagolástól számított 4-5 napon belül 
éri el az egyensúlyi állapotot A risperidon plazma
koncentrációja a terápiás dózistartományon belül 
dózisfüggő. 

A risperidon a szervezetben gyorsan oszlik el. 
Az eloszlás mértéke 1-2 1/kg. 

A plazmában az albuminhoz és az a 1-acid 
glikoproteinhez kötódik. 

A risperidon a plazmafehérjékhez 88%-ban, kö
tódik, míg a 9-hidroxirisperidon 77%-ban. Egy hetes 
adagolás! követően a széklettel a gyógyszer 14%-a, 
a vizelettel 70%-a választódik ki. 
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A vizeletben a dózis 35-45%-a a risperidon és 
9-hidroxi-risperidon formájában van jelen. A mara
dék inaktív metabolit. 

Időskorúakon és renalis insufficientiaban szen
vedö betegeken az egyszeri dózis magasabb aktív 
plazmakoncentrációt és lassúbb elimináció! muta
tott. A májelégtelenségben szenvedő betegek 
risperidon-plazmaköncentrációja normális volt. 
e Hatóanyag 

1 mg, ill. 2 mg, ill. 3 mg, ill. 4 mg risperidonum 
filmtablet!ánként. Az 1 mg-os fehér, RIS/1 jelzéssel; 
a 2 mg-os világos narancs színú, RIS/2 jelzéssel; a 
3 mg-os sárga, RIS/3 jelzéssel; a 4 mg-os zöld, 
R IS/4 jelzéssel elátot! oblong alakú, domború felüle
tű és törővonallal ellátott filmtabletta. 
• Javallat 

Olyan akut és krónikus schizophrenia és egyéb 
psychotikus állapotok, amelyekben a pozitív tünetek 
(mint hallucinatio, téveszmék, gondolati zavarok, el
lenséges érzelem, bizalmatlanság), és/vagy a nega
tív tünetek (mint érzelmi elsivárosodás, emotionalis 
és szociális visszavonulás, beszédszegénység) 
hang súlyosak. ARisperdal a schizophreniában ész
lelhető affektív tüneteket is enyhíti (mint a dep
resszió, félelemérzet, szorongás). 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Szapiatás időszaka. 15 év alatti életkor. 

Terhességben biztonságassága nem megállapí
tott. Ezért a Risperdal terhesség alatt csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelése alapján java
solható. 

ARisperdal-t szedő nákhem szoptathatnak. 
• Adagolás / 

Átállítás más antipsydhoticumról A korábban al
kalmazott antipsychoticum fokozatos leépítése java
solt aRisperdalra tórténő átállításkor. Depoantipsyc
hotícumról: a tervezett következő injekció helyett a 
Risperdal-kezelés elkezdhető. A meglévő antipar
kinson kezelés folytatásának szükségessége időn
ként újraértékelendó. 

Felnóftek 
ARisperdal napi adagja egyszerre vagy 2 rész

re elosztva adható be. Akár akut, akár krónikus be
tegnek kezdő adagként ajánlott a napi 2 mg. Ez a 
második napon napi 4 mg-ra, a harmadik napon 6 
mg-ra emelhető. 

Ezt követően a fenntartó adag lehet változatlan, 
vagy ha szükséges, az egyedi igénynek megfele
lően módosított. A szokásos optimális adag napi 
4-8 mg_ 

Napi 10 mg feletti adag sem tűnik hatásosabb
nak a kisebb adagnál és extrapyramidalis tüneteket 
okozhat. Miután napi 16 mg feletti adagolás gyógy
szerbiztonsági vizsgálatait még nem végezlék el, 
ilyen adagok nem alkalmazhatók. 

Addicionális sedatio esetén benzodiazepin ad
ható a Risperdal mellett. 

Időskorúak kezdő napi adagjának 2-szer 0,5 mg 
ajánlott, majd ez az adag 0,5 mg-onként nagy óva
tossággal egyénileg emelhető 2-szer 1-2 mg-ig. 

Amíg további tapasztalatok nem ál!nak rendel
kezésre, a betegek ezen korcsoportjában a 
Risperdal fokozott gondossággal alkalmazható. 

Gyermekek és 15 évnél fiatalabbak kezeléséról 
a kellő tapasztalatok hiányoznak. 

Vese és májelégtelenségben az adagora;::-nagy 
óvatossággal állapítható meg. Az ajánlott kezdő 
adagolás napi 2-szer 0,5 mg. Ez az adag egyénileg 
változtatható 2-szer 0,5 mg-tól 2-szer 1-2 mg-ig. 

Amíg további tapasztalatok nem állnak rendel· 
kezésre, a betegek ezen csoportjában a Risperdal 
fokozott gondossággal alkalmazható. 
• Mellékhatás 

Általában jól tolerálható; az advers reakciók sok 
esetben nehezen különíthetők el a betegség velejá
róitóL 

Gyakori mel/ékhatás: álmatlanság, nyugtalan
ság, szorongás, fejfájás. 

Kevésbé gyakori: aluszékonyság, fáradtság, 
szédülés, rossz koncentrációkészség, székrekedés, 
dyspepsia, hányinger/hányás, hasi fájdalom, homá
lyos látás, az erectio, az ejaculatio és az orgasmus 
dysfunctioja, rhinitis, bőrkiütés. 

A Risperdal kisebb mértékben idéz eló 
extrapyramidalis tüneteket, mint a klasszikus neu
rolepticumok. Ennek ellenére esetenként tremor, 
rigiditas, fokozott nyálelválasztás, bradykinesia, 
acathisia, akut dystonia. Ezek általában enyhe for
mában jelentkeznek, és az adag csökkentésével 
és/vagy antiparkinsonszerekkel (ha szükséges} 
visszafordíthatők. Alkalmanként az ajánlott adago
lás mellett (főleg nagyobb kezdő adagok esetén) 
orthostatikus hypotensio, orthostatikus szédülést és 
reflex tachycardiát figyeltek meg (lásd Figyelmez
tetés) 

A Risperdal a plazmaprolaktin-koncentráció dó
zisfüggő emelkedését idézheti elő. Ennek lehetsé
ges megnyilvánulásai: galactorrhoea, a menstruáci
ós ciklus zavara, amenorrhoea_ 

Szedése közben testsúlynövekedést oedemát, 
a májenzim-értékek emelkedését figyelték meg 
{lásd Figyelmeztetés). 

A klasszikus neurolepticumokhoz hasonlóan 
schizophren betegeken vízintoxicatio, mint a poly
dipsia vagy az antidiuretikus hormon szekrécióza
varának tünete, tardív dyskinesia, malignus neu
roleptikus syndroma és rohamok is jelentkezhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Kózponti idegrendszeri hatása miatt óvatosan 
adandó együtt egyéb központi idegrendszerre ható 
gyógyszerekkeL 

Antagonizálhatja a levodopa és egyéb 
dopamin-a_gonisták hatását. Kimutatott, hogy a kar
bamazepin csökkenti a Risperdal aktív antipsy
chetikus frakciójának plazmaszintjét Hasonló hatá-
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sok megfigyelhetők más májenzim-induktorral is. 
Karbamazepin vagy más májenzim-induktorral 
folytatott kezelés megszakításakor a Risperdal 
adagját ismét ellenőrizni, ha szükséges esőkken
teni kell. 

A fenotiazinok, triciklikus antidepressansok és 
néhány béta-blokkoló nővelheti a risperidon plaz
makoncentrációját, de az antipsychotikus frakcióét 
nem. 

A Risperdal és egyéb erősen fehérjekötő gyógy
szer együttadásakor a plazmaprotein kötődésben 
klinikailag jelentős változást nem észleltek. 
• Figyelmeztetés 

A Risperdal a-blokkoló hatásának köszönhető
en, - különősen a kezdeti dózistitrációs időszakban 
-, orthostatikus hypotensio! okozhat. 

Övatosan adandó cardiovascularis betegség
ben {pl. szívelégtelenség, myocardialis infarctus, 
abnormális ingerületvezetés, dehidráció, hypo
volaemia, vagy cerebrovascularis megbetegedés) 
és ezekben az esetekben a dózist fokozatosan kell 
beállítani az adagolási útmutató alapján. 

Hypotensio fellépése eselén a dózis esőkkenté
se megfontolandó. 

A dopaminreceptor-antagonista tulajdonsággal 
rendelkező gyógyszerek összefüggésbe hozhatók 
elsősorban a nyelv és/vagy az arc ritmikus, akarat
lan mozgással jellemzett tardív dyskinesiájával. Le
írták, hogy az extrapyramidalis tünetek előfordulása 
rizikofaktort jelent a tardív dyskinesia kifejlődésére. 
Mivel a Risperdal a klasszikus neurolepticumokhoz 
képest kisebb mértékben idéz elő extrapyramidalis 
tüneteket, így a tardi v dyskinesia jelentkezését ls ke
vésbé indukálja. Abban az esetben, ha a tardív 
dyskinesia jelei és tűnetei megjelennek, valamennyi 
antipsychoticum adásának megszakítása fontolan
dó meg. 

Malignus neuroleptikus syndroma (hyperther
mia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntu
dat zavara és emelkedett CPK szint) klasszikus neu
rolepticumok alkalmazása esetén ismert. Ezen tüne
tek jelentkezése esetében minden antipsychoticum 
adását, beleértve a Risperdalt is, abba kell hagyni, 
és megfelelő tüneti kezelést {pl. Dantralen ív. inf.) al
kalmazása javasolt. 

Idős betegek, illetve vese, vagy májelégtelen
ségben szenvedók mind kezdő-, mind fenntartó 
adagját ajánlatos a felére csökkenteni.Nagy figyel
met igényelnek a Parkinson-kórban szenvedó bete
gek is, mivel a Risperdal elméletileg ezen betegség 
rosszabbodását okozhatja. 

A klasszikus neurolepticumok közismerten csök
kentik az epilepsiás rohamküszöböt. Így epilep
siában szenvedők kezelése is külön fiQyelmet igé
nyel. 

A súlygyarapodás lehetősége miatt a betegek
nek a túlzott ételfogyasztástól történő tartózkodást 
kell javasolni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - jármúvet 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! 

T ú/adagolás tüneJei: fokozott álmosság, sedatio, 
tachycardia, hypotensio és extrapyramidalis tüne
tek. 360 mg dózisig terjedő túladagolás ismert, ami 
egy hypokalaemiás betegben megnyúlt QT-sza
kaszt is okozott. 

Akut túladagolás eselén az egyéb gyógyszerek 
szerepét is figyelembe kell venni. 

Kezelése: megfelelő oxigénellátásról, lélegezte
tésról kell gondoskodni. Gyomormosás {eszmélet
len beteg esetében intubatio után), aktív szén és 
hashajtó adagolása megfontolandó. Azonnali car
diovascularis monitorozást - beleértve a folyamatos 
EKG ellenőrzést - az esetlegesen előforduló 
arrhythmia detektálása céljából. 

Nincs specifikus antidotuma. Supportiv terápia 
alkalmazandó. A hypotensio, a keringés összeomlá
sa ellen pl. iv. folyadékpótlás és/vagy sympath~ 
omimeticumok. Súlyos extrapyraniidafis mellékhatá
sok eselén anticholinerg szerek adhatók. A szaros 
megfigyelést és ellenőrzést a beteg allapotának tel
jes rendeződéséig folytatni kell. 

Eltartás: 15-30 oc között, száraz helyen, fénytól 
védve. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4279 (1 mg), 
OGYI-T.: 4280 (2 mg) OGYI-T.: 4281 {3 mg), 
OGYI-T.: 4282 (4 mg) 

RIJAI.ME)( 200 k~p$zula. 
(:lő){, 100x) · 

ALKALóiDA ••• ·.·• !\Tt> ké•d •5o11B 

A mexiletin LB típusú, lidecainhoz hasonló hatá
sú antiarrhythmicum. 

A bélból tökéletesen felszívódik és nem esik ál
dozatul (szemben a lidocainnal) az ún. "first pass" 
effektusnak, ezért hatását per os adva is megbízha
tóan kifejti. A hatásos plazmaszint 1-2 j.lg/ml, a toxi
kus és terápiás plazmaszint közel esik egymáshoz. 
Eliminációs félideje kb. 10-14 óra. A májban metab
olizálódik. 

70-80%-ban a vesén keresztül választódik ki. 
Átjut a placenta barrieren, és bejut az anyatejbe is. 
e Hatóanyag 

200 mg mexiletinium chioratum kapszulánként. 
e Javallat 

Kamrai arrhythmiák: melyek szívizom infarctus 
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heveny szakában vagy krónikus szívizom-isch
aemiánállépnck fel, vagy amelyek szívglikozidák és 
egyéb gyógyszerel< túladagolása miatt keletkezhet
nek. 

Kamrai extrasystolia: idiopátiás· vagy egyéb ven
triculáris ritmuszavarok. 

Profifaktiku"s alkalmazás: a mexiletin hosszantar
tó profilaktikus alkalmazása meggátolja a már leküz
dölt ventriculáris arrhythmiák ismételt fellépését 
• Ellenjavallat 

Szoptatás. 
A His-kötegtól distálisan keletkező AV

ingerképzési és ingerületvezetési zavarokban a 
mexiletint óvatosan kell alkalmazni. 

Fokozott óvatosság szükséges bradycardia, 
hypotonia, szívelégtelenség, valamint vese- és máj
károsodás esetén. Parkinsanos betegek Iremarja fo
kozódhat. 
• Adagolás 

A kielégítő vérszint gyors elérése céljából 
kezdeti telítőadag szükséges. A kezdő adag 
400-600 mg, majd 6 óránként további 200 mg. 
A második kezelési naptól kezdve a napi adag 
3x200 mg {8 óránként). 

Ha a mexiletin terápiát ópiátok vagy atropin adá
sa előzte meg, az enterális felszívódás elhúzódó le
het, így az orális telító adag 600 mg. 

Egyéb antiarrhythmicumokkal végzett terápia 
után közvetlenül, továbbá más szívre ható gyógy
szerekkel együtt is adagolható 

Egyéb kezelés 
A helyi érzéstelenítők csoportjába tartozó (pl. 

lidocain) antiarrhythmicum9kkal megkezdett intra
v~nás kezelés per os alk~azott me~iletin kapszu
lakkal folytatható az alábbi adagolas szerint: az 
arrhythmia rendezódése után, még bekötött infúzió 
me l lett, 400 mg maxiletint kell adni orálisan. Az infú
zió adását az előzetes adagolásban még egy óráig 
kell folytatni. További két óra alatt pl. a lidocain 
adagja a felére csökkenthető, majd az infúzió adá
sának befejezésekor további 200mg-os orális maxi
letin adagot kell adni. 

Ezután a szokásos per os mexiletin adás követ
kezik 6-8 órás időközökben. 
e Mellékhatás 

A mellékhatások dózisfüggőek és egy adag el
hagyásával, vagy pedig a napi adag csökkentésé
vel befolyásolhatók. 

Gastrointestinális panaszok: hányás, emésztési 
zavarok, kellemetlen ízérzés, nausea, csuklás. 

Ritkán központi idegrendszeri mellékhatások, 
mint álmosság, zavartság, artikulátlan beszéd, nys
tagmus, ataxia és tremor. 

Cardiovasculáris panaszok: hypotonia, sinus
bradycardia, pitvarfibrilláció és palpitatió 

A mexiletin kezelésre fellépő bradycardia vagy 
hypotonia iv. adott, 5-1 mg atropinszulfáttal meg
szüntethetó. 

Ritkán májkárosodás, anaphylaxiás reakció is 
előfordulhat. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható együtt: 
- más antiarrhythmiás hatású gyógyszerekkel 

{tekintetbe kell venni a hatásfokozódást); 
- gyomor-bél-motilitást befolyásoló szerek (fel

szívódását befolyásolhatják); 
- májfunkciói befolyásoló szerek .{a ,mexiletin 

plazmakoncentrációt megváltoztathatják); 
- a gyógyszer lebomlási késleltető szerek (pl. 

cimetidin) együttadáskor a dózis csökkentése szük
séges, 

- enzimindukelát fokozó szerek (pl. fenobarbital, 
fenitoin) együttadásakor a dózis emelése szüksé
ges; 

- opiátok, anticholinerg-szerek (felszívódásé.t 
késleltetik); 

-helyi érzéstelenítők {kumulálódó hatás). 
• Figyelmeztetés 

Tekintettel arra, hogy a mexiletin főleg a vesén 
keresztül választódik ki, veseelégtelenségben szen
vedó betegek kezelése állandó orvosi felügyeletet 
igényel és a clearance értékektól függóen csökken
tett adagolás szüks$ges. Lúgos pH-jú vizelet eselén 
a kiválasztás csökken, ami magasabb plazma kon
centrációt eredményezhet. 

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. 

Helyi érzéstelenítés alkalmazásakor figyelmet 
kell fordítani a lehetséges kumulálódó hatásra. 

Bár állatkísérletek során teratogén és embrio
toxikus hatást nem tapasztaltak, terhességben az 
esetleges kockázatot a terápiás előnyhöz viszonyít
va mérlegelni kell. Ilyenkor lehetőleg csak életve
szélyes állapotokban alkalmazandó. 

A kezelés időtartama egyénenként eltérő, a terá
piát csak akkor kell befejezni, ha hosszabb idő után 
sem lép fel arrhythmia. 

A terápiát nem szabad hirtelen abbahagyni, ha
nem gondos ellenőrzés mellett az adagot fokozato
san kell csökkenteni. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3696 

·RJTOSEPJold~t(250ml; 1Q00ml) 

BIOGAL 

A kórokozók elsősorban Gram-pozitív baktériu
mok (staphylococc;usok) szaporodását gátolja. 
Gram-negatív baktériumokra és gombákra kevésbé 
hatásos. Toxikus hatású, így a véráramban keringő, 
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vagy szövetekben szaporodó kórokozókkal szem
ben nem, kizárólag lokálisan alkalmazható. 

A káliszappan komponens az epidermist laz1ió 
hatásával a tisztító hatást fokozza. A vér és a szap
pan nem inaktíválja és az ekzemások is jól tolerálják. 
• Hatóanyag 

1,25 g hexachlorophenum, káliszappan-tartalmú 
(250 ml) vizes oldatban. Az 1000 ml oldat4-szeres 
hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 
• Javallat 

Sebészeli kézfertótlenítés. 
• Adagolás 

Az oldatot legcélszerűbb csepegtető palackból 
alkalmazni. Egy-egy alkalommal5-10ml-t öntünk a 
kézre. Az első lemosakadás előtt szappannal, kefé
vel és folyó meleg vízzel mossuk a kezünket mint
egy 2 percen keresztüL Első bemosakodáskor 
ugyancsak 5-1 O ml-rel 2 percig keféljük a kezet, 
majd folyó meleg vízzel mossuk le. Ezután újabb 
adag Ritosept-oldattal további 3 perces kézmosás! 
végzünk. A második aznapi bemosakodáskor már 
csupán 3 percig tartó kézmosás szükséges 5-10 ml 
oldattal, kefe nélkül. A harmadik aznapi bemosako
dásnál 2 perces kézmosás is elegendő a megadott 
mennyiségű oldattal. 
• Mellékhatás 

Bórirritáció, photosenzibilisatio előfordulhat. 
• Figyelmeztetés 

Nyílt sebeket Ritosepttel kezelni nem ajánlatos. 
Belsőleg nem használható. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3166 

RIVOTRIL injekció .• 

(5 poraflipulla 5X 1' rfll; 
:25 porampulla 25x•t•··ml) 

RIVOTRI.L 0,5!TI9. tabletta (50x) 
RIVOTRIL 2mg .tábletta (30x; 1 Obx) 
LA"ROCHE 

A Rivotril hatóanyaga a clonazepam, kifejezet
ten anticonvulsív hatással rendelkezik. Direkt hatása 
van a corticalis és subcorticalis epileptogén köz
pontokban, egyúttal megakadályozza a görcskész
ség generalizálódását. Kedvezően befolyásolja a 
focalis epilepsiát és a primer generalizált rohamo
kat. Fokozza a központi idegrendszerben a GABA 
pre-, illetve postsynaptikus-gátló hatását. 

Fokozott ingerlékenységet negatív-feedback út
ján csökkenti a fiziológiás neuron aktivitás mérséklé
se nélkül. 

A clonazepam oralisan adva gyorsan és teljesen 
felszívódik. Maximális plazmakoncentráció többnyi
re 1-4 órával a beadás után figyelhető meg. 

Biológiai hasznosulása kb. 90%-os. 
Átlagos megoszlási térfogata kb. 31/kg. A plaz

makoncentráció egyensúlyi állapotban egyetlen 6 
mg-os napi adag mellett 25-75 ng/ml. A clonaze
pam plazmafehérjékhez való kötődése 85%-os. Is
mételt adatolás eselén az egyensúlyi plazmakan
centráció négyszer magasabb lehet mint egyetlen 
dózis beadása után. 

Az optimális plaZmakoncentráció 20-70 ng/ml 
(átlag 55 ng/ml). 

Per os 2 mg egyszeri adag 30-60 percen belül 
hat és hatása gyermekeken 6-8 óráig, felnőtteken 
8-12 óráig megmarad. Az ív. beadott gyógyszer 
azonnal hat és a hatás 2-3 óráig tart. 

A clonazepam metabolizmusa oxidatív hidroxílá
lással, a 7-nitro kötés redukciójával és 7-amino, ill. 
7-acetilamino vegyületek képződésével történik. Fó 
metabolitja a 7 -aminoclonazepam, me ly kísérletek
ben sokkal gyengébb hatásúnak bizonyult Négy to
vábbi .. kis" metabolitot is azonosítottak. 

Az eliminációs felezési ideje 20-60 óra közölt 
van. A clonazepam oralis adagolás után 4-10 na
pon belül, kb. 50-70%-ban választódik ki a vizelet
ben, 1 0--30%-ban a széklettel főleg szabad ill. kon-
jugáltvmetabolitként ürül. · 

Más benzodiazepinekhez hasonlóan a clonaze
pam plazmakoncentrációja alacsonyabb újszülöt
tekben, idős betegekben és vese- vagy májbete
gekben. 
e Hatóanyag 

1 mg clonazepamum (1 ml} ampullánként (A 
steril vizes oldat tartalmaz alkoholt, valamint 30 ml 
benzilakoholt is.) 

0,5 mg ill. 2 mg clonazepamum tablettánként. 
e Javallat 

Csecsemő és gyermekkori epilepsiák legtöbb 
formája: típusos és atípusos absence-ok (Lennox 
syndroma), bólintógörcsök, primer, illetve secunder 
generalizált tónusos-donusos rohamok. Status 
epilepticus minden formájában im. vagy iv. Felnőtt
kori epilepsia, focalis rohamok. 
• Ellenjavallat 

Nem adható olyan betegeknek, akik túlérzéke
nyek clonazepamra, vagy a gyógyszer segédanya
gaira, továbbá gyógyszerfüggőségben szenvedó, 
alkoholista, vagy myasthenia gravisban szenvedő 
betegeknek. 

Csak nagyon óvatosan adható spinalis vagy 
cerebellaris ataxiában, akut alkohol-, egyéb antiepi
lepticum-, altató-, fájdalomcsillapító-, neurolepti
cum-, vagy litium-mérgezésben és súlyos májkáro
sodásban (pl. márcirrhosis) vagy alvási apnoeban 
szenvedő betegeknek. 

A Rivotril injekció benzilalkohol tartalma miatt új
szülötteknek és különösen koraszülötteknek nem 
·adható. 

Terhességben általában ellenjavallt (lásd Figyel
meztetés). 
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Szoptatás mellett ellenjavallt 
e Adagolás 

Individuális, függ az életkortól, a klinikai képtól 
és az egyéni tűrőképességtól. 

Általános szabály, hogy új. nerri terápiarezisz
tens esetekbe"n alacsony naPi egyszeri dózisban 
kell adni. 

Oralis kezelés 
A kezdő adagokat, főleg a kezelés elején jelent

kező mellékhatások csökkentése, ill. elkerülése ér
dekében {átlag 1-3 hét) fokozatosan kell emelni a 
szükséges fenntartó adagok eléréséig. 

A javasolt kezdő adagok gyermekeknek 
10 éves korig {30 kg-ig) 0,01--0,03 mg/ttkg/nap. 

10 éves kor felettieknek (30 kg felett), felnötteknek 
1~2 mg/nap. 

Fenntartó adag: 
- Csecsemák és gyermekek részére 1 O éves ko-

rig (30 kg alatt) napi 0,05-0,1 mg/ttkg, 
- 10-16 év között (30 kg felett) 1,5-3 mg/nap, 
-felnőtteknek 2-4 mg/nap. 
A fenntartó dózis elérése után, a napi adag egy

szer, {este) adható! Abban az esetben, ha a napi 
összmennyiséget több részre kell osztani, a legna
gyobb adagot este kell beadni. 

A legnagyobb napi adag felnőtteknek legfeljebb 
20 mg-ig terjedhet. 

Parenterafis kezelés 
Az 1 mg hatóanyagat tartalmazó oldat csak 1 ml 

oldószer hozzáadása után használható. Az injekci
ós oldatot közvetlenül a felhasználás előtt kell elké
szíteni. 

Status epilepticusban: . 
Csecsemőknek és gye/mekeknek fél ampulla 

(0,5 mg) lassú iv. adása, felnőtteknek 1 ampulla (1 
mg) lassú iv. adása javasolt. 

Az adag szükség szerint ismételhető, lehetőség 
szerint iv. infúzióban, legfeljebb napi 13 mg elérésé
ig.(lntramusculárisan csak akkor adható, ha iv. ada
golásra nincs lehetőség.) 

Felnötteknek maximálisan napi 13 mg adható. 
A Rivotril infúziós célra a következő oldatokkal 

hígítható: 
1 ampulla (1 mg): 85 ml arányban (0,9% nátri

umklorid, 0,45%-os nátríumkl.orid+2,5%-os glukóz, 
5%-os glukóz, 10%-os glukóz). Az így elkészített ol
dat 24 óráig tartható el. 

Mivel a clonazepam PVC-hez adszorbeálódik, 
az elkészített infúziós oldat azonnal beadandó 60 
ml/óra körüli sebességgel. 

lv. adagoláskor megfelelő átmérőjű vénát kell 
választani és nagyon lassan kell az injekciót beadni, 
és a légzés! és vérnyomást folyamatosan ellenóriz
ni kell. 

Felnőtteken az injekció sebessége legfeljebb 
0,25-0,5 mg (0,5-1 mg frissen készített oldat) lehet 
percenként 

A Rivotril együtt adható egy vagy több antiepi
lepticummaL Ebben az esetben megfelelő adagmó
dosítás szükséges az optimális hatás eléréséhez. 

Hasonlóan a többi antiepilepticumhoz, a Rivotril
kezelést sem szabad hirtelen abbahagyni, az ada
gokat fokozatosan kell csökkenteni. 
e Mellékhatás 

Viszonylag gyakran jelentkező mellékhatások: 
fáradtság, álmosság, kimerültség, izomgyengeség, 
szédülés, ataxia. Ezek a hatások rendszerint átme
netisk és általában a további adagolás folyamán, 
vagy dóziscsökkentésre spontán megszűnnek. 

Emellékhatások jelentkezése részben megelőz
hető a dózis lassú, egyenletes emelésével a kezelés 
kezdetén. 

Ezeken kivül előfordult: nyugtalanság, izgatott
ság, ingerlékenység, aggresszív viselkedés, kan
centrációképesség gyengülése, lassult reakciók és 
anterograd amnesia. 

Bizonyos epilepsiaformákban a görcsök gyak
rabban jelentkezhetnek hosszú időtartamú kezelés 
folyamán. 

Ritkán csalánkiütés, pruritus, kiütés, angiooede
ma, pharyngealis oedema, átmeneti hajhullás, pig
mentatio-változások, émelygés, epigastrikus tüne
tek, fejfájás, mellkasi fájdalom, thrombocytopenia, 
libidocsökkenés, impotencia, vizeletcontinentia for
dulhat elő_ 

Rendkívül ritkán izolált esetben reVerzibilis, in
komplett pubertas preacox fordult elő gyermeke
ken, valamint anaphylaxiás shock. 

Különösen hosszú időtartamú, nagy dózissal 
történő kezelésesetén reverzibilis beszédlelassulás 
és beszédzavar, csökkent mozgás- és járás-koordi
náció (ataxia) és látászavar (kettóslátás, nystag
mus) fordulhat elő. 

Légzésdepressio is felléphet, különösen iv. ke
zelés esetén. Az állapot súlyosbíthatja egy már 
meglévő légúti obstructio, vagy agyi károsodás 
vagy ha egyéb légzésdepressiót okozó gyógyszer
rel adják együtt. Individuális adagolással ez a ve
szély elkerülhető. Csecsemökön és kisgyermeke
ken fokozott nyálfolyást és bronchus-secretiót vált
hat ki, ezért kOlönösen gondosan kell ügyelni a lég
utak szabadontartására. 

Ha az injekció gyors vagy a véna túl kis átmérő
jű, thrombophlebitis és következményes thrombosis 
alakulhat ki. Ritka esetben benzilalkohol-túlérzé
kenység is előfordulhat 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Központi idegrendszerre ható szerakkel együtt 
adva (pl. egyéb antiepilepticumok, anaestheticu
mok, altatók, psychoaktív szerek, néhány fájdalom
csillapító és izomrelaxans) kölcsönösen potenciál
hatják egymás hatását. Enziminduktorokkal (pl. bar
biturátok vagy hidantionok} együtt adva a clonaze
pam metabolizmusa fokozódik. 
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Feniotinnal vagy primidonnal együtt adva ezek
nek il szereknek a szérumkoncentrációja nőhet. 

Egyidejűleg fogyasztott alkohol csökkentheti 
a kezelés hatását és váratlan mellékhatásokat 
okozhat 
o Figyelmeztetés 

Idős betegek, légúti betegségben szenve
dők (pl. krónikus obstruktív tüdőbetegség), máj
és vesekárosadott betegek és más központi 
idegrendszeri hatású gyógyszerrel kezelt bete
gek kezelésekor fokozott gondossággal kell az 
egyéni igényeknek megfelelő adagolás! megál
lapítani. 

Állatkísérletekben magzatkárosítónak bizonyult 
terhes nőkön nem történt kontrollált vizsgálat, ezért 
terhességben az anya kezelésétól várható előnyök
nek meg kell haladniuk a magzatot érő esetleges 
károsodást. 

Terhesség esetén csak nagyon indokolt, kény
szerítő helyzetben rendelhető. A harmadik trimester
ben vagy szülés folyamán nagy adagokat alkalmaz
va a még meg nem született magzaton szívritmus
zavar léphet fel, az újszülöttön pedig hyperthermia, 
hypotonia, enyhe légzésdepressio és táplálkozási 
gyengeség. Gondolni kell arra, hogy maga a terhes
ség és a kezelés hirtelen megszakítása is az epilep
sia súlyosbadásához vezethet. 

Minthogy a Rivotril bejut az anyatejbe, szoptatás 
idején nem szabad alkalmazn\, vagy ha a szedés 
feltétlenül szükséges, a szoptatást abba kell hagyni. 

Tartós kezelés folyamán elvonási tünetek léphet
nek fel, különösen ha a napi adagot hirtelen csök
kentik, ezért a kezelést mindig lassan, a napi ada
got fokozatosan csökkentve kell abbahagyni. Elvo
nási tünetként tremor, izzadás, nyugtalanság, gör
csök stb. léphetnek fel. 

A clonazepam kezelés gyógyszerfüggőséghez 
vezethet. A veszély fokozódik nagyobb adagok 
használata esetén és különösen arra hajlamos 
egyéneken (pl. alkoholisták, személyiségzavarban 
szenvedók vagy más súlyos psychiatriai zavar 
esetén). 

A gépjárművezetői alkalmasság megáilapítása, 
ill. a baleseti veszéllyel járó munka végezhetőségé
nek elbírálása a kezelőorvostól különös figyelmet 
igényel. Ezért alkalmazásának első szakaszában -
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határo
zandó meg a tilalom mértéke. 

A gyógyszeres kezelés, ill. a gyógyszer hatásá
nak időtartama alatt szeszesitalt fogyasztani tilos. 

Túladagolás tünetei rendkívül változatosak kor
tól, testsúlytól és az individuális reakcióktól fügQöen. 
A tünetek enyhe fáradtságtól és szédüléstől ata
xiáig, álmosság, mély alvás, sőt comáig terjedhet
nek, légzésdepressióval és keringészavarral. 

Kezelése: A légzés a pulzus és vérnyomás meg
figyelése mellett gyomormosás, iv. folyadékpótlás 

és általános támogató kezelés szükséges, valamint 
a sürgősségi felszerelés készenlétbe helyezése 
(légutak esetleges elzáródása!). 

A benzodiazepin-antagonista Anexate (flumane
zil) ellenjavallt benzodiazepinnel kezelt epilepsiá
soknak, mert görcsöket válthat ki. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb (injekció) V (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: K- 1360 {injekció); 
K- 1358 (0,5 mg tabletta); K- 1359 (2 mg tabletta) 

ROACCUTAN 10 mg kapszi.Jia(30x) 
ROACCUTAN .20 mg.kapszula (30)() 

ROCHE . . A\Ckód: Ő10BAÖ1 •. 

A készítmény az acne súlyos formáinak per os 
kezelésére szolgál. Az isotretinoin, az acne vulgaris 
tüneti kezelésében bevált transzretinsavnak 
(tretinoin) szintetikus sztereoizomerje. Hatásmecha
nizmusa még nem teljesen ismert, azonban a sú
lyos acne klinikai képének jaVulásakor kimutatható 
az ősszefüggés a dózis nagysága és a faggyúmirí
gyek aktivitásának, illetve nagyságának csökkenté
se között. 
• Hatóanyag 

1 O és 20 mg ísotretinoinum kapszulánként. 
• Javallat 

Acne különösen súlyos formái, amelyek egyéb 
terápiával nem befolyásolhatók (nodulocystikus for
mák). Acne cystica és conglobata, elsősorban tör
zsön is jelentkező tünetek esetén. 
e Ellenjavallat 

Gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. Máj
és veseelégtelenség, emelkedett szérumlipid-szint. 
A-hypervitaminosis. Terhesség, szoptatás. Kifejezett 
teratogén hatása miatt, valamennyi fogamzóképes 
korú nőnél ellenjavallt 
• Adagolás 

Kezdő napi adag 0,5 mg/ttkg. (A kezelés kezde
tén a tünetek rövid ideig tartó rosszabbodása előfor
dulhat). 

A fenntartó adag (4 hét letelte után) 0,1-1 mg/ttkg, 
amely egyénileg állítható be. Az adag legfeljebb 
1 mg/ttkg-ig emelhető, ez az adag azonban csak a 
tünetek javulásáig adható, majd a dózis! csőkkente~ 
ni kell. 

A kezelés átlagos tartama összesen 16 hét. Is
mételt kezelések közölt legalább 8 hét szünetet kell 
tartani. 

A kapszulát étkezés közben kell bevenni, maga
sabb adagok eselén a napi adag több részre oszt
ható. 

Szükség eselén enyhe helyi hatású készítrilé
nyekkel a terápia kiegészíthető. 
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• Mellékhatás 
Leggyakoribb mallékhatások az A-hypervita

minosissal analóg symptomák: szájnyálkahártya
szárazság, pharingeális nyálkahártya kiszáradás 
(rekedtség), orrvérzés, szemszárazság (kontak
lencse viselés!. akadályozhatja), kötőhártyagyul

ladás (szemkenóccsel kezelhető), szaruhártya re
verzibilis homá!yossága. Előfordulhat adaptációs 
zavar sötétben (farkasvakság), valamint lenticu
laris cataracta, illetőleg allergiás vasculitis, throm
bocytopenia, hallászavar bizonyos frekvenciákon 
helyi és általános Gram-pozitív fertőzések i~ 
(Staphylo-coccus aureus). Dermatitis facialis, pru
ritus, izzadás és az acnes jelenségek területén a 
granulációs szővet fokozott képződése is előfor
dult. Reverzibilis hajhullás, izom- és izületi fájda
lom, bélrendszer ingerlékenysége (colitis, ileitis, 
vérzések), hyperuricaemia, viselkedésbeli eltéré
sek (pl. depressio). 

Hosszantartó kezeléskor csontelváltozások lép
hetnek fel gyerekeknél és felnótteknél, akik nem 
acne indikációban, hosszú időn át szednek nagy 
dózisban Roaecutan-t epiphysisek korai záródása 
hypemstosis. Néhány esetben hyperotasis fordulha! 
elő cystikus acneban szenvedó betegeknek, egyet
len kezelés során. 

Ajánlatos a kezelést csak a súlyos esetekre kor
látozni, a veszélyek mérlegelésével. Benignus 
intracranialis nyomásfokozódás, látászavar, hányin
ger, fejfájás ritkán előfordulhat. 

Magasabb adagok alkalmazásakor a transzam
ináz, szérumtriglicerid, koleszterin-szint, HDL-szint 
emelkedhet, elsősorban ve_s.zélyeztetett betegek 
eselén (lipid anyagcserezayár, diabetes, túlsúly, al
koholizmus). Kialakulhat ROaecutan függő hepatitis. 

Amellékhatások a dózisok csökkentésével illet-
ve a gyógyszer elhagyásával megszünnek. ' 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerűlendő: 
- A-vitaminnal (A-hypervitaminosis kialakulásá

nak veszélye miatt); 
-más keratolytikus, illetve exfoliativ hatású acrie 

-ellenes szerekkel; 
-sugárkezeléssel (UV fény); 
- tetraciclinekkel (intracranialis nyomásemelke-

dés}. 
• Figyelmeztetés 

Ha az orvos elkerülhetelennek tartja a kezelést, 
fogamzóképes náknél a fogamzásgátlásról gondos
kodni kell a kezelést megelőző ciklus alatt, a keze
lés során és a kezelést követő 4 héten át az esetle
ges utókezelés! is beleértve. 

Amennyiben az isotretinoin terápia alatt terhes
ség következne be, a terhesség feltétlenül megsza
kítan dó, a készítmény egyértelműen teratogén hatá
sa miatt. 

A kezelés idején a direkt napfényt kerülni kell. A 
májfunkció ellenőrzése szükséges a kezelés elólt, 

1131 

1 hónappal a kezelés megkezdése utána, majd 
3 hónapos időközökben. 

Szérumlipidszint mérést ajánlatos a kezelés 
előtt, 1 hónappal utána, majd a 3-4 hónapig tartó 
kezelési periódus végén végezni. 

Túladagolás eselén az A-hypervitaminosis tüne
tei jelentkezhetnek, ezek a tünetek reverzibilisek és 
megszünésük gyomormosással biztosítható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten közvetlen""hótől 
fénytól védve tartandó! ' 
e Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1278 (10 mg kapszula) 

K -1279 (20 mg kapszula) 

F!OCALTR0Lo,25 jiQ kapszula. 
(30x; 100)(). 

RQGALTRO[ o:s Íl9 kapsilíJa 
(30x; 100x) \ \, '\'"n 

ROCHE 'ÁTé>k~'éFA'hc'Có4 

A kalcitriol a D3-vitamin egyik legfontosabb aktív 
metabolitja, ami 25-hidroxikolekalciferolból a vesé
ben képződik. Elősegíti a bélben a kalcium felszívó
dását és szabályazza a csontszövet mineralizá
cióját. 

Veseelégtelenségben szenvedó, illetve króniku
san haemodialysisben részesülő betegeken az en
dogén kalcitriol képződés csökken vagy meg is 
szünhet, és ez elősegíti a renális osteodystrophia ki
alakulását. Az ilyenkor adott kalcitriol normalizálja a 
csókkent intestinalis kalcium felszívódását, a 
hypocalcaemiát, enyhíti a csont és izomfájást, elő
segíti a megemelkedett parathormon-koncentráció 
normalizálódását. 

Postoperativ hypoparathyreosisban, idiopathiás 
hypoparathyreosisban és pseudohypoparathyreo
sisban alkalmazva enyhíti a hypocalcaemiát, illetve 
annak klinikai tüneteit. 

D-vitamin dependens rachitis esetén alacsony a 
szérum kalcitriolszint, ilyenkor substitutiós terápia
ként alkalmazható. Egyes esetekben a hypophos
phatemia javulását eredményezheti. 
• Hatóanyag 

0,25 !-IQ. ill. 0,5 ).IQ calcitriolum 
e Javallat 

Krónikus veseelégtelenségben szenvedő, illetve 
haemodialysis kezelés alatt álló betegek osteodys
trophiája postoperativ hypoparathyreosis, idiopa
thiás hypoparathyreosis, pseudohypoparathyreosis, 
D-vitamin dependens rachitis, hypophosphataemiá
val járó D-vitamin-rezisztens rachitis. 
e Ellenjavallat 

Hyperca!caemiával járó minden megbetegedés. 



e Adagolás 
Optimális napi adagja a szérum kalcium szinttől 

függő esetenkénti gondos megítélést igényel. 
Haemodialysis kezelés alatt áffó renalis osteo

dystrophiában szenvedő belegek napi adagja a ke
zelés kezdetén 0,25 J-IQ. Normocalcaemiás, vagy kis 
mértékben hypocalcaemiás betegeknek a másna
ponként alkalmazott 0,25 J-19 adag elegendő. Ha a 
klinikai és biokémiai paraméterek 2-4 héten belül 
nem befolyásolhatók kielégítően a kezdő adaggal, 
akkor a napi adag 2-4 hetenként 0,25 )-IQ-mal 
emelhető a szérum-katciumszint legalább heti két 
alkalommal történő ellenőrzése mellett általában 
0,5-1,0 1-lQ-ig. 

A készítmény optimális hatékonyságának elófel
tétele a megfelelő mennyiségú kalciumbevitel (fel
nőtteknek naponta 800-1000 mg). Ha ezt amennyi
séget a táplálkozás nem biztosítja, a kalcium pótlás
ról gondoskodni kell. 

A készítmény alkalmazása következtében a 
gastrointestinalis traktusból történO javuló Ca-fel
szívódással egyidejűleg a kalciumbevitel csökkent
heló. 

Hypoparathyreosis és rachitis kezelésekor a 
szokásos kezdeti adag 0,25 J-19 reggel alkalmazva. 
Szükség eselén az adag emetése a fentiek szeríni 
történik. Ha a betegség felszívódási zavarral jár 
együtt, az adagot emelni kell. 
e Mellékhatás 

Túladagolás eselén a D-vitamin túladagolással 
megegyező tünetek jelentkezhetnek. Ilyenkor a ke
zelést meg kell szakítani. 

Barbiturátok és anticonvulsivumok egyidejű 

alkalmazásakor nagyobb kalcitriol adagok alkalma
zása válhat szükségessé. 
• Figyelmeztetés 

Az optimális napi adag beállítása után a szé
rum kalciumszintet havonta ellenőrizni kell. Ha a 
szérum kalciumszint a normális érték felső határát 
(9-11 mg%-kal) 1 mg%-kal meghaladja, az adagot 
jelentős mértékben csökkenteni kell, vagy a keze
lést fel kell függeszteni a kalciumszint rendeződé
séig. 

Szükség eselén a táplálékkal bevitt kalcium 
mennyiségét is mérsékelni kell. Ezidő alatt a szé
rum kalcium- és fosztátszintet naponta kell ellenő
rizni. A szérumszint normalizálódása után a kezelés 
a 0,25 1-1g-m8.l csökkentett napi adaggal folytat
ható. 

Terheseknek és 3 éven aluli, illetve dialysis keze
lés alatt álló gyermekeken történő alkalmazásakor a 
várható terápiás előny és az alkalmazás kockázatá
nak mérlegelése szükséges. 

Mivel a bélben, vesében és csontokban történő 
foszfát-transzportot befolyásolja, foszfátot kötő 

anyagok bevitele csak a szérum foszfát kancentrá
ció gondos-ellenőrzésemellett történhet. Az egyide
jűen fennálló hypercalcaemia és hyperphos-

phataemia röntgenfelvétellel kimutatható lágyrész 
meszesedéshez vezethet. 

A kezelés ideje alatt a dehydratiót kerülni kell, di
alysis kezelés alatt álló betegeken az egyidejű mag
néziumbeviteli {anlacidumok) kerülni keil. 

A D-vitamin rezisztens rachitis eselén az orális 
foszfátterápia folytatható, de a· fokozott intestinal is 
foszfát felszívódás l.ehetóségével számolni kell. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: +V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1214 (0,25 J-IQ) 

K-1215 (0,5 1-1-g) 

RQCEPHIN 250 mg.im; injekció 
(1 porampulla + 1 x 2 ml; 
~ pora1Tlpulla+.5 x 21111) 

Fl0CEPHIN250mg iv: inj~kciÓ 
(1 porarnplllla+1.x 5 ml; 
5 pOrampullll. + 5 x 5 ml) 

RöCEPiiiN 5oo··.mg im:i.njek.ció. · 
(1 p()raiTipulla + 1 ~ 2 ml; 
5 por~mpulla+5x2ml) 

ROCEPHIN 500 mg iv. injekCió 
. (1 porarripl.lllá ++ }( 5 ml; 
5 poral"llpullá+ 5 l< 5 rril) 

RÖCE~HINJg.iv.injéki::ió 
(10": 1 p()rampulla) 

ROCEPiiiN 2 g ív: injekció. 
(5 porampulla) 

ROCHE 

A ceftriaxon bactericid hatását a sejtfal szintézi
sének gátlása útján fejti ki. ln vitro a ceftriaxon szá
mos Gram-pozitív és Gram-negatív mikroorganiz
musra hat. A ceftriaxon a legtöbb Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktérium béta-Iaktamáz enzimjével 
(mind a penicillinázzal, mind a cefalosporinázzal) 
szemben kifejezett stabilitást mutat. 

A ceftriaxon in vitro és a klinikai körülmények kö
zött rendszerint a következő mikroorganizmusokkal 
szemben hatékony. 

- Gram-pozitív, aerob kórokozók 
Staphylococcus aureus (beleértve a penicillináz 

termelő törzseket is) 
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus A (S. pyogenes) 
Streptococcus B (S. aga/actiae) 
Streptococcus viridans 

1132 

Streptococcus bovis 
Megjegyzés: A meticillin-rezisztens Staphylo

coccus spp. a cefalosporinokra is rezisztens, bele
értve a ceftriaxont is. A legtöbb Enterococcus törzs 
{pl. a Streptococcus faecalis) is rezisztens. 

- Gram-negatív, aerob kórokozók 
Aeromonas spp. 
Alcaligenes spp. 
aranhamel/a catarrhalis (béta-taktamáz negatív 

és pozitív) 
Citrobacter spp. 
Enterobacter sp p. (egyes törzsek rezisztensek) 
Escherichia colf 
Haemaphi/us ducreyi 
Haemaphi/us inffuenzae(beleértve a penicillináz 

termelő törzseket is) 
Haemaphi/us parainfluenzae 
Klebsiella spp. (beleértve a K. pneumoniae) 
Moraxella spp. 
Marganel/a morganii 
Neisseria gonorrhoeae (beleértve a penicillináz 

termelő törzseket is) 
Neisseria meningitidis 
P!esiomonas shigelloides 
Proteus mirabi!is 
Proteus vulgads 
Providentia spp. 
Pseudomonas aeruginosa (egyes törzsek re-

zisztensek) 
Salmanella spp. (beleértve a S. typh1) 
Serratia spp. (beleértve aS. marcescens J 
Shigella spp. 
Vibrio sp p. (beleértve a v.· cho/erae) 
Yersinia sp p. (beleértve .,.é Y. enterocolitica) 
Megjegyzés: Számos ofyan törzs a fenti mikroor-

ganizmusok közül, mely egyéb antibiotikumok- pl. 
penicillinek, régebbi cefalosporinok és aminogliko
zidok - mellett rezisztensen szaporodik, ceftriaxon
ra érzékeny. 

A Treponema pallidum in vitro és állatkísérletben 
is érzékeny. Klinikai vizsgálatok szerint a primer és a 
secunder syphilis is jól reagál ceftriaxon kezelésre. 

Ugyancsak érzékeny a Lyme borreliosis kóroko
zója a Borrelia burgdorferi. 

-Anaerob kórokozók 
Bacteroides spp. {beleértve a B. fragilisegyes 

törzsei) Clostridium spp. (kivéve a C. diffici!e) 
Fusobacterium spp. (kivéve a F. mortiferumés a 

F. varium) Peptococcus spp. 
Peptostreptococcus spp. 
Megjegyzés: Számos béta-Iaktamáz termelő 

Bacteroides spp. (pl. a B. fragilis) egyes törzsei re
zisztensek. 

A mikroorganizmusok érzékenységének megha
tározására ceftriaxont tartalmazó korongat kell hasz
nálni, mivel kimutatták, hogy a klasszikus cepha
losporint tartalmazó korongokra bizonyos törzsek in 
vitro rezisztensek lehetnek. 

Farmakokinetika 
Egészséges felnőtteknél a ceftriaxonra szakat

tanul hosszú- kb. 8 órás- felezési idő jellemző. A 
szérum konceniráció-idő görbe alatti terület iv. és 
im. adás során is egyezik. Ez azt jelenti, hogy az im. 
adott ceftriaxon biohasznosulása 100%. Intravénás 
adáskor a ceftriaxon gyorsan széldiffundál az 
interstitialis folyadékban, ahol bactericid hatását az 
érzékeny kórokozókkal szemben 24 órán ·át:meg
tartja. 

Kiürülés 
Az elimináció felezési ideje egészséges felnól

teknél mintegy 8 óra. 8 napnál fiatalabb csecsemők
nél és 75 évesnél idősebb felnőtteknél az átlagos 
eliminációs felezési idó körülbelül kétszer ilyen 
hosszú. 

Felnőtteknél a ceftriaxon 50-60%-a változattan 
formában az epébe választódik ki. A bélflóra a cef
triaxont inaktív metabolittá alakítja át. Újszülöttek
ben a beadott dózis körülbelül 70%-a ürül ki a ve
sén keresztül. Vesekárosodásban, vagy májbeteg
ségben szenvedő felnőtteknél a ceftriaxon far
makokinetikája alig változik, az elimináció felezési 
ideje csupán kismértékben hosszabbodik meg. Ha 
a vesemúködés károS:odott, akkor az epén át tör-té
nő kiválasztás nó, ha pedig csak májbetegség 
van, akkor avesén át fokozódik a ceftriaxon kiürü
lése. 

Fehérje-kötődés: 

A ceftriaxon az albuminhoz reverzibilisen kötO
dik, és ez a kancentráció növekedésével fordítottan 
arányos, pl. 100 mg/1-nél alacsonyabb szérumkon
centrációnál a ceftriaxon 95%-a kötött fehérjéhez, 
míg 300 mg/1-nél csak 85%-a. Az interstitialis folya
dék alacsonyabb albumin tartalmának köszönhetó
en ott a szabad ceftriaxon aránya nagyobb, mint a 
szérumban. 

Átjutás a cerebrospinalis folyadékba 
Csecsemők és gyermekek gyulladásos menin

xén a ceftriaxon átjut, bakteriális meningitisben a 
szérumkoncentráció 17%-a diffundál át átlagosan a 
liquorba, mintegy négyszer annyi, mint aseptikus 
meningitis esetén. 

50-100 mg/ttkg Rocephin iv. beadását követően 
24 órával a cerebrospinális folyadékban a ceftriax
on kancentráció meghaladta az 1 ,4 mg/1-t. 

Meningitisben szenvedő felnőtt betegeknél 
50 mg/ttkg beadását 2-25 órával követően a cereb
rospinális folyadékban a gyógyszer koncentrációja 
többszörösen meghaladta azt a minimális gátló 
mennyiséget, mely a meningitis leggyakoribb okait 
jelentő kórokozók ellen szükséges. 
e Hatóanyag 

0,25 g; 0,5 g; 1 g; 2 g ceftriaxonum (dinátriumsó 
formájában) porampullánként 

Oldószerként im. injekcióhoz: 1 %-os lidokain ol
dat; iv. injekcióhoz: aqua dest. pro inj. 
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a Javallat 
Cefriaxonra érzékeny kórokozók által okozott fer

tőzések: sepsis, meningitis, hasüregi fertőzések 
(peritonitis, gastrointestinalis és epeúti gyulladá
sok), a csontok, izületek, kötőszövetek, bór- és sérü
léseinek fertőzései, infekciók csökkent immunitású 
betegeknél, a vese- és húgyutak fertőzései, léguti 
infekciók, különösen pneumonia, valamint a fül-, orr
és torok fertőzései, genitalis infekciók, beleértve a 
gonorrhoea!. 

Dissem inál! Lyme borreliosis (korai- és késöi stá
diumok). 

A fertőzések perioperatív megelőzése_ 
e Ellenjavallat 

Cefalosporin túlérzékenység, penicillin érzé
kenység (esetleges keresztallergia), terhesség első 
trimestere. 
e Adagolás 

Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek 
Az átlagos adag naponta egyszer 1-2 g 

Rocephin (24 óránként). Súlyos esetekben, vagy 
mársékelten érzékeny kórokozók által előidézett fer
tüzésekben az adag naponta egyszer 4 g-ra emel
hető. 

Újszülöttek, csecsemők és 12 évesnél fiatalabb 
gyermekek 

Napi egyszeri adagolásban a következő séma 
alkalmazása javasolt: 

Újszülöttek (két hetes korig): Napi 20-50 mg/ttkg, 
mely az 50 mg/ttkg-t nem haladhatja meg (az újszü
lött éretlen enzimrendszerére való tekintettel). 

Az érett és éretlen újszülöttek között nem szük
séges különbséget tenni. 

Csecsemők és gyermekek {három hetes és 
12 éves kor között): A napi adag 20-80 mg/ttkg. 

50 kg-os, vagy ezt a testsúlyt meghaladó gyerme
keknek a felnőtt adagolás a követendő. 50 mg/ttkg-nál 
nagyobb adagot intravénásan infúzióban kell adni 
legalább 30 percen keresztül. 

Idős betegek esetében 
A felnőtteknek javasolt adagolás! geriátriai ese

tekben sem szükséges megváltoztatni. 
-A kezelés időtartama 
A kezelés időtartama a betegség lefolyásától 

függ. Az antibiotikus terápia általános szabálya a 
Racephin-kezelésre is érvényes, mely szerint a terá
piát azt követően még legalább 48-72 órán át kell 
folytatni, miután a beteg láztalanná vált, illetve a 
bacteriális fertőzés bizonyíthatóan megszúnt. 

- Kombinációs kezelés 
Kisérleti körűlmények között számos Gram

negatív baktériumnál bizonyították be, hogy a 
Rocephin és az aminoglikozidok közt szinergizmus 
van. Bár előre nem megjósolható e kombinációk fo
kozott hatása, súlyos, életet veszélyeztető fertőzé
sek (pl. Pseudomonas aeruginosa) esetén célszerű 
alkalmazásuk. Fizikai inkompatibilitás miatt a java
solt adagokban a két szert elkülönítve kell adni! 

- Meningitis 
Csecsemők és gyermekek bacteriális meningi

tisét kezdő adagban 100 mg/ttkg-mal kell kezdeni, 
naponta egyszer (maximum 4 g). Amint tisztázták a 
pontos kórokozót és meghatározták érzékenységét, 
a dózis! ennek megfelelóen redukálni lehet A leg
jobb eredményeket a következő időtartamú kezelé
sekkel érték el: 

Neisseria meningilidis 
Haemaphi/us influenzae 
Streptococcus pneumoniae 
Érzékeny Enterobacteriaceae 
- Gonorrhoea 

4 nap 
6 nap 
7 nap 

10--14 nap 

A gonorrhoea kezelésére (a penicillináz termelő 
és nem termelő törzseknél egyaránt) 250 mg egy
szeri im. adag ajánlott. 

- Lyne borreliosis 
Gyermekeknek és felnőtteknek naponta 1 ~sz er 

50 mg/ttkg, 2g maximális dózisig, 14 napon át. 
- Perioperatív prophylaxis 
Szennyezett, vagy feltehetően szennyezett 

mútétek előtt a posztoperatív fertőzések megelőzé
se érdekében - az infekció veszélyétől függóen - a 
műtéti beavatkozás előtt 30-'90 perccel egyszeri 
1-2 g Accephin beadása javasolt. 

Colorectalis sebészetben Rocephin és bármi
lyen 5-nitroimidazol származék kombinációs, de kO
Jön történő beadása hatékonynak bizonyult. 

- Károsadott vese- és májműködés 
Károsadott vesemúködésűbetegeknek - feltéve, 

hogy májmúködésük jó - a Rocephin dózisát nem 
kell csökkenti. Csupán preterminalis veseelégtelen
ségben van arra szükség (ha a kreatinin c\earance 
10 ml/min alatt van), hogy a napi adag ne haladja 
meg a 2 g-t. Májkárosodásban szenvedó betegek
nek - jó vesemúködés eselén - sem kell a gyógy
szer adagját redukálni. 

Súlyos vese~ és májbetegség együttes elófoidu
lása eselén rendszeresen ellenőrizni kell a szérum 
ceftriaxon koncentráciéját. 

Dialysis alatt álló betegeknek nem szükséges a 
dózis! a beavatkozás után megváltoztatni. A szé
rum-koncentrációt azonban ellenőrizni kell, mert a 
dózis korrekciója szükséges lehet, ugyanis az ilyen 
betegeken az elimináció csökkenhet. 

- lntramuscularis alkalmazás 
lm. Injekció céljára a 0,25 g és 0,5 g Racephint 

2 ml-ben, az 1 g-os porampulla tartalmát 3,5 ml-ben 
(1'l'c-OS lidokain oldatban) kell feloldani és mélyen 
intraglutealisan kell beadni. 

Egy helyre nem ajánlott 1 g-nál többfit beadni. A 
lidokain oldatot sohasem szabad intravénásan adni! 

- Intravénás alkalmazás 
/v. injekció céljára a 0,25 g és 0,5 g-os poram~ 

pulla tartalmát 5 ml, az 1 g-os porampulla tartalmát 
10 ml steril desztillált vízben kell feloldani, majd las
san 2-4 percen keresztül kell ív. beadni. 
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Intravénás .infúzió 
Az infúzió beadésának időtartama legalább 30 

perc. 
Az iv. infúzió céljára a 2 g-os porampulla tartal

mát kb. 40 ml kalciummentes infúzióban lehet felol
dani, pl.: 0,9% natrium-klorid,"0,45% nátrium~klorid 
+ 2,5%~os glükóz, 5%-os glükóz, 10%-os glükóz, 
5%-os fruktóz, 6%-os dextrán. 

Egyéb oldat nem használható! 
Az elkészített oldat szabahőmérsékleten 6 órán 

keresztül, (5°C-on 24 órán át) őrzi meg fizikai és ké
miai stabilitását. Az állalános szabály azonban az, 
hogy az oldatot elkészítése után azonnal fel kell 
használni. Az oldat színe a világossárga és az ámb
ra színe között változhat, mely a koncentrációtól és 
a tárolás idejétól függ. Az aktív hatóanyagnak ez a 
tulajdonsága sem hatékonyságát, sem túrhetóségét 
nem befolyásolja. 
e Mellékhatás 

Szisztémás me!lékhatások 
-Gastrointestinalis panaszok (az esetek kb. 2%

ában): laza széklet, hasmenés, hányinger, hányás, 
stomatitis és glossitis. 

-Haematologiai eltérések (kb. 2%): eosinophil~ 
ia, leukopenia, granulocytopenia, haemolytikus 
anaemia, thrombocytopenia. 

- Bórreakciók (kb. 1%): exanthema, allergiás 
dermatitis, pruritus, urticaria, oedema, erythema 
multiforme. 

- Egyéb, ritka mellékhatások: fejfájás, szédülés, 
májenzim emelkedés, "sludge" jelenség az epehó
lyagban, oliguria, a szérum kreatinin emelkedése, 
genitalis mycosis, borzongás; anaphylaxiás-, vagy 
anaphylactoid reakciók. j 

- Rendkívül ritkán pseútlomembranosus colitis
ról és alvadási zavarokról is beszámoltak. 

Lokális mellékhatások 
- lv. beadás után ritkán phlebitis alakult ki. Ez az 

anyag lassú {2-4 percen át történő) beadásával 
megelőzhető. 

- Lidokain nélkül az intramuscularis injekció fáj
dalmas. 

A fenti mellékhatások általában spontán, esetleg 
a gyógyszer adagolásának felfüggesztése után ren
dezódtek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás-

Nem keverheló egy infúziós palackban, vagy 
fecskendőben más antibiotikumot tartalmazó oldat
tal (kémai inkompatibilitás). 
• Figyelmeztetés 

Aminoglikozid antibioticummal azonos szúrcsa~ 
tomába nem adható. Keverésük {fecskendóben, 
porampullában, ill. infúziós palackban) kerülendó. 

Minden részletes anamnesis-felvétel ellenére
amint az a többi cefalosporin származékra is vo
natkozik - anaphylaxiás shock lehetőségével szá
molni kell. Anaphylaxiás shock azonnali beavatko
zásokat - elóször intravénás adrenalin, majd 
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gtükokortikoid készitményekbeadását-tesz szük
ségessé. 

Ritkán az epehólyagon ultrahang vizsgálattal 
olyan árnyékokat lehetett észlelni, mely üledékkép
ződésre utalt. Ez az állapot a Raceph in kezelés be
fejezése, illetve felfüggesztése után megszűnt. Még 
ha ilyen lelethez fájdalom társul is, csupán konzer
vatív, nem sebészi beavatkozás elegendő. 

ln vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy -"'13gyéb 
cefalosporinokhoz hasonlóan a ceftriaxon is ké
pes a bilirubint a szérumalbuminnal való kötő
désből kiszorítani. Ezért hyperbilirubinaemias új
szülötteknek - és különösen koraszülötteknek - a 
Rocephin alkalmazása még nagyobb körültekin
tést igényel. 

TarJós kezelés során rendszeresen kell a vérké
pet ellenőrizni. 

Eltartás: 30°C alatt, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés:++ Fb (iv. injekció) 

++V (im. injekció) 
• Törzskönyvi szám: K - 1181 (250 mg iv. in
jekció); K- 1182 (250 mg im. injekció); K- 1183 
{500 mg iv. injekció); K -1184 (500 mg im. injekció); 
K-1185(1 g ív. injekció); K-1187(2giv. injekció) 

RÖCEPHJNcEGIS im .•. injekció.· 
(1 porampúlla + 1 x 3,5•ml) 

RÖCEPHIN.'EGI~ l g i\l.il1j~kció 
(1 porampulla ."\ .1 x 10m!) 

ROCEPHIN,EGÍS2 g•iv:.irijekció 
(tf>orampulla) 

E GIS ATC kód: J01DA13-· 

Szöveges részt lásd a ROCHE gyártónál felso
rolt készítményeknéL 
• Megjegyzés: + + V {im. injekció) Fb {iv. injek
ció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz_: 3758 (im. injekció); 
Tsz.: 3752 (iv. 1x1 g+1x10 ml injekció); Tsz.: 3753 
(iv. 1x1 g+ 1x2 g injekció) 

ROCMALATgranulátum (20 'x 3. g) 
HEK ATC; kód: AOSB A20 

A készítmény két, a szervezetben fiziológiásan 
is előforduló anyago!; egy aminosavat, arginint és 
almasavat tartalmaz. 

Morfológiai, biokémiai és psychornetriai vizsgá
latok kimutatták, hogy az artériás ammőniaszint kró
nikus megemelkedése súlyos agyi elváltozásokat és 



irreverzibilis sejtkárosodást okoz. Coma hepatica
ban és más olyan májbetegségekben, amelyek 
megemelkedett· vérammónia szinttel járnak, vala
mint alkoholos delíriumban az arginin és almasav 
együtthatása az ammónia szint jelentős csökkené
sét eredményezi. Egyidejűleg csökken a szabad fe
nolok és indalak vérszintje. 

Normál májfunkcióban a keletkező teljes ammó
níamennyiség karbamidképződés útján véglegesen 
a májban méregtelenítődik. A karbamidciklus alap
vetö faktora az arginin. Az arginin a májban folyó 
karbamidszintézist a karbamid szérumkoncentráció 
folyamatos változtatásával stimulálja: · a karbamid
mennyiség emelkedésével egyidejűleg csökken az 
ammóníaszint. 

Az almasav oxálecetsavvá történő átalakulás 
után válik hatásossá. Az oxálecetsav két különbözó 
hatásmechanizmus révén az ammónia eliminációját 
eredményezi: 

- a citrát ciklusban metabolizálódó oxálecetsav 
ATP képződés során energiáját az ammónia karba
mid-ciklusban történő méregtelenítésére adja át. 

-az axálecetsav energiafüggetlen metabolizmu
sában aszparaginsav és alfa-ketoglutársav keletke
zik, melyek az ammóniával glutaminsavai képeznek. 
A d,l-almasav közvetlen ül oxálecetsavvá oxidálódik, 
így méregtelenítő funkciója nem függ a máj enzi
mektól. 
e Hatóanyag 

0,5 g 1-argininum és 1,5 g d,l-acidum maiicum 
3 g-os tasakonként 
e Javallat 

A vér ammónia szintjének csökkentése és nor
malizálása a következő esetekben: májelégtelenség 
minden formája, hepatikus encephalopathia, májcir
rhosis, praecomatosus állapotok, shunt-operációk 
után. 

A Raemalat granulátum alkalmas akut és 
hosszantartó kezelésre egyaránt. 
e Ellenjavallat 

Súlyos veseműködési zavarok (szérum-kreatinin 
3 mg/100 ml), aktív gyomor és bélfekélyek. 
e Adagolás 

Napi 1-2 tasak granulátumot vízben vagy gyü
mölcslében oldva közvetlenül étkezés után kell be
venni 

Súlyos esetekben az adagot napi 3-5 tasakig le
het emelni. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyomorégés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Eddig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Racmalat-tal hatásos ammóniaszint csökkentés 
csak abban az esetben érhető el, ha a máj a karba
mid szintézishez még kielégitő kapacitással rendel
kezik. (Minimális kiválasztás 5-7 g karbamid nitro
gén 24 óra alatti vizeletben.) 

Terhességben és szoptatás alatt csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelésével adható. 

Fototoxicitást ezideig nem észleltek. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 

e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K-1663 

ROCMALAT koncentrátum · 
infúzióhoz (1 x 50 ml) 

HEK ... ATC k6d:.A05B- A20 

Bevezető részt lásd a Raemalat granulátumnáL 
e Hatóanyag 

19,1 g 1-argininum, 7,6g dl-acid um maiicum 
50 ml oldatban. 
e Javallat 

Májcoma, praecoma hepaticum, portális 
encephalopathia, májelégtelenség hyperammon
aemiaval járó esetei, exogén májcoma. Egyéb ere
detű hyperammonaemiában a vér ammóniaszintjé
nek csökkentése. 

Májcirrhosis (külőnösen alkohol eredetű), eny
hébb fokú májelégtelenség. Portocavalis anastomo
sist (shunt-operáció) kisérő stupor, stuporhajlam. 

Oesophagusvarix-vérzés vagy egyéb eredetű 

gastrointestinalis vérzés által kiváltott ammónia
encephalopathia; vérzési shock, égések. 
e Ellenjavallat . 

Súlyos veseelégtelenség. 
e Adagolás 

Kizárólag hígítva, iv. tartós cseppinfúzió formájá
ban alkalmazható. Az alapoldat megválasztása a 
beteg elektrolit-és folyadékigényétól függ. A kezdő 
adag általában 100-150 ml (2-3 üveg) naponta. Az 
üveg tartalma 250-500 ml nem alkalikus infúziós 
alapoldattal (aqua dest. pro in j., 5%-os glükóz-, ·le
vulóz-, elektrolitoldat stb.) hígítandó. 

A beadás sebessége: 60--BO csepp/perc. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés alatt ajánlatos a laboratóriumi para
méterek (ionogram, sav-bázis állapot, esetleg plaz
maammónia-szint) ellenőrzése. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 902 
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ROFERON A3 millió.NE injekció 
(1 porampulla +.1 .x 1 ml) . · 

RO FER ON A 9 millió NE injekció .. 
(1 porampulla + 1 x 1ml) 

ROFERON A 18millió NE injekció . 
(1 porampulla + 1 x 1 ml) 

ROCHE ATC kód: L03AA04 

Az interferon alfa-2a, géntechnológiai úton elöál
lított, 165 aminosavat tartalmazó nagytisztaságú fe
hérje, molekulatömege közelítóleg 19.000 dalton. 
Számos hatása megegyezik az ún. természetes hu
mán alfa-interferon készítményekével. Antivirális ha
tását a vírus infekciókkal szembeni rezisztenciafoko
zód ássa[, valamint az immunrendszer befolyásolá
sával fejti ki úgy, hogy a vírusokat semlegesíti, vagy 
a vírussal fertőzött sejteket eliminál ja. 

Tumorellenes hatásának mechanizmusa nem is
mert. ln vitro bizonyítottan antiproliferatív egy sor hu
mán daganat esetén és gátolja bizonyos kisérleti 
egerekbe átültetett humán tumorok növekedését is. 
Az antiproliferatív hatás mértéke változó. Állatkísér
letekben mutagenitást nem mutatott. Tumorellenes 
hatását hajassejtes leukaemiában, malignus 
malanomában és AIDS-hez társult Kaposi-sar
comában · szenvedó betegek esetében, antiviralis 
hatását krónikus aktív hepatitis B-ben szenvedő be
tegeknél igazolták. 

Szérum konceJ;Jtrációja nagy egyéni változé
konyságot mutat mind egéyfségesekben, mind rá-
kos betegekben. ' 

Egészséges emberben 36 millió NE intramus
cularis adagolása után a szérum csúcskoncent
rációk 1500-2580 pg/ml közölt változtak (átlag 
2020 pg/ml), tmax=3,8 óra. 36 millió NE subcutan 
adagolása után a szérum-csúcskoncentrációk 
1250-2320 pg/ml közölt változtak ( átlagosan 1730 
pg/ml), tmax =7,3 óra. lm. adagolás mellett a telszi
vódó mennyiség meghaladja a 80%-ot. Az alfa in
terferon fáként renalisan választódik ki. A májban 
történő mctabaiizmus és az ezt követő epén 
keresztüli kiválasztás lényegesen kisebb mér
tékű. Egészséges személyek esetén 36 millió NE 
(2,2xl08 pg) interferon alfa-2 iv. infúzió adása után 
az eliminációs felezési idó 3,7-8,5 óra (átlag: 5,1 
óra); a teljes elearanea 2,14-3,62 ml/perc/kg, át
lag: 2,79 ml/perc/kg. 

A szérum kancentráció dózisfüggő emelkedése 
figyelhető meg betegekben 198 millió NE-ig egy
szeri dózisokat követően. Az eloszlási és kiürülési 
jellemzák megegyeztek 28 napos kezelési idó ese
lén is napi kétszeri (0,5-36 millió NE), napi egysze
ri {1-54 millió NE) vagy heti háromszori (1-136 mil
lió NE) adagolásméd esetén. Néhány esetben több-

szöri im. adagolás után akkumuláció jött létre: az 
egyszeri dózisnak megfelelő szérumkoncentráció 
2-4-szeresét mérték. 
e Hatóanyag 

3 millió, 9 millió és 18 millió NE liofilizált interfe
ron alfa-2a porampullánként 9 mg natrium chloratu
mot, 5 mg human szérum albumint is tartalmaznak. 
Oldószer: 1 ml aqua dest pro ínjectione. 
e Javallat 

Hajassejtes leukaemia, cutan T-sejt lymphoma 
(Mycosis fungoides és Sezary syndroma), AIDS
hez társuló Kaposi-sarcoma, recurrens vagy 
metastasisos vesesejt carcinoma, melanoma 
malignum, krónikus myel.oid leukaemia (CML) és 
CML-hez társuló súlyos thrombocytosis, krónikus 
aktív hepatitis B felnőttek esetén, akiknél a vírus
replikáció markerekkel bizonyítható pl. HBV-ONA, 
D NA-polymerase vagy HbcAg pozitív. Krónikus he
patitis C. 
• Ellenjavallat 

A Roferon-A-ra vagy más interferon készítmény
re való, ill. a komponensek iránti ismert túlérzé
kenység; előzőleg és/vagy jelenleg fennálló súlyos 
szívbetegség; epilepsia vagy más központi ideg
rendszeri múködési zavarok; súlyos vese-, vagy 
májbetegség, ill. myelodepressio. (Enyhe vagy 
mérsékelt vese-, máj- vagy csontvelő működési za
varok esetén óvatosan, gondos megfigyelés me l lett 
adható.) 

Krónikus hepatitishez társuló előrehaladott de
kompenzált májcirrhosis. Krónikus hepatitis azoknál 
a betegeknél, akiket az utóbbi időben immunsupp
ressiv készítményekkel kezeitek, kivéve a szteroid
megvonásban részesült betegeket. Terhesség, 
szoptatás, gyermekkor. 
e Adagolás 

Szokásos adagolás 
- Hajassejtes leukaemia 
Kezdő adag: naponta 3 millió NE sc. vagy im. 

16-24 héten keresztül. Intolerancia eselén a napi 
adagot 1,5 millió NE-re kell csökkenteni, vagy a be
adást ritkítani hetente 3-szori beadásra, esetleg 
mindkét csökkentés! végrehajtani. 

Fenntar/6 adag: hetente 3-szor 3 millió NE sc 
vagy im. Intolerancia esetén: hetente 3-szar 1,5 mil
lió NE. 

Kezelés időtartama: a beteget kb. 6 hónapig kell 
kezelni és ezután dönteni a kezelés folytatásáról (re
agáló betegek esetén) vagy pl. felfüggesztéséról 
(nem reagáló betegek esetén). 

20 hóriapon át tartó kezelési időtartam ismere
tes. Optimális időtartam nincs meghatározva. 

A sc. adagolás különösen ajánlott thrombocy
topeniaban {50x1Q9f[-nél alacsonyabb thrombocy
taszám) vagy vérzés veszélye esetén. 

- Cutan T sejt lymphoma 
Az esetek egyharmadánál több mint 12 hónapig 

tartó komplettterápiás válasz mutatkozik, mely a ke-
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zelés felfüggesztése után is megmarad. Tumor
regressio olyan betegeknél is elérhető, akik más ke
zelésre nem reagáltak, vagy relapsusba kerültek. 
Részleges terápiás válasz általában három hóna
pon belül jelentkezik, komplett terápiás válasz pe
dig hat hónapon belül, bár bizonyos esetekbeh 
több, mint egy évi kezelés szükséges a legjobb 
eredmény eléréséhez. 

Kezdő adagolás: sc vagy im. az ajánlott dózis 
séma felnőtt vagy 18 éven felülí betegeknek. 

1.-3. nap 3 millió NE naponta 
4.-6. nap g millió NE naponta 
7.-84. nap 18 millió NE naponta 
Fenntartó adag: sc. vagy im., a beteg által elvi-

selhető legnagyobb, de 18 millíó NE-t meg nem ha
ladó adag hetente 3-szor. 

Kezelés időtartama: 8-12 hét után dönt az orvos 
a kezelés folytatásáról, vagy felfüggesztéséről. 

A reagáló betegek kezelését minimum 12 hóna
pon át kell folytatni. 

-AIDS-hez társuló Kaposi-sarcoma 
Nagy a valószínűsége, hogy azok a betegek, 

akiknek kórelőzményében nem szerepel opportu
nista fertőzés, B symptoma (10%-osnál nagyobb 
testsúlycsökkenés, 38 °C fölötti láz, tisztázatlan ere
detúfertőzés, vagy éjszakai izzadás) valamint T4 
lymphocyta számuk nagyobb mint 0,4x109 sejt}!., a 
kezelésre reagálnak. Ez utóbbiak 45%-ánát észlel
tek objektív tumor regressiet (komplett v. részleges). 
Terápiás válasz eselén tumor-regressiet és a túlélé
si időtartamnövekedést lehet megfigyelni. 

A kezelés hatékonyságát általában 3 hónapos 
kezelés után lehet megállapítani. 

Kezdő adag: sc. vagy im. naponta legalább 
18 millió NE, de ha lehet 36 millió NE naponta az 
alábbi fokozatos dózisemelést követve: 

1.--3. nap 3 millió NE naponta 
4.--6. nap 9 millió NE naponta 
7.-g. nap 18 millió NE naponta 
tolerálhatóság esetén 
10.-14. nap 36 millió NE naponta. 
Fenntartó adag: a beteg által elviselhető legna

gyobb, de 36 millió NE-t meg nem haladó adagot 
hetente 3-szor kell adni. 

Kezelés időtartama: minimálisan l O hét. de lehe
tóleg 12 hét után döntsön a kezelőorvos a kezelés 
folytatásáróL 20 hónapon át tartó kezelési időtartam 
ismeretes. Válasz esetén a kezelést addig kell foly
tatni, amíg a tumor már nem észlelhető. A kezelés 
optimális időtartamát AIDS-hez társuló Kaposi-sar
comában még nem határozták meg. 

- Vesesejt carcinama 
Recurr~ns, vagy metastasisos vesesejt carci

nomában terápiás hatást azoknál a betegeknél fi
gyeltek meg, akik vagy nagy dózisban (36 millió NE 
naponta) manaterápiaként kapták a Roferon-A-t, 
vagy közepes dózisban (18 millió NE hetente há-

romszor) vinblastinnal kombinálva. A Roferon-A és 
vinblastin kombinációs kezelésben részesülő bete
geknél az enyhe vagy középsúlyos leukopenia és 
granulocytopenia gyakoribb előfordulását figyelték 
meg a manaterápiában részesült betegekkel törté
nő összehasonlít$sban. A Roferon-A monoterápiára, 
ill. a Roferon-A vinblastin kombinációra reagáló be
tegek eselén a terápiás hatás időtartama és a túl
élés hossza hasonló. 

- - Rateron-A manaterápia 
Kezdő adagolás: a sc. vagy im. beadásra ke

rülő Roferon-A adagját, amely legalább 18 millió 
NE naponta, de ha lehet 36 millió NE naponta az 
első 8-12 hét során dózisescalatióval kell beállí
tani. 36 millió NE eselén intramuscularis adás ja
vasolt. 

Az ajánlott dózis-séma a következő: 
l .-3. nap 3 millió NE naponta 
4.--6. nap 9 millió NE naponta 
7.-9. nap 18 millió NE naponta 
- és tolerálhatóság esetén 
10.-84. nap 36 millió NE naponta 
Fenntartó adagolás: A Roferon-A-t sc. vagy im. 

injekcióként a beteg által elvi"selhető legnagyobb, 
de 36 millió NE-t meg nem haladó dózisban, heten
te háromszor kell beadni. 

Kezelés időtartama: a betegeket minimálisan 8, 
lehetőleg azonban legalább 12 hétig kell kezelni és 
csak ekkor döntsön a kezelő orvos a kezelés folyta
tásáróL 16 hónapon át tartó kezelési időtartam is
meretes. A kezelés optimálls időtartamát előrehala
dott vesesejt carcinama eselén még nem határozták 
meg. 

-- Roferon-A vinblastinna/ 
Kezdő adagolás: 18 millió NE Roferon A-t sc. 

vagy im. injekcióként hetente háromszor, 8-12 héten 
át kell adni. Lehetőség szerint ezt a dózist kell tarta
ni, de ha ez nem tolerábilis, akkor a beteg által elvi
selhető maximális adagot kell alkalmazni. Ezen idő 
alatt a vinblastini az elóállító javaslata szerint ív. in
jekcióként O, 1 mg/ttkg adagban 3 hetente egyszer 
kell beadni. 

Fenntartó adagolás: 18 millió NE Roferon-A-t sc. 
vagy im. injekcióként hetente háromszor, ha azon
ban ez a dózis nem tolerálható, akkor a beteg által 
elviselhető maximális adagot kell alkalmazni, amely 
azonban 18 millió NE-nél ne legyen magasabb. A 
fenntartó kezelés időtartama alatt a vinblastini az 
előállító javaslata szerint intravénásan O, 1 mg/ttkg 
adagban három hetente egyszer kell beadni. 

Kezelés id6tartama: a betegeket minimálisan 8 
hétig, de lehetőleg legalább 12 hétig kell kezelni 
és csak ekkor döntsön a kezelőorvos a kezelés to
vábbi folytatásáróL 17 hónapon át tartó kezelési 
időtartam ismeretes. A Raleren-A és vinblastin 
kombinációs kezelés optimális időtartamát előre
haladott vesesejt carcinama esetén még nem ha
tározták meg. 
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- Melanoma ma lignum 
Előrehaladott malignus malanomában szenvedő 

betegek 10-25%-ánál mutatkozott a cutan és vis
ceralis tumorok objektív regressiója. Alacsonyabb 
volt a reagálők aránya, ha az alkalmazott dózis ki
sebb voll, mint hetente háromszor 18 millió NE. A re
agáló betegek túlélése hosszabb volt, mint a nem 
reagálóké. 

Kezdő adagolás: sc. vagy im. injekcióként he
tente háromszor 18 millió NE dózisban 8-12 hétig 
kell adni. 

Fenntartó adagolás: Roferon-A-t sc. vagy im. in
jekcióként hetente háromszor 18 millió NE dózisban, 
vagy a beteg által tolerálható maximális dózisban 
kell adni. 

Kezelés időtartama: a betegeket minimálisan 8 
hétig, de lehetőleg 12 hétig kell kezelni és a kezelő
orvos csak akkor döntsön a kezelés további folyta
tásáról, vagy felfüggesztéséről. 24 hónapon át tartó 
kezelési időtartam ismeretes. 

A kezelés optimális időtartamát előrehaladott 

melanoma malignumban még nem határozták meg. 
- Krónikus myeloid leukaemia (CML) 
CML krónikus fázisában 60%-ban figyeltek meg 

haematologiai remissiót interferon alfa-2a kezelés 
hatására. függetlenül a megelőző kezeléstől. A be
tegek 2/3~ánál teljes haematologiai válasz figyelhe
tő meg a kezelés megkezdése után 18 hónappal, 
cytogenetikai válasz 24 hónap múltán volt megfi
gyelhető. 

A cytotoxikus kemoterápiás kezeléssei ellentét
ben 40 hónapnál hosszabb folyamatos cytogeneti
kai választ biztosít 

Adagolás: sc., im. 8-1?.thétig felnőtteknek, ill 18 
éven felülieknek ajánlott adagolási séma: 

1.-3. nap 3 millló NE naponta 
4.-6. nap 6 millió NE naponta 
7.-84. nap g mlllió NE naponta 
Kezelés időtartama: minimum 8 hét, de lehetó-

leg 12 hét után döntsön a kezelőorvos a kezelés 
folytatásáról vagy felfüggesztéséről, ha a (haemato
lógiai paraméterek nem változtak). 

Terápiás válasz esetén, teljes haematologiai vá
lasz eléréséig vagy max. 18 hónapon át kell kezelni. 
Teljes haematologiai reakciói mutató betegeket napi 
9 millió NE vagy heti 3-szor 9millió NE-gel (maximá
lis dózis) kell tovább kezelni cytogenetikai válasz 
mielőbbi kialakulása céljából. 

A kez~lés optimális időtartamát CML-ben még 
nem határozták meg. 

- Krónikus myefoid leukaemiához társufó throm
bocytosis. 

A thrombocytosis gyakori tünet a CML-ben. A 
thrombocytosis súlyosságát a gyakori thrombotikus 
és vérzéses szövődmények manifestatiója jelzi. 

Az interferon alfa-2a 
a) néhány napon belül csökkenti a túl magas 

thrombocyta-számot, 

b) a thrombocytosishoz társuló th rombetikus és 
vérzéses szővődmények gyakoriságát csökkenti, 

c) nincs leukaemogen (fehérvérúséget előidéző) 
hatása 

Ezért interferon alfa-2a-val történő kezelés a ki
fejezett thrombocytosissal járó CML-ben - még 
cytogenetikai válasz hiánya eselén is -javasolt. 

Thrombocytosissal járó CML-ben az ajánlott 
adagolás azonos a CML kezelésnél leírtakkaf:"·' 

- Krónikus aktív hepatitis B 
Krónikus aktív hepatitis B-ben szenvedő bete

gek klinikai vizsgálata szer!nt a 4-6 hónapon át tar
tó Roferon-A kezelés hetente 3-szar 2,5 millió 
NEltestfelszín m2 dózisban meggátolja a vírus rep
likáció! és a máj gyulladásos necrosis csökkenését 
ill. megszúnését eredményezi. A kezelés hatékony
ságát általában szérum transzamináz emelkedés 
és a vírus replikáció! jelző genom és antigen (főként 
HBc) markerek szintcsökkenésével járó átmeneti 
akut hepatitis fellángolás mutatja. HBs antigén
csökkenés általában csak több hónap múlva je
lentkezik Az anti-HBc és néhány betegnél az anti 
HBs antitestek megjelenése a szérumban az 
antivirális immunitás kialakulását jelzi. A kezelésre 
történő maximális reakció gyakran csak a kezelés 
befejezését követő hetekben vagy hónapokban je
lentkezik. 

Az aktív hepatitis 8-ben szenvedő betegek job
ban reagálnak a kezelésre, mint a májbiopsziával 
és/vagy szérum SGPT szinttel bizonyított hyporeac
tiv betegek. Néhány betegnél csak a 3--6 hónapon 
át adott 10 millió NE/testfelület m2-nek megfelelő 
adag hatékony. 

Adagolás: az optimális kezelés sémáját még 
nem határozták meg. Az adagok általában 2,5-5 
millió NE/testfelület m2 , hetente háromszor sc. adva 
4-6 hónapon át. 

Ha egy hónapos kezelés után a vírus replikáció 
markerei, vagy a HBcAg nem csökken, akkor dózis 
eszkalációval dózisemelés ajánlott a beteg toleran
ciája szerinti mértékben. Abban az esetben, ha 3-4 
hónapos kezelés után nincs javulás, a kezelés meg
fontolandó. 

- Krónikus hepatitis C 
A klinikai vizsgálatok során a Roferon-A-val ke

zelt. krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegek 50-
80%-ánál a májenzimek (SGOT, SGPT) szérumszint
jeinek gyors csökkenését tapasztalták A terápiás 
válasz a betegek 20-25%-ánál tartósnak bizonyult, 
de 6-1~-, hónapos kezelés is szükséges lehet a 
májenzimszintek teljes normalizálódásához. A. 
Roteran-A terápiára reagáló betegek körében a 
májenzimszint csökkenését gyakran a máj szövetta
ni képének rendeződése is kísérte. A terápia be
szüntetése után a betegek hozzávetőlegesen 50%
a relapszusba került. 

Adagolás: az optimális kezelési sémát még nem 
határozták meg. Az adagok általában 3 millió NE, 
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heti háromszor im. adva 6-12 hónapon át. Hasznos 
lehet magasabb kezdődózis, 6 millió NE Roteran-A 
heti háromszori im. alkalmazása. Ezt az SGPT szé
rumszint normalizálódásáig kell adagolni, majd a 
heti -háromszori 3 millió NE im_ fenntartó adagolással 
folytatni a terápiát. A kezelés teljes időtartama eb" 
ben az esetben is 6-12 hónap. 
e Mellékhatás 

Általános tünetek: a betegek többségén influen
zára jellemző tünetek: fáradtság, láz, hidegrázás, 
étvágytalanság, -izomfájdalom, fejfájás, izületi fáj
dalmak, izzadás, melyek a dózis csökkentésével 
mérsékelhetók. 

Gyomor- és bélrendszer: gyakran étvágytalan
ság, hányinger, esetenként hányás, az ízérzés zava
rai, súlycsökkenés, hasmenés, enyhe vagy mérsé
kelt hasi fájdalom. Ritkán székrekedés, flatulencia, 
hypermotilitás és gyomorégés. Szórványosan gyo
morfekély kiújulása, gyomorvérzés. Májfunkció elté
rések: SGOT. alkalikus foszfatáz, LDH és bilirubin 
értékek emelkedése. Ritkán májgyulladás 

Központi idegrendszer: kábultság, szédülés, lá
tászavarok, a mentális képességek csökkenése, va
lamint alvászavarok. Ritkán súlyos aluszékonyság, 
coma, epilepsiás roham, cerebrovascularis zavarok, 
átmeneti impotentia. 

Környéki idegrendszer: szórványosan paraes
thesiák, zsibbadás, neuropathia, tremor. 

Keringési és légzószervek: a betegek kevesebb 
mint egyötödénél hypotensiv és hypertensiv epizó
dok, oedema, cyanosis, ritmuszavarok, szívdobo
gás és mellkasi fájdalom. Ritkán köhögés, enyhe 
dyspnoe. Néhány esetben tüdőödéma, szívelégte
lenség, légzés- és keringés megállás, szívinfarktus. 

Bór- és nyálkahártyák: herpes labialis fellángolá
sa, kiütés, viszketés, enyhe vagy mérsékelt hajhul
lás, bór- és nyálkahártya-szárazság, orrváladékozás 
és orrvérzés. 

Vese és húgyutak: proteinuria, megnövekedett 
mennyiségű sejtes üledék. A szérum-karbamid
nitrogén, kreatinin és húgysavértékek emelkedése 
néhány esetben. 

Vérképzőrendszer: a betegek közel egyharma
dánál átmeneti neutropenia. Ritkábban thrombocy
topenia, valamint a haemoglobin és haematokrit ér
ték csökkenése. A haematologiai eltérések a keze
lés megszakítása után 7-í O napon belül rendezód
nek. 

Egyéb. A betegek kb. felénél következményeket 
nem okozó hypercalcaemiát, a rákos betegek mint
egy 1/3-ánál átlagosan magasabb· szérum glukóz 
szintet figyeltek meg. 

Roferon-A-ellenes neutralizáló antitesteket ész
leltek a betegek egyötödénél (hajassejtes leukae
miában csak 3%-uknál), de ennek klinikai·jelentósé
ge nem ismert. 

Humán leukocyta-interferon ellenes antitestek 
spontán is megjelenhetnek bizonyos kórképekben 

(daganatok, szisztémás lupus erythematosus, her
pes zoster) olyan betegekben is, akik sohasem kap
tak interferont 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az alfa-interferonok megváltoztatják a sej
tek anyagcseréjét a Roteran-A befolyásolhatja más 
gyógyszerek hatását. Egy kisszámú betegcsopor
ton végzett vizsgálat szerint a Roferbn A hat a spe
cifikus mikroszomális enzimekre. Ennek klinikai je
lentősége nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Csak olyan szakorvos felügyelete mellett sza
bad adni, akinek megfelelő tapasztalata van az 
adott kórkép kezelésében. A betegek figyeimét a te
rápia előnyein kívül fel kell hívni a várható mellékha
tásokra is. 

A teljes vérképet ellenőrizni kell a terápia meg
kezdése elót! és megfelelő időközökben a kezelés 
alatt is. 

Súlyos myelosupressio eselén különös elővigyá
zatossággal kell eljárni a Roteran-A adásakor. 

Az adagolás módosítására lehet szükség a 
Rateron A vagy más együtt adott gyógyszer által 
okozott myelosupressio vagy egyéb klinikai ill. la
boratóriumi eltérés, korábbi sugárkezelés vagy ke
moterápia során károsadott csontvelőműködés 
esetén. 

Súlyos mellékhatások fellépése eselén az ada
golás 50%-os csökkentése vagy a kezelés átme
neti felfüggesztése szükséges. A kezelést csök
kentett dózissal kell újrakezdeni. Tanácsos az ada
golási sémát követni és az ajánlott dózisokat nem 
túllépni. 

Nem adható szívbetegeknek, vagy azoknak, 
akik korábban szfvbetegségben szenvedtek, mivel 
közvetlen cardiotoxicus hatása ugyan nem ismere
tes, azonban a terápiát gyakran kíséró akut, múló 
toxicus halások {pl. láz, hidegrázás) kiválthatják a 
szívmúködés korábbi zavarait. 

Ajánlott a betegek gondos és rendszeres neu
ropsychiátriai ellenőrzése. 

Azoknál a krónikus aktív hepatitis B-ben 
szenvedő betegeknél, akik egyidejűleg HIV vírus
sal is fertőzöttek, a kezelés hatékonysága nem bi
zonyított. 

Más daganatellenes gyógyszerhez hasonlóan 
a Roferon-A terápiában részesülőknek (férfiaknak 
és nőknek) hatásos fogamzásgátlás! kell alkal
mazni. 

Túladagolás: ezideig nem ismeretes. Súlyos 
mellékhatások fellépésekor a betegek állapota a te
rápia megszakitását követően, megfelelő tüneti ke
zelésre néhány napon belül rendeződik. 

Eltartás: Az ampullákat 25 °C alatt kell tárolni. 
Fagyasztani nem szabad! 

Az elkészített injekciós oldatot szabahőmérsék
leten 2 órán belül. 2-8°C-on történő tárolás eselén 
24 órán belül fel kell használni. 
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Az ampulla tartalmát ajánlatos egyszerre fel
használni, az esetlege:> maradékot pedig el kell 
dobni 
• Megjegyzés: +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1759 (3 millió NE injek
ció); K -1761_(9 millió NE injekció); K- 1760 (18 mil
lió NE injekció) 

ROHYPNOL 1 mg tabletta (20x) 
ROHYPNOL 2 mg tabletta (30x) 

. ATC kód: NOSC 003 ROCHE .. 

Elaltalószcr. Gyorsan fellépó, kifejezett sedato
hypnotikus hatással rendelkezik. Anxiolytikus, izom
relaxáns és anticonvulsiv hatása is van. Kis adagok
ban is gyorsan elaltat Az alvás nyugodt és 6-8 órán 
át tart 

Farmakokinetika 
Metabofizmus: a flunitrazepam a szervezetben 

csaknem teljes mértékben lebomlik. Fő lebomlási 
termékei a 7 -amino-flunitrazepam és az N-dezmetil
flunitrazepam. Az utóbbi metabolit emberben far
makológiailag aktív, de kevésbé, mint a fluni
trazepam. Mindkét metabolit glukuronid formájá
ban, döntően avesén keresztül eliminálódik. 

Megoszlás és kiürülés: orális alkalmazást kö
vetően a flunitrazepam csaknem teljesen felszí
vódik. A hatóanyag 10-15%-a metabolizálódik a 
májban (,first-pass" eff9ktus), így a biohaszno-
suiása 85%. ,f 

A Rohypnol szubkrónikus és krónikus alkalma
záskor a flunitrazepam csak csekély mértékben ak
kumulálódik a plazmában (az akkumulációs faktor 
1 ,64%). A .,steady-state" koncentrációt 3-5 nap alatt 
éri el, ezután a minimum- és maximumkoncentráció 
nem változik, még ismételt és hosszabb ideig tarló 
alkalmazás eselén sem. 

Az aktív, N-dezmetil-metabolit 3-7 nap után éri 
el a "steady-state"-et. 
• Hatóanyag 

1 mg, illetve 2 mg flu_nitrazepamum tablettám
ként 
• Javallat 

Valamennyi klinikailag szignifikáns alvászavar, 
akár mint izolált funkcionális alvászavar, akár mint 
krónikus betegség tünete jelentkezik. 
o Ellenjavallat 

Súlyos, krónikus hypercapnia fennállása. Ter
hesség és szapiatás idején csak kivételesen adha
tó (lásd Figyelmeztetést is)_ 
e Adagolás 

Óvatosan kell a dózis! megválasztani, megfele
lően figyelembevéve a beteg korát. általános állapo
tát, valamint az alvászavar típusát. Közvetlenül le-
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fekvés előtt kell bevenni! Az általában javasolható 
dózisok: 

felnőtteknek 

idóseknek 
gyermekeknek 15 éves korig 
hatóanyagnak megfelelő tabletta. 

1-2 mg 
0,5-1 mg 

0,5-1,5 mg 

Szükség esetén, a tolerabilitástól és a terápiás 
sikertól függőenezek a dózisok a 15 évnél fiatalabb 
gyermekek esetében 2 mg-ig, felnőttEik-eS'éfében 6 
mg-ig és idöskori betegek esetében 3 mg-ig növel
hetők. A legtöbb esetben néhány napos kezelés 
után, a normális alvás visszatértekor megszüntethe
tő a kezelés 
e Mellékhatás 

A Rohypnol jól tolerálható és széles terápiás tar
tománnyal rendelkezik Nem befolyásolja a vérké
pet, a máj- és vesefunkciót. 

Az időnként jelzett mellékhatások főleg nagyobb 
(4 mg-ot meghaladó) adagok alkalmazásakor jelent
keztek és csaknem mindig a gyógyszer sedatív és 
izomrelaxáns tulajdonságainak tudhaták be {fáradt
ság, izomgyengeség). Néhány beteg esetében elő
fordulhat, hogy nem emlékszik vissza a gyógyszer 
6-8 órás hatása alatti felébredéseire. 

Ritka esetekbeh paradox reakció!, például akut 
izgalmi állapoto!, alvászavarokat, félelmet és hal
lutinatiókat figyeltek meg. Amennyiben ilyen tü
netek lépnek fel, a készítmény adását abba kell 
hagyni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Amennyiben a Rohypnol más, centrálisan haté
kony gyógyszerrel, pl. neurolepticummal, tranquil
lánssal, antidepressivumokkal, hypnoticummal, 
analgeticummal, anaestheticummal együtt kerül al
kalmazásra, figyelembe kell venni, hogy ezeknek a 
készítményeknek centrális sedatív hatását erősíthe
ti. Ez a hatáserősítés bizonyos esetekben terépiá
san ki is használható. A Rohypnol és az alkohol köl
csönösen potendrozzák egymás hatását. Ezért al
koholtartalmú italok fogyasztása a gyógyszer hatá
sának időtartama alatt kerülendő. A Rohypnol adha
tó orális antidiabeticumokkal és anticoagulánsokkal 
együtt. 

Túladagolás: a Rohypnol túladagolása a követ
kező tünetekkel járhat: somnolentia, tompaság, 
coma, légzésdepressio és a refexek gyengülése. 
Túladagolás esetén szaros orvosi obseNatio, a szo
kásos respiratorikus és cardiovasculáris teendők el
végzése, valamint rehydratio ajánlott. 
e Figyelmeztetés 

Agyi organikus eltérés esetében idősebb bete
geknél a gyógyszerrel szembeni fokozott érzékeny
ségre számítva, óvatos adagolás szükséges. 

Ismert keringési-légzési elégtelenség eselén 
ajánlatos az elővigyázatosság, mert a Rohypnol-hoz 
hasonlóan szedatívurnak a fennálló légzésdepres
siót elmélyíthetik. Amennyiben myasthenia gravis-os 
betegnél Rohypnol kerül alkalmazásra, a már 



amúgy is fennálló izomgyengeség miatt elővigyáza
tosan kell eljárni. 

A terhesség első hónapjaiban a Rohypnol, min
den más gyógyszerhez hasonlóan, csak kényszerí
tó szükség eselén alkalmazható. Szoptatás idején 
alkalmazva hatóanyaga bejut az anyatejbe, ezért 
hatásának időtartamára a szoptatás felfüggesz
tendő. 

A Rohypnolt kapott beteget figyelmeztetni kell, 
hogy aznap teljes figyelmet és reakciókészséget 
igénylő tevékenységet. pl. járművezetés vagy bal
eseti veszéllyel járó munka, ne végezzen, alkohol
tartalmú italokat ne igyon! 

Tartós alkalmazása során az arra hajlamos bete
geken dependencia alakulhat ki. 
e Megjegyzés: 9 V 
• Törzskönyvi szám: K- 1602 {1 mg tabletta) 

K- 1603 (2 mg tabletta) 

ROHYPNOL-ROCHE 2 mg injekCió· 
(5 x 1 ml + 5 x 1 ml) 

ROCHE ATC kód: N05C 003 . 

elteltével a felszívódási folyamat lényegében befeje
ződik. Biohasznosulása 95% körüli. 
• Hatóanyag 

2 mg flunitrazepamum, abszolut alkoholt (0,2 mg), 
benzil-alkoholt (30 . mg), valamint ecetsava t és 
propilénglikolt tartalmazó oldatban (1 ml). 

A hígítóampulla 1 ml injekcióhoz való desztillált 
vizet tartalmaz. 
e Javallat 

Anaesthesiologiai praemedicatio: az injekciót 
30-60 perccel a narcosis megkezdése előtt intra
musculárisan adjuk. 

Alkalmazható önmagában vagy más, az anaes
thesiában használatos szerrel, például neurolep
ticumokkal, sedativumokkal, analgeticumokkal vagy 
anticholinergicumakkal kombinációban is. 

Narcosisbevezetés: lassú intravénás injekció 
formájában adjuk neurolepianalgesia keretében 
vagy inhalációs narkózis bevezetése céljából. 

Narcosisfenntartás: az injekciót intravGnásan 
ilyen céllal is alkalmazhatjuk. A legtöbb esetben se
gitségével megfelelő alvásmélység érhető el, így a 
narcosis folytatására és elmélyítésére a dinitrogén
oxid (nitrogénoxidul) és oxigén ·szokásos kombiná
ciója magában is elegendő. Olyan esetekben, ahol 
mégis szükség van további inhalációs narcoticumok 

Tulajdonságai, hatása: anaesthesiologiai elal- alkalmazására, azok szokásos koncentrációja lé-
tatószer. Gyorsan fellépö, kifejezett sedatohyp- nyegesen csökkenthető. Mivel a Rohypnolnak nincs 
notikus hatással rendelkezik. Anxiolytikus, izomre- fájdalomcsillapító hatása, ezért analgeticumokkal 
laxáns és anticonvulsiv hatása is van. lntramus- együtt adandó. 
cuiarisan vagy intravénásan alkalmazva könnyű Az alább ajánlott adagokban a Rohypnol nem 
és fokozatos elaivást eredményez. A vegetatív befolyásolja jelentösen a szív- és légzőszervi 
funkciókat alig befolyásolja. Felnőtteken alkal- működéseket; ezért kűlönösen jól használható a 
mazva ébredéskor rendszerint anterograd amne- szívsebészetben és rossz általános állapotú bete-
sia lép fel, azaz a beteg nem emlékszik a beavat- gek kezelésében. 
kozásra. Beadás előtt hfgítandó! A 2 mg hatóanyagat tar-

Farmakokinetika talmazó oldat csak az 1 ml hígítóoldat hozzáadása 
- Metabotizmus: a flunitrazepam a szarvezetben után használható injekcióként! A hígított injekciós ol-

csaknem teljes mértékben lebomlik. Fő lebomlási dat közvetfenüf a beadás előtt, frissen készítendő! 
termékei a 7-amino-flunitrazepam és az N-dezmetil- e Ellenjavallat 
flunitrazepam. Az utóbbi metabolit emberben far- Súlyos, krónikus hypercapnia fennállása. 
makológiailag aktív, de kevésbé, mint a fluni- • Adagolás 
trazepam. Mindkét metabolit glukuronid formájá- Felnőtteknek 

ban, döntőenavesén keresztül eliminálódik. a) Praemedicatio: 1-2 mg (azaz 0,015-0,030 mg/ 
- Megoszlás és kiürülés: intravénás alkalmazás ttkg) intramuscularisan, a beteg korától és általános 

után a plazmakoncentráció lefutása egy gyors és állapotától függöen. 
egy lassú eloszlási fázist, valamint kiürülési (eliminá- Kombinálható antikolinergicumokkal, analgeti-
ciós) fázist mutat. "Steady-state" esetén a megosz- cumokkal, neurolepticumokkal és sedativumokkal. 
lási térfogat 2,2-4,1 liter/kg, a plazmaclearence pe- b) Narcosisbevezetés: 1-2 mg (azaz 0,015--
dig 1,7-2,4 ml/perc kilogrammonként A fluni- 0,030 mg/ttkg) intravénásan lassan beadva (30 má-
trazepam eliminációs felezési ideje 20 és 30 óra kö- sodpercenként 1 ml = 1 mg sebességgel). 
zött!. A 7-amino-flunitrazepam e!iminációs felezési c) Narcosisfenntartás: amennyiben szükséges, 
ideje 10-16 óra, az N-dezmetil-flunitrazepamé pe- a kívánt narcosismélység fenntartása érdekében a 
dig 23-33 óra. Rohypnol további kis adagjai adhaták lassú injek-

lntramuscu/áris alkalmazás eselén az izomszö- ció formájában (a dózisok nagysága és a dózisok 
vetból történő felszívódás félideje 20-60 perc, va- adásának időbeli távolsága egyénenként változó). 
gyis az alkalmazott dózisnak körülbelül a fele éri el l . Gyermekeknek 
egy órán belül a szisztémás keringési és négy óra Praemedicatio és narcosisbevezetés céljaira 
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0,015-0,030 mg/ttkg intramuscularisan illetve las
san intravénásan. 

(A gyermekek, testsúlyukhoz viszonyítottan, na
gyobb dózisokat tolerál nak, mint a felnőttek.) 
e Mellékhatás 

A Rohypn_ol jól tolerálható és széles terápiás tar
tománnyal rendelkezik. Nem befolyásolja a vérké
pet, a máj- és vesefunkciói 

Alkalmanként azonban kismértékű vérnyo
máscsökkenés, ritkán átmeneti légzési nehézség 
léphet fel. Néha az intravénás adás után a véna 
mentén húzó vagy égő jellegű fájdalom jelentkez
het. 

A Rohypnol alkalmazása után számolni kell a 
postoperatív sedatiós állapot elhúzódásávaL vala
mint anterograd amnesiával. Ezért a betegeket a 
Rohypnol parenterális adása után 24 óráig obser
vatió alatt kell tartani. 

Ritka esetekben paradox reakciói, például 
akut izgalmi állapoto!, alvászavarokat. félelmet és 
hallunációkat figyeltek meg. Amennyiben ilyen tü
netek lépnek fel. a készítmény adását abba kell 
hagyni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Kombinált alkalmazás . 
Amennyiben a Rohypnol más, centrálisan haté

kony gyógyszerrel, pl. neurolepticummal, tranquil
lánssal, antidepressivumok-kal, hypnoticummal, 
analgeticummal, anaestheti-cummal együtt kerül 
alkalmazásra, figyelembe kell venni, hogy ezeknek 
a készítményeknek centrális sedatív hatását erő
sítheti. Ez a hatáserősítés bizonyos esetekben terá
piásan ki is használható". A Rohypnol és az alko
hol kölcsönösen poteQé'írozzák egymás hatását. 
Ezért alkoholtartalmú ifalak fogyasztása a gyógy
szer hatásának időtartama alatt kerülendö. A 
Rohypnol injekció abban az esetben adható 
együtt anaestheticumokkal, analgeticumokkal, neu
rolepticumok-kal, curare típusú készítményekkel és 
a vegetatív idegrendszerre ható szerekkel, ha a 
keverék előállítása közvetlenül a beadás előtt tör
ténik. Meg kell bizonyosadni arról, hogy a nyert 
keverék tiszta maradt-e, azaz nem történt-e kicsa
pódás. 

A Rohypnol adható orális antidiabeticumokkal 
és anticoagulánsokkal együtt. 
e Figyelmeztetés 

Az intravénás injekcióhoz nagy lumenű vénái 
kell választani. Intraarterialis injekció nerasis veszé
ly miatt kerülendó. 

Agyi organikus eltérés esetében idősebb bete
geknél a gyógyszerrel szembeni fokozott Grzékeny
ségre számítva, óvatos adagolás szükséges. 

Ismert keringési-légzési elégtelenség eselén 
ajánlatos az elővigyázatosság, mert a: Rohypnol-hoz 
hasonlóan sedativumok a fennálló légzésdepressiót 
elmélyíthetik. Amennyiben myasthenia gravis-os be
tegnél Rohypnol kerül alkalmazásra, a már amúgy is 

fennálló izomgyengeség miatt elővigyázatosan kell 
eljárni. 

A terhesség első hónapjaiban a Rohypnol, min
den más gyógyszerhez hasonlóan, csak kényszerí
tó szükség eselén alkalmazható. Szoptatás idején 
alkalmazva hatóanyaga bejut az anyatejbe, ezért 
hatásának időtartamára a szoptatás felfüggesz
tendö. 

A Rohypnolt kapott beteget figyelmeztetni kell, 
hogy aznap teljes figyelmet és reakciókészséget 
igénylő tevékenységet, pl. járművezetés vagy bal
eseti veszéllyel járó munka, ne végezzen, alkohol
tartalmú italokat ne igyon! 

Túladagolás: a Rohypnol túladagolása a követ
kező tünetekkel járhat: somnolentia, tompaság, 
coma, légzésdepressio és a reflexek gyengülése. 
Túladagolás eselén szaros orvosi observatio, a szo
kásos respiratorikus és cardiovascularis teendők el
végzése, valamint rehydratio ajánlott. 
• Megjegyzés: O Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1601 

ROVA~YCINE fi.lmtablettll.ü:s'f~ ;····· 
RH,s~.~:pq_U_LEN~{S~:ECIA> _' ::::,·: ·_:;!·<;' :::'~;::/:~::::::;:._': 

•.• · .............. · .. Al"? kód: !9'!= AQ2 

Hatóanyaga a spiramycin makrolid, bacteriosta
tikus hatású antibiotikum. Antimicrobás spektruma 
és rezisztencia adatai gyakorlatilag megegyezik az 
eritromicinével. 

Érzékeny mikroorganizmusok:Streptococcusok 
(A csoportú Streptococcusok, Streptococcus mitis, 
$.sanguis, S. pneumoniae), Neisseria meningitis, 
Neisseria gonorrhae, Bordetella pertussis, 
Corynebacterium diphteriae, Usteria monocyto
genes, Clostridiumok, Mycoplazma pneumoniae, 
Ch!amydia trachomatis, Legionella pneumophila, 
Treponemák, Leptospirák, Helicobacter (korábban 
Campylobacter) törzsek, Toxop/azma gondii. 

Változóan érzékenyek: Haernaphilus influenzae, 
Bacteroides fragilis, Vibrio cholerae, Staphylococ
cus aureus. 

Rezisztensek (MIC > 4 pg/ml): Enterobacte
riaceae, pseudomonasok. 

Egy adott törzs esetében in vitro érzékenységi 
vizsgálatokkal lehet biztonsággal eldönteni, hogy 
érzékeny, mérsékelten érzékeny, vagy rezisztens 
spiramycinre. 

A spiramycin felszívódása gyors, de nem tökéle
tes (felszívódási felezési ideje 20 perc), étkezés 
nem befolyásolja. 

6 millió NE bevétele után a szérum csúcskan
centráció {3,3 mg/1) 1,5-3 óra közölt várható. A ki
ürülés i felezési idő átlagosan 8 óra. A gyógyszer 
megoszlása jó, magas koncentrációt ér el a nyálban 
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és a szövetekben (tüdőszövet 20-60 pg/g, tonsiHa 
20-80 pg/g, gyulladt sinus 75--110 ).l.g/g, csontszö
vet 5-100 pg/g). A kezelés leállítása után 10 nappal 
5-7 J-IQ/l aktív hatóanyag mérhető a máj-, vese-, lép
szövetben. A spiramycin nem jut be a központi 
idegrendszerbe. Kiválasztódik az anyatejbe. Plaz
ma fehérje kötődése alacsony (10% körül). 

A spiramycin a májban metabolizálódik kémi
ailag ismeretlen, de aktív metabolitok képződésé
veL 

A bevitt adag mintegy 10%-a ürül a vizeletteL 
Jelentős hányad választódik ki májon át, az epekan
centráció 15-40-szerese lehet az azonos időben 
mért szérum értékének. Főként a széklettel ürül. 
• Hatóanyag 

1 500 OOO NE spiramycinum filmtablettánként. 
e Javallat 

- Érzékeny mikroorganizmusok okozta fertőzé
sek: felsó és alsó légúti fertőzések (otitis, sinusitis, 
pharyngitis, bronchopulmonalis fertőzések), stoma
tologiai ferlőzések, bór, csont fertőzések, genitális, 
elsősorban prostata fertőzések. 

- Meningococcus meningitis megelőzése ve
szélyeztetettekben. 

- Rheumás láz utáni tartós prophylaxis (penicil
linallergia esetén). 

-Toxoplasmosis kezelése terhesekben és csök
kent immunitású betegekben, ha leukopenia miatt 
pyrimethamin vagy szulfonamid ellenjavallt 
e Ellenjavallat 

Spiramycin allergia. 
e Adagolás 

A Rovamycine terhes nőknek is adható. 
Felnőtteknek naponta 4-6 tabletta (6-9 millió 

NE) két-három részre osztva 
Gyermekeknek 20 kg felett: napi 1 tabletta 

(1,5 millió NE} 10 ttkg-ként két-három részre osztva. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok: hányás, émelygés, 
hasmenés, amely szükségessé teheti a kezelés 
megszakitását 

Allergiás bőrtünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismertek. 
Teofillinnel, illetve ergo! alkaloidokkal (ergota

min, dihidroergotamin} együtt adva sem észleltek. 
• Figyelmeztetés 

Mivel a gyógyszer alig választódik ki avesén át, 
adagmódosításra beszükült vesefunkció esetén 
nincs szükség. 

A gyógyszer kiválasztódik az anyatejbe, ezért a 
·kezelés idején a szoptatást abba kell hagyni! 

Eltartás: szobahómérsékleten (15-25 °C között). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1237 

RUBOPHEI'J tilo mg tabletta (1 Ox) 
RUBOPHEN 500lll g tablett~ (1 Ox) 
RUBOPHEN 125 mg végbélkúp 

gyermekeknek (5x) 

STERLING~HEALT~ -__ ATC ·kód: N02B E01 __ 

Antipyretikus és analgetikus hatású anilinszár
mazék. Bénítja a központi idegrendszerben a prosz
tagtandin anyagcserében kulcsszerepet játszó cik
looxigenáz!, azonban a periférián hasonló hatása 
szerényebb, ezért gyulladáscsökkentő hatása nem 
jelentős. 

Felszívódása per os a vékonybél bő!, rectalisan a 
vastagbélból passzív diffúzióval történik. A plazma
csúcskoncentráció 30-60 perc múlva jelentkezik. 
Felezési ideje 1-2 óra, a plazmafehérjékhez és a vö
rösvérsejtekhez minimálisan kötődik. Eloszlása 
gyors és egyenletes. 

A májban metabolizálódik. Az anyagcsereter
mékek glomerulus filtrációval ürülnek, 2-3%-ban 
változallan formában, 55%-ban giukuronid-, 30%
ban szulfát konjugátum formájában. 

A paracetamol egyik metabolitja a májkároso
dást okozó N-acetyl benzochinon, melyet a májban 
lévő glutathion detoxikál. Ha ez a metabolit na
gyobb mennyiségben képződik, akkor a glutathion 
nem képes detoxikálni, és ez a májsejt pusztuláshoz 
vezethet. A ve::;ében is hasonló folyamat révén tubu
laris necrosis alakulhat ki. 
e Hatóanyag 

100 mg ill. 500 mg paracetamolum tablettán
ként illetve 125 mg paracetamolum kúponként. 
• Javallat 

Láz, valamint enyhe és középsúlyos fájdalom 
csillapítása. 
e Ellenjavallat 

Paracetamol-t.úlérzékenység. A vese- és máj
funkció súlyos zavara. Glukóz-6-foszfát dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaemia). Meulen
gracht-Gilbert syndroma. 3 hónapos kor alatt alkal
mazása nem javasolt. 
e Adagolás 

Felnőttek szokásos egyszeri adagja 500-
·woo mg (1-2 db 500 mg-os tabletta). A panaszok 
intenzitása szerint ez naponta 1-2-szer, legfeljebb 
3-szar ismételhető. Napi 4 g-nál többet nem szabad 
adni. A gyógyszer adása 4 órán belül nem ismétel
hető. 24 óra alatt legfeljebb 4 alkalommal vehető be 
az egyszeri adag. 

Per os adagolása gyermekeknek, legfeljebb 5 
napon át: 
, 1 év-3 év: 100-150 mg (1-1 Y2 tabletta a 100 
mg-osból) 3-4-szer naponta, összesen legfeljebb 
i-lapi 6 tablettáig_ 
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3 év-6 év: ·150-200 mg (1 %-2 tabletta a 100 
mg-osból} 3-4-szer naponta, összesen legfeljebb 
napi 9 tablettáig. 

6 év-9 év: 250-500 mg (H·-1 tabletta az 500 mg
osból) 3-4-szer naponta, összr::sen legfeljebb napi 
3 db 500 mg-os tablettáig. 

g év-14 év: 500 mg (1 tabletta az 500 mg-osból} 
3-4-szer naponta, legfeljebb napi 4 db 500 mg-os 
tablettáig. 

A tablettát étkezés után bóséges folyadékkat 
kell bevenni 

Végbélkúp alkalmazása gyermekeknek 
3hó-1 éves korig: 60-125mg (Yz-1 kúpa 125 

mg-os végbélkúpból) 2-3-szor, legfeljebb 4-szer 
naponta, de 1 éves korban is legfeljebb napi 4 kúp 
(500 mg) összmennyiség ig, legfeljebb 3 napon át. 

l év-6 éves korig: 125-250 mg (1-2 kúp a 
125 mg-os végbélkúpból) 2-3-szor, legfeljebb 
4-szer naponta, de 6 éves korban is legfeljebb napi 
8 kúp (1 OOO mg) összmennyiségig, legfeljebb 5 na
pon át. 

A gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhe
tő. 24 óra alatt legfeljebb 4 alkalommal adható be az 
egyszeri adag. 
e Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő Érzékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók (bórvörösség, 
bőrkiütés, nyálkahártya-tünetek) alakutnak ki. Na
gyon ritkán asthma, orrnyálkahártya-duzzanat. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus,- igen nagy adagokban letális- májkároso
dást (irreverzibilis májszövct-necrosist) okozhat. 
Ennek korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, 
hányás, izzadás, általános 8fyengeség, rossz köz
érzet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel; 

pl. szaticilamid, fenobarbital, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak); 

- klóramfenikollat (ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása nő); 

- anticoagulansokkal (prothrombin-idő megnő); 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozZa a paracetamol fet-

szívódását). 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenörzés mellett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás eselén adagolása orvo
si megfontolást igényel. 

Amennyiben 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 
€setén máj- és vesekárosrtó hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. 

Túladagolás gyanúja eselén hánytatás és tüneti 
kezelés javasolt, valamint antidotumként N~c:.cetil
cisztein vagy metionin alkalmazandó (a glutation 
prekurzorai, amelyek inaktiválják a paracetariibno
xikus metabolitját) 

Terheseknek (különősen az l. trimesterben) és 
szoptatós anyáknak történő adása egyedi orvosi 
megfontolást igényel. 

Egyidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli. 

Eltartás.- szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3733 (100 mg tablet
ta); Tsz.: 3734 (500 mg tabletta); Tsz.: 3769 (kúp 
gyermekeknek) 

RUDOTEL tabletta (50x) 

BYK ATC'kód: NOSB A03 _ 

Benzodiazepin származék. Közepes aktivitással 
kötődik a benzodiazepin-receptorokhoz és fokozza 
a gátló neurotranszmitter GABA hatását. Csekély to
xicitású. Orálisan adva jól felszívódik. A plazmakon
ceniráció 1-2 óra alatt éri el maximumát. Elimináci
ós felezési ideje több mint 24 óra. A steady state 
koncentrációt 3-14 nap alatt éri el. Májban lebontó
dásakor aktív metabolitok is keletkeznek. Döntően a 
vesén keresztül választódik ki. 
e Hatóanyag 

1 O mg medazepamum tablettánként. 
• Javallat 

Feszültség és szorongás oldása. (Csak enyhe 
sedativ, hypnotikus, izomrelaxans, anticonvulsiv ha
tása van, tehát úgynevezett ,nappali tranquilláns
ként" használható.) Feszültséggel, nyugtalanság
gal, ingerlékenységgel, szorongással járó nem psy
chetikus eredetű állapotokban psychotherapia mct
lett vagy annak bevezetése, továbbá psychovege
tatív labilitás, psychosematikus betegségek. Mani
testálódott szervi megbetegedésekben (pl. psy
chovegetatív kísérétünetekkel párosult szívinfarctus
ban, gastfoduodenális fekélyben). Klimax idején je
lentkező psychovegetatív zavarok, félelemérzettel 
járó depressióban, ingerlékenységben, időskori fé
telemérzettel, nyugtalansággal, gyakori hangulat
változásokkal, elalvási zavarokkal járó állapotban, 
bizonyos fejfájásokban. 

Adjuváns kezelésként nagy potenciálú szer mel
lett psychosisokban. 
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G Ellenjavallat 
Myasthenia gravis, benzodiazepin - túlérzé

kenység, gyógyszer - ésNagy alkoholfüggóség, 
gyógyszer- és/vagy alkoholabusus és szoptatás. 

Csak pontos indikáció alapján, szigorú ellenőr
zés mellett, óvatosan adható terhesség alatt (főleg 
annak első és utolsó harmadában), súlyos májkáro
sodás esetében, továbbá idős betegeknek, csecse
móknek. 
e Adagolás 

Járóbetegként szokásos napi adagja 2 tabi. 
(reggel %, délben %, este 1 tabi.). Étkezés előtt ke
vés folyadékkal kell bevenni. Gyógyintézeti kezelés
ben a napi adag szükség szerint 4-6 tablettáig 
emelhető. 

A kezdeti nagyobb adag később csökkenthető. A 
lehető legkisebb hatásos adagban, a lehető legrövi
debb ideig adjuk. Tartós szedésekor gyógyszerfüg
góség alakulhat ki. Legkésőbb 4 heti használat után 
orvosi ellenőrzésre van szükség a kezelés folytatásá
nak elbírálása céljából. A gyógyszer elhagyása foko
zatosan történjen (hirtelen elhagyása rebound jelen
ségeket provokálhat: anxietast, insomniát). 
• Mellékhatás 

Előfordulhat átmeneti bágyadtság, fáradtságér
zés, álmosság, bizonytalanságérzés, inditék-és ak
tivitáscsökkenés, ami a napi adag csökkentésével 
megszüntethető. Ritkán a gyógyszer paradox ha
tást válthat ki: izgatottság léphet fel. Ritkán túlér
zékenység {bőrpír, kiütés,- hányinger, hasmenés, 
vérnyomáscsökkenés, szájszárazság, menstrua
tios zavar) alakulhat ki. Hosszas szedése után elvo
nási tünetek {feszültség, tremor, izzadás) jelentkez
hetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adagolandó központi idegrendszerre 
ható gyógyszerekkel együtt (neurolepticummal, 
antidepressánssal, hypnoticummal, narcoticummal, 
analgeticummal), mert ezek hatását fokozza. 

Fokozhatja izomrelaxansok hatását. 
Növelheti a Oigoxin eliminációs felezési idejét 

erre idős betegnél fokozottan kell ügyelni. 
Cimetidin a benzodiazepinek, így a medazepam 

kiürülését is lassítja, hatását fokozza. 
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 

Alkalmazásának illetve hatásának időtartama 
alatt szeszesitalt fogyasztani tilos, mert egymás ha
tásait kiszámíthatatlan módon fokozhatják. 

A kezelés kezdetén célszerű a beteggel tisz
tázni, hogy a gyógyszert csak átmenetileg kapja, 
orvosi ellenőrzés mellett. A beteg öngyógyszere
zése esetén a benzodiazepin-terápia befejezendó. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1069 

RULID 150 mg.filmtabletta (10x) 

ROUSSEL ATC-kód: J01 F Ab6 

A roxithromycin makrolid csoportba tartozó fél
szintetikus antibiotikum. Ezek az antibiotikumok a 
kórokozók fehérje. szintézisét gátolják azáltal, hogy 
az 50S ribosoma alegységhez kapcsolódnak. 

A következő antibacterialis spektrummal rendel
kezik: 

- Szakásasan érzékeny törzsek: 
Streptococcus A, Streptococcus mitis, sanguis, 

viridans, Streptococcus agalactiae. Pneumococ
cus, Meningococcus, Gonococcus, Bordetella per
tussis, 

aranhamel/a catarrhalis, Corynebacterium diph
teriae, Lísteria monocytogenes, Clostridium spp., 
Mycop/asma pneumoniae, Pasteurelia multocida, 
Chlamydiae trachomalis et psittaci, Ureaplasma 
urealyticum. Legionella pneumophi/a, Campylobac
ter spp., Gardnere/la vagina/is, 

- Esetenként érzékeny kórokozók: 
Haemaphi/us influenzae, -Bacteroides fragilis, 

Vibrio cholerae, Staphy/ococcus aureus, 
- Rezisztens törzsek: 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas törzsek 
A roxithromycin felszívódása gyors. Savanyú kö

zegben stabil, és a bevétel után már 15 perc múlva 
kimutatható a szérumban. 150 mg éhgyomri bevéte
le után a szérum csúcskoncentráció 2,2 óra múlva 
várható. 

Vizsgálatok szerint a tabletta bevétele után ne
gyed órával megkezdett étkezés nem befolyásolja a 
gyógyszer farmakokinetikáját. 

Egy tabletta bevétele után a következő kinetikai 
paraméterek észlelhetők: átlagos maximális plazma 
koncentráció: 6,6 mg/1; átlagos konceniráció (egy 
tabletta után 12 órával) 1,8 mg/1; átlagos felezési 
idő: 10,5 óra. 

Ismételt adagolásnál (150 mg 12 óránként 
12 napon át) az egyensúlyi plazmaszint 2--4 nap 
múlva alakul ki. 

Egyensúlyi plazma koncentrációk: maximális 
koncentrácíó· 9,3 mg/1: minimális koncentráció: 
3,6 mg/1. 

Szöveti megoszlása jó, különösen a tOdőszövet
ben, tonsillákban, adenoidokban, középfülváladék
ban és prostataban 6-12 órával a gyógyszer be
adása után. 

Plazmafehérjekőtódés: 96%, elsősorban az 
alfa-1-glycoproteinhez kötódik. A kötődési helyek te
líthetóek, és mértéke csökken 4 mg/1 kancentráció 
felett. 

Az anyatejbe a roxithromycin csak kis mérték
ben választódik ki, a bevitt adag 0,05%-ánál keve
sebb mutatható ki. 
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A roxithrorriycin csak részben metabo/izálódik, 
az alapvegyület több, mint fele változatlan formá~ 
ban ürül ki a szervezetből. Az alapvegyület és a 3 
ló metabolit aránya azonos a vizeletben és a szék
Jelben. 

Elsősorban a .széklettel választódik ki. 14 C-vel 
jelzett roxithromycin Pevétele után 72 óra alatt a 
teljes radioaktivitás 12%-a észlelhető csak a vize
letben. 
e Hatóanyag 

150 mg roxilhromycinum filmbevonalú tablettán
ként 
e Javallat 

A készítmény iránt érzékeny kórokozók okozta 
fertőzések. 

Orr-, fül-, gége-, bronchopulmonális-, genitális 
(kivéve gonococcus)-, bórgyógyászati infekciók 
Meningococcus meningitis profilaxisa. 

Javallatait a gyógyszer antibakteriális haté
konysága és farmakokinetikai tulajdonságai hatá
rozzák meg. Figyelembe kell venni a készítmény 
helyét a rendelkezésre álló egyéb antibiotikumok 
közölt 
e Ellenjavallatok 

Makrolid antibiotikumokkal szembeni allergia. 
Terhesség 

e Adagolás 
Felnőtteknek: Szokásos adagja naponta 2x1 

tabletta {2x150 mg), reggel és este, étkezés előtt 
legalább negyed órával bevéve. 
e Mellékhatás 

Ritkán hányinger, hányás, gyomorfájdalom, 
hasmenés. Allergiás bőrreakpiók. Átmeneti ASAT
ALAT-transaminase emelkeciP"s, kivételes esetekben 
cholestatikus hepatitis! is okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- ergetamin és más vasoconstrictor hatású 

ergo! alkaloidát tartalmazó gyógyszerrel {perifériás 
necrosis veszélye miatt). 

Óvatosan adandó: 
- bromocriptinnel (a bromocriptin plazma kan~ 

centrációját megemeli, ami az antiparkinzonos ha~ 
tás fokozódásával és dopaminerg túldozírozás jele
ként dyskinesiával járhat); 

- ciklosporinokkal {a cikloSparin lebomlásának 
gátlásával a roxithromycin emeli a ciklosparin szin
tet és a kreatinin szintet). Együttadásukkor rend
szeresen ellenőrizni kell a vesefunkciót. A ciklo
sparin szérumszintjének mérése és adagjának 
megfelelő módosítása szükséges, együttadásuk 
ideje alatt, valamint az együttadás megszűnését 
követően is. 
e Figyelmeztetés 

A vesefunkció beszúkülése nem teszi szaksé
gessé az adagolás módosítását, mivel az aktív mo
lekula csak kis részben választódik ki a vesén ke
resztül. 

Károsadott májfunkció eselén csak a ha
szon/kockázat alapos mérlegelése után, rendszere
sen ellenőrzött májfunkciós vizsgálatok mellett, 
esetleg csökkentett adagban adható. 

Idős betegek kezelésekor nincs szűkség az 
adagolás módosítására {idős betegekben a gyógy
szer felezési ideje megnyúlik ugyan, azonban az is
mételt adagolás során észlelheló egyensúlyt-pJaz
ma kancentráció és görbe alatti terület rí8m -itblön
bözik a fiatal betegekben mértektól). 

Több speciáJisan végzett állatkísérletben az em
beri adag negyvenszeresével (egész 200 mg/kg~ig) 
sem volt teratogén vagy foetotoxikus hatás kimutat
ható. Emberi terhességben és szoptatás idején a 
roxithromycin biztonsága még nom igazolt, ezért 
terhesség és szoptatás esetén csak különösen in
dokolt esetben adható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1373 

RUMALON injekció 

(5 x 21111; 15 ><2ml) 

l ROBAPHARM 

Fiatal állatok porc- és csontvelókivonatát tartal-
mazza. 

Az ízűleli porc- hyalin megzavart anyagcseréjé
re hat. Fokozza a szulfatált mucopolysaccharidok 
bioszintézisét, stimulálja az izületi porc regeneráció
ját és meggátolja a katabolikus folyamatokat a 
porcban. 
• Hatóanyag 

7 mg extractum cartilaginis, 6 mg extractum 
medullae assium {2 ml) ampullánként Konzerváló
szer: m-krezol. 
e Javallat 

Degeneratív izületi megbetegedések: térd
arthrosis, ujjak arthrosisa, csípőízület arthrosisa, 
spondylosis, spondylarthrosis. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Mélyen im. Az első napon 0,3 ml, a második na
pon 0,5 ml, majd hetente 2-3 alkalommal 2 ml 5-6 
héten át. ~zükség eselén a kúra évi 3--4- szer meg
ismételhető. Ez esetben is az újabb kúra első két 
napjában 0,3 illetve 0,5 ml, i nj. adandó. 
e Mellékhatás 

Általában jól tűrhető. Rilkán, helyi reakció,izom
fájdalom, láz. Ha a betegen túlérzékenységi tünetek 
jelentkeznek, a kezelést meg kell szüntetni. Az eset
leges anaphylaxias reakció parenteralis epinefrinnel, 
antihistaminokkal, kortikoszteroidokkal kezelendő. 
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Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K- 421 

RUTASCORBIN tabletta (SOx) 

ALKALOIDA A Té:: kód: CÜSC A51 , 

A P-vitamin gyújtóneve a különbözó növények
ból elöállított olyan flavonglikozidoknak, amelyek a 
hajszálerek ellenállását növelik, csökkentve a per
meabilitás!. A rutosidum 20-25 mg-os adagokban 
önmagában vagy C-vitaminnal kombinálva különbö
zö eredetű purpureákban, véredény fragilitással 
kapcsolatos vérzésekben használatos. Oki kezelést 
nem helyettesít, hanem annak csak kiegészítésére 
szolgál. 
• Hatóanyag 

20 mg rutosidum, 50 mg acidum ascorbicum 
tablettánként. 
e Javallat 

Haemorrhagias diathesis, purpura thrombopeni
ca, haematuria, gyakori orrvérzés, nephritis, retinitis, 
tüdóvérzés, különbózó, a véredények fragilitásával 
kapcsolatos belső vérzések. 

A felsorolt betegségekben az oki kezelést nem 
helyettesíti, hanem csak annak kiegészítésére 
szolgál. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Naponta 3-szar í tabletta. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2722 

RUTOPHYLLIN tabletta(20x) ···• <·.· 

ALKALOIDA . •·•··• ATC kM COSC ASt 

A teofil/in pozitív inatrop hatású, tartósan növeli 
a coronaria-keringés!. A cerebrális véráramlási 
ugyancsak javítja. Az értágító hatás közvetlenül az 
érfal simaizom-elemein érvényesül. 

A butabarbita/um centrális hatással csökkenti a 
kóros értónus fokozódás!. 

A rutin, a fiavonaidok közé tartozó glikozid, 
csökkenti a kapillárisok permeabilitását, fragilitását. 

A hármas kombináció különösen a cerebrovas
cularis keringés zavaraiban biztosít kedvező ha
tást. 
• Hatóanyag 

20 mg rutosidum, 30 mg butobarbitalum, 100 mg 
theophylllnum tablettánként. 

• Javallat 
Hypertonia, arteriosclerosis, angina pectoris, 

apoplexia cerebri kezelése és megelőzése. 
• Ellenjavallat 

Addison-kór, barbitál túlérzékenység, friss szív
infarctus utáni állapot, szívritmuszavarok, súlyos 
szívízom-károsodások. 
e Adagolás 

Naponta 3-szar í-2 tabletta. 
e Mellékhatás 

Enyhe kábultság, reggeli lehangoltság, hangula
ti labilitás, gyengeség, szédülés, émelygés, hányin
ger, ritkábban izgatottság, túlérzékenységi tünetek 
(bőrkiütés, szemhéjon, ajkon, arcon kifejlödö oede
ma, láz, a máj degeneratív elváltozása). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható· 
- anticoagulánsokkal (anticoaguláns hatás 

csökkenése); 
-triciklikus antidepressánsokkal (az antidepres

siv hatás csökkenhet); 
- antiepilepticumokkal (antiepileptikus hatás 

módosulhat); 
- digitoxinnal (ennek hatását csökkenti); 
- antihypertensiv szerekkel (a vérnyomáscsök-

kentő hatás erősödhet); 
- purinszármazékokkal (váratlan reakciói vált

hat ki); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásuk - az 

anticoncipiens hatás is- csökkenhet); 
- prenilaminnal (csökkenti, ill. megszünteti 

vasadilatálar hatását); 
- Béta-receptor-blokkolóval és izoprenalinnal (a 

teofillin a béta-receptor-blokádot részlegesen fel
függeszti). 
• Figyelmeztetés 

Terhességben és szapiatás alatt csak kivéte
lesen és csak állandó orvosi ellenőrzés mellett ad
ható. 

Tartós szedésekor hozzászokás alakulhat ki. 
Szedésének abbahagyásakor, ill. más gyógyszere
lésre való áttéréskor elvonási tünetek (izgatottság, 
alvászavar) jelentkezhetnek, ezért a gyógyszer sze
dését fokozatosan kell abbahagyni. 

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 
alkalmazásamellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkál végezni. 

Alkalmazásának, ilL hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 
• Megjegyzés: O Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz: 2751 
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RYTMONORM 150 mg filmtabletta 
(20x; 50x; 1 OOx) 

RYTMONORM 300 mg filintabletta. 
(20x; 50x; 1 OOx) . 

RYTMONORM injekció (5 x 20m l) 

KNOLL ATC kód:-COíB C03 

A Rytmonorm hatóanyaga, a propafenon, hatá
sos kamrai és supraventricularis ritmuszavarok ke
zelésében, WPW syndromában, egyidejűleg hatá
sos ischaemiás, gyulladásos eredetű, degeneratív 
és toxikus eredetútachycardiás ritmuszavarokban, 
ismeretlen eredetűspontán arrythmiában. 

A propafenon a membrán permeabilitás! csök
kenti, gátolja a nátrium beáramlását. A depolarizáci
ós sebesség csökken, az ingerületvezetési idö 
megnyúlik a pitvarban és az AV csomóban. A hatás 
súlypontja a His-Purkinje rendszerben van. A WPW
ben szerepet játszó járulékos ingervezető pályákat 
gátolja anterio-és méginkább retográd irányban. A 
refrakter idő megnyújtásával nehezíti vagy blokkalja 
az átvezetést. Ugyanakkor az ingerküszöb emelésé
vel csökkenti a szívizom elektromos ingerelhetósé
gét és fibri!lációs készségét. Hatására csökken az 
akióspontenciál emelkedési sebessége. Szabályoz
za a vezetési sebességet, csökkenti az ectopiás 
automáciát, csökkenti a szívizom fibril!ációs készsé
gél. A Rytmonorm béta1 sympatholytikus hatásának 
csak magas napi adagoknál .(900-1200 mg) van kli
nikai jelentősége. A Rytmonorm hatás alatt a P, PO 
és QRS időtartama enyh é.{ megnő, a QT c idő általá
ban nem változik. 

Orális alkalmazás eselén dózisfüggően a gyo
morból csaknem teljesen felszívódik, és egyszeri 
orális adagolás eselén a biohasznosulás kb. 50%. 

Többszöri adagolás eselén a máj ,first pass" 
anyagcsere telítése után a plazmakoncentráció és a 
biohasznosulás többszörösére növekszik. Tartós 
stabil hatás a 3-4. napon áll be. 

A terápiás plazmaszint 150--1500 ng/ml. Plaz
mafehérjéhez való kötődés terápiás szint eselén 
>95%. 

A 24 órás gyűjtött vizeletben az i.v. adott 70 mg 
propafenon 1 ,3%-a; az egyszeri adagban orálisan 
adott 600 mg-nak 0,65%-a távozott változatlan for
mában a vizelettel, azaz a májban gyakorlatilag 
teljesen metabolizálódott. Következésképpen a ve
semúködés beszűkülésekor kiválasztása nem 
csökken. 

A betegeken mért terminális eliminációs felezési 
idő többszöri- adagok után 5-7 óra, egyes esetek
ben í 2 óra. Sz oros pozitív korreláció! figyeltek meg 
az esetek többségében a plazmaszint és az AV át
vezetési idő között. 500 ng/ml koncentrációnál a PO 
idő statisztikailag szignifikáns megnyúlását találták 

a kiinduló értékhez viszonyítva, ami lehetövé teszi a 
beteg beállítását és felügyeletét az EKG-nmért idők 
alapján. A plazmaszint emelkedésével csökken a 
kamrai extrasystolék száma, esetenként már ala
csony (500 ng/ml) plazmaszint mellett is létrejön 
antiarrythmiás hatás. 

Kiválasztódik az anyatejjel, a tejben mért kan" 
centráció a vérben mért érték 4-9%-ának felel meg 
e Hatóanyag 

150 mg ill. 300 mg propafenonium chioratum 
tablettánként, ill.70 mg propafenonium chioratum 
(20 ml-es) ampullánként, glükóz manahidrát segéd
anyagot tartalmazó vizes izotóniás oldatban. pH 
4-6. 
e Javallat 

A kórosan felgyorsult, ill. rendszertelen szívmű
ködés (ritmuszavarok) kezelésére és megelőzésére: 
ventricularis és supraventricularis extrasystolék, 
ventricularis és supraventricularis tachycardiák és 
tachyarrhythmiák; Wolf-Parkinson-White (WPW) 
syndroma. 
e Ellenjavallat 

- kifejezett szívizomgyengeség (manifest szív
elégtelenség); 

- cardiogen shoCk (kivéve ha arrhythmia okoz
za); 

-súlyos bradycardia; 
- synoatrialis-, atrioventriculáris-, intraventriculá-

ris szívingerületvezetés előzőleg fennálló súlyos za
vara: 

- sick-sinus syndroma; 
-az elektrolit háztartás manifest zavara (pl. a ká-

lium anyagcsere zavara); 
- obstruktív tüdő betegségek; 
-kifejezett hypotonia: 
- myasthenia gravis: 
-a terhesség első három hónapjában és a szap-

tatás időszakában, rendelésénél a haszon/kockázat 
arány szigorú mérlegelése szükséges. Az anyatejbe 
kiválaszlód ik. 
o Adagolás 

Tabletta: Az egyéni adagot kardiológiai felügye
let mellett a betegek vérnyomásának és EKG-jának 
ismételt ellenőrzésemellett kell megállapítani (beál
lítási fázis). A hatás kb. 30 perc után kezdódik ma
ximumát 2-3 óra alatt éri eJ és tóbb mint 8 órán át 
tart. 

Ha a QRS időtartama több mint 20%-al megnő, 
vagy a frequenciafüggö QT megnyúlik a kiindulási 
értékekhez képest, a dózis! csökkenteni kell, vagy a 
kezelést az EKG normalizálódásáig meg kell szakí
tani. 

A beállítási és a fenntartási fázis adagja felnát
teknek napi 450-600 mg (naponta 3-szar 1 tabletta 
Rytmonorm-150-tól naponta 2-szer 1 tabi. Rytmo
norm-300-ig. Szükség eselén a napi adag 900 mg
ra emelhető. Kivételes esetekben szigorú kardioló
giai ellenőrzés mellett rövid ideig túlléphető ez a dó-
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zis. Fenti adagok 70 kg-os testsúlyra vonatkoznak, 
kisebb testsúlynál az adag arányos változtatása 
szükséges. 

Magasabb életkorban, vagy súlyosan sérült 
szívizom meliett a beállítást különösen óvatosan, fo
kozatosan, Rytmonorm-150-el kezdve kell végezni. 
A filmtablettákat, keserúízük és felületi érzéstelenítő 
hatásuk miatt szapogatás és szétrágás nélkül kevés 
folyadékkal étkezés után kell bevenni. 

Injekció: Az i. v. egyszeri adag 0,5-1 mg/ttkg (70 
kg testsúly eselén 10-20 ml inj. oldat). Ha szüksé
ges az egyszeri adagot 2 mg/ttkg-ra lehet emelni. 
Az i.v. injekciót lassan, 3-5 perc alatt kell beadni. A 
kezelést lehetőleg alacsony dózisokkal kell kezdeni, 
a betegek vérnyomásának és EKG-jának gondos el
lenőrzése mellett. Két injekció beadása közölt 
90-120 percnek kell eltelnie. Ha a ORS időtartama 
20%-ka/ megnő, vagy a frekvenciafüggő QT meg
nyútik az injekció beadását azonnat meg kell szakí
tani. 

A hatás kezdete már az injekció beadása alatt, 
vagy röviddel az injekció beadása után jelentkezik. 
Hatás maximuma: néhány perccel a beadás után. A 
hatás időtartama: 4 óra. Rövid {1-3 órás) infúzió for
májában a Rytmonorm 0,5--1 mg/min. adagban 5%
os glukóz, vagy fructóz oldatban adható. Fizio/ógiás 
konyhasóval nem keverheló minthogy hőmérséklet 
és koncentrációfüggó kicsapódás léphet fel. 
Hosszabb ideig tartó infúzió adásakor általában napi 
legnagyobb adagként 550 mg (160 ml) elégséges. 
e Mellékhatás 

Esetenként, különösen magas kezdeti adagoknál 
felléphetnek gyomorpanaszok, étvágytalanság, telt
ségérzés, émelygés, hányinger, hányás, keserú száj
íz, egyes esetben homályos látás, szédülés; igen rit
kán fáradtság, fejfájás, nyugtalanság, rossz álmok, 
alvászavar, psychés zavarok: szorongás, zavartság; 
extrapyramidális tünetek. Túladagolás eset én igen 
ritkán görcsszerú jelenségeket figyeltek meg. 

Ritkán allergiás bőrjelenségek, mint bőrpír, visz
ketés, ki ütések, vagy urticária léphetnek fel, melyek 
a kezelés abbahagyásakor megszúnnek. 

Különösen idős egyéneknél ritkán orthostatikus 
hypotonia, amely az adag csökkentése, vagy a 
gyógyszer elhagyása után megszúnik. 

Ritkán bradycardia és vezetési zavarok. SA és 
AV black is felléphet Ha a szívizom már előzőleg 
súlyosan sérül! volt akut myocardialis infarctusban, 
myocarditisben stb., a szív teljesítőképessége és az 
ingerületvezetés a His-Purkinje rendszerben nem kí
vánatos mértékben beszűkülhet, a szívelégtelen
ség fokozódhat. Ritkán reverzibilis epepangás 
(cholestasis), amely az egyéni túlérzékenység jele, 
nem fügQ a dózistól_ A Rytmonorm elhagyása után 
visszafejlőd ik. 

Paradox reakcióként a kamrafrequencia felgyor
sulása előfordulhat, rendkívül ritka esetben kamrale
begés és kamraremegés. 

Néha nagy dózisban történő alkalmazásakor a 
potencia és az ondósejtek számának reverzibilis 
csökkenése figyelhető meg. A jelenségek visszafej
lódnek a kezelés abbahagyása után. 

Nagyon ritka esetben reverzibilis leukocytope
nia, granulocytopenia és thrombocytopenia. Isme
retes egyes esetekben agranulocytosis, 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- helyiérzéstelenítőkkel (pl. pacemaker implan

táció sebészeli vagy fogászati beavatkozásnál}, és 
más gyógyszerekkel, melyek a szívfrekvenciát 
és/vagy a kontraktilitást rontják (mint béta receptor 
blokkolók, triciklikus-antidepressansok), mivel ez a 
hatás fokozódik; 

- propranolollal, metoprolollaf és digoxinnal 
(plazmaszintjük) emelkedett Rytmonorm egyidejO 
adagolása esetén, ezért túladagolás jelei eselén 
meg kell határozni a vérszintet és szükség esetén 
csökkenteni kell az adagokat; 

- cimetidinnel (a propatenon plazmaszint emel
kedik); 

- orális anticoagulansokkal (az anticoagulans 
hatás fokozódhat, ezért az alvadási tényezőket gon
dosan ellenőrizni kell). 
e Figyelmeztetés 

Beszűkül! máj- és vesefunkció eselén a terápiás 
adagok kumulációhoz vezethetnek. EKG ellenőrzés 
mellett azonban ezek az esetek is beállíthatók. 

Előzetesen sérült myocardium esetén az inger
vezetés és myocardialis kontraktilitás erősen csök
keri. 

A Rytmonorm kezelés alatt a pacemaker érzéke
ló és ingerlő tulajdonságai megváltozhatnak, ezért 
annak müködését célszerú ellenőrizni, ill. szükség 
eselén újra beállítani. 

Mallékhatások mint homályos látás, szédülés, 
fáradtság, orthostatikus hypotonia a rea'<ciókészsé
get csökkentik (közlekedés, baleseti veszéllyel járó 
munka!) 

Tartós infúzió eselén különösen gondos EKG 
(QRS tartam, QT-c idő) és a vérkeringés ellenőrzése 
szükséges. Az infúzió csak 5%-os glükóz vagy fruk
tóz oldattal elegyíthető. Fíziológiás nátrium-klorid ol
dattal nem keverhetó. 

tv. adása férfibetegeknél ne tartson tovább 1 
hétnéL 

Túladagolás Az intoxikációs tünetek lefolyása 
függ a bevett gyógyszer adagjátóL a méregtelenltés 
megkezdésének időpontjától és a myocardium álla
potától. Túladagolás eselén cardialis és extracar
dialis malléktünetek jöhetnek létre. Súlyos intoxikáci
ónál, pl. öngyilkosság a következő tünetek figyelhe
tők meg: szívfrekvencia csökkenés, hypotonia, esz
méletlenség, extrém bradycardia, SA-, AV- és szár
block, asystolia, légzésmegállás, kamralebegés és 
remegés_ 
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Orvosi beavatkozás túladagolás eselén 
- Bradycarda: dózis csökkentése vagy a gyógy

szeradás szüneteltetése, adott esetben atropin. 
-SA-black és ll., ill. lll. fokú AV-black: atropin, 

orciprenalin,_adott esetben pacemaker kezelés. 
- lntraventr!cularis (szár) black: dózis csökken

tése, vagy a gyógyszeradás szüneteltetése, adott 
esetben elektroteráp-ia. Nem ismeretes olyan antido
tum, amely az l. osztályban lévő antiarrythmicumok 
okozta szárblockban biztosan hatékony. Ha elek
troterápia nem áll rendelkezésre nagy adag 
orciprenalinnal kell megkísérelni a QRS tartam meg
rövidítését. 

- Szívelégtelenség, vérnyomásesés: gyógyszer
adás szüneteltetése, szívglikozid, tüdőoedema ese
lén nagydózisú nitroglicerin, diureticum, ha szüksé
ges katekolaminok (adrenalin és/vagy dopamin és 
dobutamin). 

- Súlyos intoxikációk (pl. öngyilkosság): súlyos 
hypotonia és bradycardia esetén, általában eszmé
letlen betegeknél 0,5-1 mg atropin iv,, vagy tartós 
atropin cseppinfúzió. 

- Cerebrális görcsök esetén: Seduxen ív., a 
légútak szabadon tartása, intubálás és relaxáci
óban (pl. pancuronium 2-6 mg) végzett lélegez
tetés. 

l 
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- Keringésmegálfás asysto!ia ill. kamraremegés 
következtében: első tennivaló a légútak szabaddá 
tételeszükség eselén intubáció, lélegeztetés, külső 
szívmasszázs, fokozott oxigénbevitel a keringés 
fenntartására, adrenalin 0,5-1 ,O mg iv. ill. 1,5 mg a 
tubuson keresztül intratracheálisan 10 ml fiziológi· 
ás sóoldattal hígítva, 8,4%-os nátrium-bikarbonát 
1 ml/ttkg iv., ismétlése 15 perc múlva, k8Q1{<3fibril
láció eselén defibrilláció; terápiás.'"reziS'Ziencia 
esetében a fentiek ismétlése előzetesen ív. ada
golt 5-15. mmol káliumklorid oldat adása után, 
katekelamin (adrenalin és/vagy dopamin, dobut
amin) infúzió, esetleg koncentrált konyhasót 
(80-100 mmol) tartalmazó infúzió a szérum-nátri
umszlnt 140-150 mmol/1-re való emelése céljából, 
gyomormosás, dexametason 25-50 mg iv. szarbit 
oldat 40%, 1 ml/kg is. vagy pacemaker. A 
haemedialysis hatástalan. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 15 °C-25 °C 
közölt 
e Megjegyzés:+ V Sz (filmtabletták) 

+ Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 2006 (150 mg filmtab
letta); K- 2007 (300 mg filmtabletta); K- 2008 (in
jekció) 
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SAB,SIMPLEX szuszpenzió . · ..• 
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PÁRkE-bAVIS _ --< ATC: A02D'A01. 

A dimetikon, ill. szimetikon fizikai úton szünteti 
meg pl. emésztési zavarok, levegőnyelés vagy 
egyes ételek okozta gázfelhalmozódást a gyomor
béltraktusban. A hatóanyagok nem szívódnak fel, 
nincs szisztémás hatásuk és változatlan formában 
választódnak ki. 
• Hatóanyag 

80,0 mg d imeticanum rágótablettánként; 
1037,85 mg simeiicanum (92,5% dimeticonum, 

7,5% acidum silicicum), ill. 2075,7 mg simeticonum 
15 ml. ill. 30 ml szuszpenzióban. A szuszpenziók 
1 ml-re 69,19 mg szímetikont tartalmaz. 

A rágótabletta laktóz! és szorbitot is, a szusz
penziók szaccharint, szorbin-savat, nátrium-ben
zoátot és hidroxi-propilmetil-cellulózt is tartalmaz
nak. 
o Javallat -

Fokozott gázképződés és gázfelgyülemlés a 
gastrointestinalis traktusban (meteorismus, flatulen
cia, aerophagia, Roemheld-syndroma); gastroduo
denoscopia előkészítése; hasi röntgen, ultrahang 
vizsgálatok esetén a gázárnyékok csökkentése; mü
tétet követő fokozott gázképződés. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Rágótabletta: Szokásos adagja elsősorban fel
nőtteknek 1-2 rágótabletta az étkezések közben 
vagy után; szükség esetén elalvás előtt még továb
bi 1-2 rágótablettát lehet összerágva bevenni. 

Szuszpenzió: Szokásos adagja csecsemőknek 
15 csepp az étkezések közben vagy után, bármi
lyen folyadékban (tej, tea stb. elkeverve); 

6 éves kor alatti gyermekeknek 15 csepp az ét
kezések közben vagy után és szükség esetén elal
vás előtt is; 

6-12 éves kor közötti gyermekeknek 4-6 órán
ként 20-30 csepp; 

felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekeknek 
4-6 óránként 30-45 csepp; szükség esetén az adag 
emelhető. 

Röntgenvizsgálat: 15-30 ml (3-6 kávéskanál) a 
vizsgálatot megelőző estén. 

Ultrahangvizsgálat: 15 ml (3 kávéskanál) a vizs
gálatot megelőző estén és további 15 ml a vizsgálat. 
előtt 3 órával. 

Gastroduodenoscopia: 2,5-5,0 ml (Yz--1 kávés
kanál) a vizsgálat előtt. Amennyiben szükséges, 
még további néhány ml adható be az endoszkópon 
keresztül. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4099 {ragótablet
ta), OGYI-T.: 4100 {50 x 15 ml szuszpenzió), OGYI
T.: 4101 (30 ml szuszpenzió) 

A Saizen hatóanyaga, a szomatropin, azonos a 
természetes humán növekedési hormonnaL Gén
technológiai úton emlőssejtekkel állítják elő. A par
enteralisan alkalmazott szamalropin legfontosabb 
hatása, hogy a növekedés sebességél fokozza a 
szomatomedin-C (insulin-like növekedési faktor l) 
közvetftésével. 

4 NE/testfelület m2 im. alkalmazva egészséges 
emberen a maximális kancentráció átlagosan 3 órá
valabeadást követően észlelhető, míg sc. alkalma
zás esetén a beadást követő 4-6 óra között. A két
féle alkalmazás során a görbe alatti terület (AUC) 
közel megegyező. A Saizen tmax. értékei jól korrelál
nak a természetes human növekedési hormon érté
keiveL 
e Hatóanyag 

4, ill. 10 NE somatropinum porampullánként Ol
dószer: 1 ml, illetve 5 ml izotóniás nátrium klorid ol
dat. Az 5 ml-es oldószer 0,9% benzilalkohol tartósí
tászert tartalmaz. 
e Javallat 

1. Eiégtelen endogen növekedési hormonszek
ré-cióval járó növekedészavar. 

2. Gonadalis dysgenesis-ben (Turner-syndroma) 
meglévő növekedési zavar. 

3. Krónikus veseelégtelenség következtében ki
alakuló növekedési zavar. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer bármely komponense iránti túlérzé-
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kenység. Agytumor progressziója. A diabetes me! li
tus relatív ellenjavallat. Cukorbetegek növekedési 
hormon kezelése csak szigorú orvosi és laboratóri
umi ellenőrzés mellett történhet. Terhesség, szop
tatás. 
e Adagolás 

lm. vagy sc. injekcióban. Az adagot minden be
tegnek egyedileg kell meghatározni. 

A 4 NE-t tartalmazó porampulla tartalmát 0,5-1 ml 
mellékelt oldószerrel kell oldani. 

A 10 NE-t tartalamzó porampulla használata az 
egyszeri nagyobb adagok esetén javallt. A mellé
kelt benzil-alkoholos oldószerrel kell oldani, mini
mum 1 ml-ben. 

A port az ampulla enyhe forgatásával kell olda
ni. A rázást vagy az ampulla döiz:sölését kerülni kell, 
mert ez az oldat zavarosságát idézheti elő. Zavaros 
oldat nem adható be. 

1. Elégtelen endogén növekedési hormonszek
récióval járó növekedési zavar: 12 NE/testfelület 
m2Jhét vagy 0,6 NElttkg/hét 

- lm. alkalmazás: a heti adag 3 egyenlően el
osztott adagban adandó. Egyszeri adag: 4 
NE/testfelület m2 vagy 0,2 NE/ttkg, lehetőleg 
esténként. 

-Sc. alkalmazás: a heti adag 6 vagy 7 alkalom
ra elosztott adagban adandó. Egyszeri adag 2 vagy 
1,7 NE/testfelület m2. Adható 3 egyenlően elosztott 
adagban. Egyszeri adag 0,2 NE/ttkg. 

Nem kielégitő válasz esetén az adagot 20 
NE/testfelület m2/hét vagy 0,8 NElttkg/hét adag ra le
het felemelni. 

2. Gonadalis dysgenesis.~ben (Turner syndroma) 
meglév6 növekedési zavaj18 NE/testfelület m2/hét 
vagy 0,6-0,7 NE/ttkg/hét. ' 

A heti adag 7 egyenlően elosztott adagban sc. 
adható. Ez megfelel 2,6 NE/testfelület m2 vagy 
0,09-0,1 NE/ttkg egyszeri adagnak, lehetőleg es
ténként adva. 

A kezelés második évében az adag 24 NEJtest
felület m2/hét, vagy 0,8--1 ,O NElttkg/hét értékre nő
het. 

3. Krónikus veseelégtelenség következtében ki
alakuló növekedési zavar: 28 NE/testfelület m2/hét 
vagy 1,4 NE/ttkg/hét; 7 egyenlő részre elosztva (ez 
megfelel 4 NEJtestfelület m2 vagy 0,2 NE/ttkg napi 
adagolásának). A gyógyszert esténként sc. kell be
adni 

A gyógyszer adását abba kell hagyni, ha a be
teg a megfelelő magasságot elérte vagy az epiphy
sis fugák záródtak. 
e Mellékhatás 

Ritkán az injekció helyének fájdalom, zsibbadás, 
bórvörösség; és duzzanat. 

A benzil-alkohol újszülötteken toxikus tüneteket 
okozhat {lásd Figyelmeztetés). 

Ellenanyagképződés kb. 1 %-ban. Ezen antites
teknek nincs növekedést gátló hatása. Növekedést 

gátló ellenanyag termelést olyan ritka esetekben fi
gyeltek meg, amikor a kis termetet genetikai defek
tus okozza (a növekedési hormon-gen komplex 
deletiója). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A szamalropin kezelés eredményességét 
glukokortikoid egyidejü alkalmazása gátolhatja. 
Saizen kezelés idején a hidrokortizon adag ne ha
ladja meg a 10-15 mg/tcstfelület m2-t. ~· 
e Figyelmeztetés 

A benzil-alkohol tartósítószer az oldószerben to
xikus tüneteket okozhat újszülöttekben, ezért újszü
löttek kezeléséhez oldószerként izotóniás nátrium 
klorid oldat vagy desztillált víz használandó. 

A gyógyszer csak állandó orvosi ellenőrzés mel
lett alkalmazható. lntracranialis elváltozások követ
keztében kialakuló növekedési hormon hiány miatt 
kezelt betegeket különös gonddal és gyakrabban 
kell vizsgálni az alapbetegség kiújulása és prog
ressziója szempontjábóL A hypothyreosis esetleges 
megjelenése a szamalropin kezelés alatt pajzsmi
rigy hormon adásával korrigálandó megfelelő növe
kedési hatás érdekében. Ha a szamalropin sc. al
kalmazása hosszabb időn át azonos bőrfelületen 
történik, lipoatrophia.alakulhat ki. Ezt ellehet kerülni 
a napi injekció helyének változtatásával. 

A Saizen kezelés nem befolyásolja a betegek 
autóvezetési vagy gépvezetési képességét. 

Jelenleg inkompatibilitás más gyógyszerrel nem 
ismert. 

Túladagolás: A gyógyszer akut túladagolása 
kezdetben hypoglycaemiához, a későbbiekben 
hyperglycaemiához vezethet. Tartós túladagolás 
acromegalia tüneteit okozza. 

Eltartás: hütöszekrényben 2-8 °C hőmérsékle
ten. 

A 4 NE tartalmú injekciót közvetlenül a beadás 
elött kell elkészíteni, a fel nem használt maradékot ki 
kell önteni. 

A 1 O NE tartalmú injekció oldászere tartósító
szert tartalmaz, ezért az elkészített injekció 2-8 °C
on 14 napig eltartható. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1549 (4 injekció) 

K- 2273 (10 injekcíó) 

s:&i..:&zöp'(RI.N.EN. o;s 9 tabletía 
(1iJoxJ 

P.H"t\RMAQ!A 

A sulfaszalazin gyulladáscsökkentő {immun
suppressív, antibakteriális) hatású a bélrendszer 
gyulladásos megbetegedéseinek és a rheumatoid 
arthritis kezelésében. 

Orális adagolását követően csak kis mennyíség
ben (2-10%) szfvódik fe! (a vékonybélból). 
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A fel nem szívódott mennyiség a vastagbélben 
lévő baktériumok hatására két aktív metabolitra: 
szulfapiridinre és 5-aminoszalicilsavra (5-ASA) 
bomlik. A szulfapiridin gyorsan felszívódik és a máj
ban részben inaktív acetilszulfapiridinné alakult át 
melynek nagy része a vizelettel választódik ki. A 
szu~fapiridin acetilálásának foka genetikailag meg
hatarozott. A_ "lassú acetilálók" esetében a szérum
szintek magasabbak és amellékhatások gyakorisá
ga 1s nagyobb. 

Az 5-aminoszalicilsav kevésbé szívódik fel a 
szérumkoncentráció kb. 1 11g/ml. ' 

Az adag 15%-a a vizelettel választódik ki, na
gyobb része (75%) a vastagbélben marad és a 
széklettel távozik. 

A szulfaszalazin és metabolitjai gyulladáscsök
kentó, immunsuppressív és antibakteriális hatás
nak. A gyulladáscsökkentő hatás valószínűleg a 
vastagbélben képződő 5-aminoszalicilsavnak tulaj
donítható. 

Az immunsuppressív hatás a lymphocyta és 
granulocyta metabolizmus gátlásával, ill. egyéb 
enzimgátló hatással magyarázható. 

A vastagbélben képződő szulfapiridin bakterio
statikus hatása hozzájárulhat a klinikai hatáshoz. 

A rheumatoid arthritisre gyakorolt hatásának me
chanizmusa nem tisztázott. 
• Hatóanyag 

500 mg sulfasalazinum (vékonybélben oldódó) 
tablettánként. 
o Javallat 

1. Colitis ulcerosa (súlyos esetekben csak ki
egész)tó kezelésként remissioban fenntartó keze
lésként) és Crohn-betegség (főként a vastagbélre 
lokalizált formában) leginkább olyan betegek eseté
ben, akiknél a nem bélben oldódó Salazopyrin tab~ 
letta komoly gyomorpanaszokat okozott. 

2. Aktív rheumatoid arthritis. 
e Ellenjavallat 

Szulfonamid- vagy szaliciláttúlérzékenység. 
Akut intermittáló porphyiria. 

• Adagolás 
Az adagolásnál figyelembe kell venni a beteg

ség súlyosságát és a beteg gyógyszertúró képes
ségét. A tablettákat az étkezések alatt egészben 
kell lenyelni 

Az adagokat célszerű 24 órára egyenletesen el
osztva, azonos időközónként bevenni. 

Két adag bevétele közótt lehetőleg éjszaka se 
teljen el tó bb, mint 8 óra. 

Szulfaszalazinnal még nem kezelt betegek ese
tén az adagot fokozatosan, néhány hét alatt ajánla
tos a kívánt szintre emelni. 

1. Gyulladásos bélbetegségek 
- Heveny kórképek esetén: felnőtleknek súlyos 

esetben 2-4 tabletta 3-4-szer naponta; 
közepesen súlyos és enyhe esetben 2 tabletta 

3-4-szer naponta. 

-Profilaktikus kezelés esetén: felnőtteknek a be
te_gség remissiojában, a tünetmentesség megtartá
sara, fenntartó adagként általában 2 tabletta 2(-3)
szor naponta; amennyiben mellékhatások nem je
lentkeznek, a kezelés határozatlan ideig folytatható 
ezzel az adaggal (bizonyos esetekben élethosszlig
lan); 

a beteg állapOlának rosszabbodása eselén az 
adagot napi 3(-4)-szeri 2(-4) tablettára kell emelni· 

gyermekeknek 5-7 éves kor kózött napi 2-3-
szar 1 tabletta, 7 éves kor felett napi 40-60 mg/ttkg, 
azaz 3-4~szer 1-2 tabletta. 

2. Aktív rheumatoid arthritis 
Felnőtteknek naponta 2( -3)-szor 2 tabletta; a ke

zelés megkezdésekor ajánlatos a napi adagot az 
alábbi táblázat szerint. fokozatosan emelni: 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét és utána 

Reggel 1 tabi 1 tabi. 2 tabi.. 
E;ste 1 tabi 1 tabi. 2 tabi. 2 tabi. 

Amennyiben a beteg nem reagál erre a kezelés
re 2 hónapon belül, úgy az adag napi 2-szer 3 tab
leltára emelhető; 

Gyermekeknek rheumatoid arthritis kezelésére 
kelló tapasztalat hiányában nem adható. 
• Mellékhatás 

leggyakoribban hányinger. étvágytalanság, hó
emelkedés, bőrpír és viszketés, fejfájás. 

Az adagtót függően 
Vérkép: vörösvértest eltérések (haemolytikus 

anaemia, macrocytosis), cyanosis (methaemoglobi
naemia). hypoprothrombinaemia. 

Emésztórendszer: gyomorbántalmak, hasi fájda
lom. 

Központi idegrendszer: szédülés, fülzúgás, ál
matlanság, ataxia, convulsio, mentális depressio 
hallucináció. ' 

Vese: proteinuria, haematuria, crystalluria. 
Bór: cianosis, sárga elszíneződés; ezek a tüne

tek az adag csökkentésével általában enyhíthetók. 
A dózistól függetlenül 
Vérkép: csontvelódepressió leukopaeniával. 

agranulocytosissal vagy thrombocytopeniával. 
Emésztórendszer: hepatitis, pancreatitis, stoma

titis. 
Idegrendszer: perifériás neuropathia. 
Bór: fényérzékenység, kiütések, urticaria, 

Stevens~Johnson-syndroma, exfoliatív dermatitis, 
epidermális necrolysis (Lyell-syndroma). 

Tüdő: szövődmények, mint fibrotizáló alveolltis 
köhögéssel, nehézlégzéssel, lázzal, eosinophiliával. 

Túlérzékenységi reakciók: periorbitális oedema, 
láz, szérumbetegség, SLE-syndroma, nephrosis
syndroma, arthralgia, polyarteritis nodosa, allergiás 
myocarditis. 
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Reprodukciós rendellenességek: néhány eset
ben infertilitás reverzibilis oligospermia következ
ményeképpen_ 

Egyéb: parotitis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- fólsawa!· és digoxinkészítményekkel (felszívó

dásuk csökken); 
- rifampicinnel (csökkenti a szulfapirídin plaz

makoncentrációját). 
e Figyelmeztetés 

Csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható. 
A kezelés megkezdése előtt, majd a kezelés el

ső 3 hónapjában havonta, később időszakonként. a 
beteg állapotának változásakor ellenőrizni kell a tel
jes vérképet, valamint a vese- és májfunkciót. 

Máj vagy veseelégtelenség, vérképzőrendszeri 
betegség, súlyos allergia, asthma, glukóz-6-foszfát 
dehidrogenáz enzim defektus eselén a készítmény 
csak kellő mérlegelés után és fokozott óvatossággal 
adható. 

A glukóz-6-foszfát dehidrogenáz defektusban 
szenvedő betegek kezelésekor különösen gondos 
és szigorú ellenőrzés szükséges a haemolytikus 
anaemia (Heinz-testes anaemia) fellépésének ve
szélye miatt. 

Vesekárosodás esetén megfelelő mennyiségű 
folyadékbevitelről kell gondoskodni a crystalluria és 
a kóképzódés megakadályozása érdekében. 

A túlérzékenységi reakciók egy része az aktuá
lis immunológiai állapot függvénye. 

Súlyos toxikus vagy túlérzékenységi reakciók je
lentkezésekor az adagolás! azonnal fel kell függesz
ten i. Néhány hetes szünetjltán, állandó megfigyelés 
mellett, kisebb kezdeti ádaggal és annak lassúbb 
emelésével a kezelés újra megkísérelhető. 

Terhesség és szoptatás alatt csak rendkívül in
dokolt esetben adható, bár a kisérletes vizsgálatok 
és klinikai tapasztalatok alapján a gyógyszernek 
magzatkárosító hatása nincsen; az anyatejben 
megjelenő szulfaszalazin- mennyiség elhanyagol
ható. A szulfapiridin-komponens koncentrációja az 
anyatejben a szérumkoncentráció 40%-a, ennek el
lenére terápiás adagok alkalmazása esetén a mag
icterus kockázata az egyébként egészséges, anya
tejjel táplált csecsemők esetében elhanyagolható. 
(A szulfapiridin csak kis mértékben képes a biliru
bint a fehérjekötésból kiszorítani). 

A bór és testnedvek sárga elszínezódése, vala
mint a tartósan viselt lágy kantaklencsék meg sárgu
lása előfordulhat a kezelés során. 

A készítmény mellékhatásainak megítélése 
egyes esetekben nehézségekbe ütközhet, mivel a 
kezelés során észlelhető számos kellemetlen tüne
tet maga az alapbetegség is okozhatja. 

A tapasztalatok szeríni a klinikai hatás 6-10 he
tes kezelés után észlelhető. Ebben az időszakban 
ajánlott a terápiát fájdalomcsillapító és/vagy gyulla-
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dáscsókkentő (akár kortikoszteroid) készítmények
kel kombinálni. 

T ú/adagolás eset én hányinger, hányás jelent
kezhet; nincs specifikus antidotum. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 "C kózött) 
közvetlen hótól védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 586 

$ALAZOPYRIN EN 0,5 g végbelkúp 
(10x) · 

PHARMACIA • • •.....•• · .ÁTC kód•AOiECO( 

• Hatóanyag 
500 mg sulfasalazinum kúponként. 

e Javallat 
Az orális szulfaszalazin-kezelés kiegészítése 

colitis ulcerosa, valamint proctitis, proelocolitis ese
lén. 
• Ellenjavallat 

Szulfonamid- vagy szaliciláttúlérzékenység. 
Akut intermittáló porphyria. Gyermekkor. 

• Adagolás 
Orális szulfaszalazin-kezelés kiegészítésére 

reggel és este 1-1 kúp, lehetőleg székletürítés után. 
Proctitis és proelocolitis kezelésére reggel és este 
2-2 kúp. Javulás vagy 3 heti kezelés után az adag 
csökkenthető. 

e Mellékhatás 
A Mellékhatás, Gyógyszerkötcsönhatás, Figyel

meztetés fejezetet lásd a Salazoprim enemanáL 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 oc kózött) 

közvetlen hótól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 655 

·sAt.)l.zog'r'RINE!fi~m~it7·0i·i1«Qrtfif··. 
PH.ARMAc'JP(··· :.'-':'::- ,,:~J2:'ka_~i~~~f.~-i:Bii~j:;, 

Az enema (klizma) rektálisan alkalmazható 
gyógyszerforma, mely a vastagbél és végbél gyul
ladásos megbetegedéseiben a per os kezelés alter
natívája. 

A szulfaszalazin a vastagbélben lévő baktériu
mok hatására két fő metabolitra bomlik: szulfapiri
dinre és 5-aminoszalicilsavra. 

Gyulladáscsökkentő hatását a helyileg képződő 
5-aminoszalicilsavnak tulajdonítják. lmmunszupp
ressiv hatása a lymphocyták és granulocyták meta
bolizmusának gátlásával, illetve mindhárom kompc
nens (szulfaszalazin, szulfapiridin, 5-aminoszalicil-



sav) egyéb enzimgátló hatásával magyarázható. A 
szulfapiridin bakteriosztatikus hatása hozzájárulhat 
a klinikai hatáshoz. 
e Hatóanyag 

3 g sulfasalazinum, metil- és propHparaox
ibenzoáttal tartósított steril, nátrium-klorid tartalmú 
100 ml vizes oldatban. 
• Javallat 

Baloldali colitis ulcerosa (a colon descendens 
uicerativ gyulladása) és proctitis. 
e Ellenjavallat 

Szulfonamidokkal és szalicilátokkal, valamint 
metil- és propilparaoxibenzoáttal (parabenek) 
szembeni túlérzékenység. 

Akut intermittáló porphyria. Gyermekkor. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1 klizma, lehetőleg este 
lefekvéskor alkalmazva. 
• Mellékhatás 

A per os szulfaszalazin-kezelés során tapasztalt 
mellékhatások, melyek fellépésére elméletileg - a 
hatóanyagok rektális felszívódása miatt - számítani 
lehet. 

Leggyakrabban hányinger, étvágytalanság, hó
emelkedés, bórpír és viszketés, fejfájás jelentkez
het. 

A dózistól függóen 
Vérkép: vörösvértest eltérések (haemolytikus 

anaemia, macrocytosis), cyanosis, methaemoglobi
naemia), hypoprothrombinaemia. 

Emésztórendszer: gyomorbántalmak, alhasi fáj
dalom. 

Központi idegrendszer: szédülés, fülzúgás, ál
matlanság, ataxia, convulsio, mentális depressio, 
hallucináció. 

Vese: proteinuria, haematuria, crystalluria. 
Bór: cianosis, sárga elszíneződés. 
Ezek a tünetek a dózis csökkentésével általában 

enyhíthetők. 

A dózístól függetlenül 
Vérkép: csontvelődepressio leukopeniával, 

agranulocytosissal vagy thrombocytopeniával. 
Emésztórendszer: hepatitis, pancreatitis, stoma

titis, parotitis. 
Idegrendszer: perifériás neuropathia. 
Bór: fényérzékenység, kiütések, urticaria, 

Stevens--Johnson syndroma, exfoliatív dermatitis, 
epidermális necrolysis (Lyell-syndroma). 

Tüdő: szövódmények, mint fibrotizáló alveolitis 
köhögéssel, nehézlégzéssel, lázzal, eosinophiliával. 

Túlérzékenységi reakciók: periorbitális oedema, 
láz, szérumbetegség, SLE-syndroma, nephrosis
syndroma, arthralgia, polyarteritis nodosa, allergiás 
myocarditis. 

Reprodukcíós rendellenességek: néhány eset
ben infertilitás reverzibilis oligospermia következ
ményeként. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerülendó: 
- fólsawal, digoxin-készítményekkel (felszívódá

suk csökken), 
- rifampicinnel (csökkenti a szulfapiridin-kompo

nens plazma koncentrációját). 
• Figyelmeztetés 

Csak orvosi felügy.elet mellett alkalmazható! 
A kezelés megkezdése előtt, majd a kezelés el

ső 3 hónapjában havonta, később a beteg állapotá
nak változásakor ellenórizni kell a teljes vérképet, 
valamint a vese- és májfunkciót. 

Máj- vagy veseelégtelenség, vérképzőrendszeri 
betegség, súlyos allergia, asthma, glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz enzim defektus eselén a készítmény 
csak kellő mérlegelés után és fokozott óvatossággal 
adható. 

A glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz defektusban 
szenvedő betegek kezelésénél különösen gondos 
és szigorú ellenőrzés szükséges a haemolytikus 
anaemia (Heinz-test anaemia) fellépésének ve
szélye miatt. 

Vesekárosodás eselén megfelelő mennyiségú 
folyadékbevitelról kell gondoskodni a cryistalluria és 
kőképződés megakadályozása érdekében. 

A túlérzékenységi reakciók egy része az aktuá
lis immunológiai állapot függvénye. 

Súlyos toxikus vagy túlérzékenységi reakciók 
megjelenésekor a gyógyszer adását azonnal fel kell 
függeszteni. Néhány hetes szünet után, állandó 
megfigyelés mellett, kisebb kezdeti adaggal és an
nak lassúbb emelésével a kezelés újra megkísérel
heló. 

Terhesség és szoptatás alatt csak rendkívül in
dokolt esetben adható, bár a kísérletes vizsgálatok 
és klinikai tapasztalatok alapján a gyógyszernek 
magzatkárosító hatása nincs és az anyatejben 
megjelenő szulfaszalazin mennyiség elhanyagolha
tó. A szulfapiridin-komponens koncentrációja az 
anyatejben a szérumkoncentráció 40%-a, ennek el
lenére terápiás adagok alkalmazása eselén a mag
icterus kockázata az egyébként egészséges, anya
tejjel táplált csecsemők esetében elhanyagolható. 
(A szulfapiridin csak kis mértékben képes a biliru
bint a fehérjekötésból kiszorítani.) 

Gyermekek kezelésére a klizma nem alkalmas. 
A bór és testnedvek sárga elszínezódése, vala

mint a tartósan viselt lágy kantaktlencsék megsár
guiása előfordulhat a kezelés során 

A készítmény mellékhatásainak megítélése 
egyes esetekben nehézségekbe ütközhet, mivel a 
kezelés során észlelhető számos kellemetlen tüne
tet maga az alapbetegség is okozhatja. 

A készítmény kortikoszteroidokkal, orális 
Salazopyrin terápiával kiegészíthető. Mellékhatások 
előfordulása azonban jóval gyakoribb kombinált ke
zelés esetén. 
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Túladagolása eselén hányinger, hányás jelent
kezhet. Specifikus antidoturna nincsen. 

A készítményt használat elót! fel kell rázni! 
Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15-30 °C) 

közvetlen hótól védve. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1521 

SALBUTAMOL aeroszol (10 nil) 

SALBUTAMOL szirup (1ÖO ml) 

SALBUTAMOL 2 mgtabletla(30x) 

(aeroszol) -ATC.kód:' R03ACÖ2 

(sl.irí.Jp; :tabletta) 'POLFA ÁTCJ(ód: __ -R03C"C02 

A szalbutamal !}2-adrenerg receptor stimuláló. 
Hatását- mint h6rgtágító- elsősorban a bronchialis 
izmok !32-receptorain fejti ki és- terápiás adagban
csekély mértékben hat a !) 1 ~receptorokra. 

A tabletta és szirup jól szívódik fel a gyomor- és 
béltraktusból. Az orális beadási követően kb. fele 
ürül ki a vizelettel inaktív szulfát konjugátum formá
jában (a többi változatlanul). Felezési idejét a plaz
mában 2-7 óra közöltire becsülik. 

Aeroszol formában hatása gyorsan, 5 percen 
belül kezdődik és általában 4-6 órán át tart, így kü
lönösen az asthmás roham kezelésére és megelő
zésére alkalmas enyhe asthmában, valamint az akut 
exacerbatiók kezelésére köZepesen súlyos és sú-
lyos asthmában. / 
• Hatóanyag ' 

2 mg salbutamo l um (szulfát-ső formájában) tab
lettánként. 

40 mg salbutamolum (szulfát-só formájában) 
100 ml szirupban. 

20 mg salbutamolum (szulfát-só formájában) 
10 ml (=200 adag) aeroszolos palackban. 
a Javallat 

Tabletta, szirup: Bronchospasmus oldása asth
ma bronchiale, krónikus bronchitis és emphysema 
ese té n. 

Aeroszol főleg reverzibilis légúti obstructio 
megelőzésére és kezelésére, asthmában, krónikus 
bronchitisben és emphysemában. Akut légúti 
obstructio okozta dyspnoes roham oldására. Fizikai 
megterhelésre bekövetkező asthmás roham meg
előzésére. 

O Ellenjavallat 
A készítmény iránti túlérzékenység. Terhesség 

első trimestcre és a szülés előtti napok, továbbá 
szívelégtelenség, tachyarrhythmia, hypertrophiás 
obstructiv cardiomyopathia. 

Elővigyázat szükséges hyperthyreosis, súlyos 
szív- és keringési megbetegedések, súlyos hyperto-

nia, friss myocardialis infarctus, diabetes mellitus 
esetén. 
• Adagolás 

Fefnótteknek: a tabletta és a szirup szokásos na
pi adagja 3-4-szer 4 mg (2 tabletta, ill. 2 teáskanál 
szirup). Ha ezzel nem sikerül megfelelő hörgőtágu
latot elérni, az egyes adagok fokozatosan kétszere
sig növelhetők. 

Egyes betegeknek napi 3-4-szer 2mg (l)ablet
ta, ill. 1 teáskanál szirup) is elegendő. 

Érzékeny betegeknek és idősebbeknek kezdeti 
adagnak 2 mg (1 tabi., ill. 1 teáskanál szirup) aján
lott. 

Gyermekeknek: szokásos adagja napi 3--4 alka
lommal: 

3-6 éves korig 1-2 mg (%-1 tabletta, vagy %-1 
teáskanál szirup) 

7-12 éves korig 2 mg (1 tabletta, ill. 1 teáskanál 
szirup) 

12 éves kor felett 2-4 mg (1-2 tabletta, ill. 1-2 te
áskanál szirup) megegyezik a felnőtt adaggal. 

(3)-4 éves életkor alatt biztonságos alkalmazása 
és hatékonysága nem bizonyított. 

A gyermekek jól tolerálják a salbutamolt, így 
ezeket az adagokat szükség esetén óvatosan emel
ni lehet. 

Idős betegek kezelését célszerű napi 3-4-szer 
1 tablettával kezdeni. 

Az aeroszol adagolása 
A szelep egyszeri megnyomásával 100 J.l.g 

hatóanyagtartalmú permet távozik a palackból. 
Felnőtteknek: 

Akut bronchusgörcs és időszakosan jelentkező 
asthmás tünetek enyhítésére: egy-két adagot kell 
belélegezni (1-szer 100-200 ).IQ). 

Krónikus légúti obstructió kezelésére és profila
xisára: naponta 3--4-szer két adagot kell belélegez
ni (naponta 3-4-szer 200 J.lg). A napi adag legfel
jebb 4-szer 2 adag-ig (naponta 4-szer 200 J.l.g) 
emelhető. 

Fizikai megterhelésre bekövetkező asthmás 
roham megelőzésére: a fizikai megterhelés előtt 15 
perccel két adagot kell belélegezni {1-szer 200 J.lg). 

Fenntartó kezelésre és profilaxis céljára: napon
ta 3-4-szer egy adagot (naponta 3-4-szer 100 ).lg) 
ill. ha szükséges 3-4-szer két adagot kell belélegez
ni (naponta 3-4-szer 200 ~tg). 

Naponta legfeljebb 4-szer 2 adag belélegzése 
(4-szer 200 ).lg) megengedett. 

(3)--4 éves kor feletti gyermekeknek akut 
bronchusgörcs és időszakosan jelentkező asthmás 
tünetek enyhítésére, valamint fizikai megterhelés 
előtt 15 perccel az asthmás roham megelőzésére 
egy adagot kell belélegezni (1-szer 100 1-'g). 

A legtöbb beteg esetében az optimális hatást a 
készítmény rendszeres belégzése biztosítja. 

A készítmény alkalmazása után a bronchodilata
tor hatás legalább 4--6 órán át tart. Kivételt képez-
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nek azon betegek, akiknek állapota rosszabbodik. A 
beteget figyelmeztetni kell, hogy ilyenkor ne hasz
náljon az előírtnál több adagot, hanem azonnal ke
resse fel az orvost. 
• Mellékhatás 

lzomremegés, leginkább a kézen és kézujjakon. 
Ritkán feszültségérzés. 

Az ajánlottnál nagyobb adagok esetén, ill. ~2-
adrenerg stimulátorokra különösen érzékeny bete
geken perifériás vasodilatatio és a pulzusszám eny
he emelkedése, palpitatio, arrhythmia, tachycardia 
is előfordul. Ritkán fejfájás, átmeneti izomgörcs, an
gina pectorisos panaszok. Hypokalaemia. A hypo
xia erősíti a hypokalaemia szívmúködésre kifejtett 
hatását. 

Nagyon ritkán túlérzékenységi reakció (angio
oedema, urticaria, bronchospasmus, hypotonia, 
collapsus). 

Gyermekeken- más ~2-stimulátorhoz hasonlóan 
- ritkán hyperaktivitás jelentkezhet. 

Az aeroszol kezelés során -más inhalációs terá
piához hasonlóan - fennáll a paradox bronchus
görcs lehetősége. Ha ez bekövetkezne, azonnal 
meg kell szakítani a kezelést és alternatív lerápiát 
kell bevezetni. 

A belélegzett szalbutamal száj és torokirritációt 
okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- ~,-blockoló szerekkel, (nem szelektív -~-bloc

kolókk8:1) mint például propranolollal (egymás hatá
sát megfordíthatják), a salbutamal hatását meg
szúntetik, asthma roham keletkezhet; 

- epinefrinnel. 
Együttadása kerülendő: 
- egyéb ~-adrenerg receptor stimulálóval (pl. 

teofillin, additív hatás, ha együttadás szükséges, fo
kozott óvatossággal szabad alkalmazni); 

- MAO~bénítókkal és triciklikus antidepresszán
sokkal (fokozott hatás a szívre és keringésre); 

- anticholinergicumok, xantinszármazékok, kor~ 
tikoszteroidok erősítik a szalbutamal bronchustágító 
hatását. 
e Figyelmeztetés 

Akut bronchospasmus kezelésére nem alkalmas 
a tabletta. 

A ~2-agonisták iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet! Ilyen körülmények kö
zött a beteg terápiáját újra kell értékelni és fontolóra 
kell venni glukokortikoid-terápia együttes alkalma
zását. 

Potenciálisan súlyos hypokalaemia alakulhat ki 
()2~agonista terápia során. Ennek különös figyelmet 
kell szentelni súlyos akut asthmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potenciálhatják a szalbutamollal 
együttadott xantinszármazékok, szteroidok, diu
reticumok, valamint a hypoxia. 

Ajánlatos ilyen esetekben a kálium-vérszint mo
nitorozása. 

Terhesség alatti alkalmazását az elóny/kockázat 
arány szigorú mérlegelése alapján kell megfontolni. 
Nem adható a terhesség első trimesterében, vala
mint aszülés előtti napokban és közvetlenül a szü
lés előtt, tocolytikus hatása miatt. Fenyegető abor
tusban a terhesség 1. és 2. trimesterében sem sza-
bad adni. · 

Nem adható terhességi toxicosis, placenta 
praevia vagy szülés előtt vérzés esetén, a koraszü
lés megakadályozására. 

Szoptatás időszaka: a szalbutamal kiválasztódik 
az anyatejjel, ezért szeplató anyáknak nem ajánla
tos adni. Nem ismert, hogy a szalbutamainak van-e 
károsító hatása az újszülöttre. 

Thyreotoxicosisban szenvedőknek csak fokozott 
ellenőrzés metlett, óvatosan adható! 

Túladagolás esetén hypokalaemia léphet fel (ká
lium~vérszint ellenőrzése!). Túladagolás tünetei: ki
pirulás, kézremegés, nyugtalanság, pulzusgyorsu
lás, szívdobogás, hányinger, hányás, systoles 
vérnyomásemelkedés, diastales vérnyomáscsökke
nés, extrasystolia, rövid idejű .kamralebegés. 

A szalbutamal túladagolásakor megfelelő anti
dotum lehet valamely kardioszelektív -~-blockoló ké
szítmény. Ezeket azonban csak óvatosan szabad 
adni azoknak a betegeknek, akiknek kórelőzményé
ben bronchusgörcs szerepel. 

Eltartás: A tabletta és a szirup szobahómérsék
leten, 30°C-t meg nem haladó hőmérsékleten. 

Az aeroszol 15-25 °C közölti hőmérsékleten tá
rolandó, közvetlen napsütéstól védve. Hideg helyen 
tárolva a terápiás hatása csökkenhet. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 993 (aeroszol); K- 1006 
(szirup); K- 991 (tabletta) 

· sALETANot:.o5 inlú:Zió(soóllll)\ ••···· 
' ' w ',; '" "' ' ; ' 

· ~T2::-~ód:,:-Bo58-'Bó-~( 

Alkoholtartalmú steril, pyrogenmentes oldat. 
e Hatóanyag 

N atrium chioratum 
Glucosum anhydricum 
Alcoholum 96% 

4,5 g 
50,0 g 
50,0 g 

Aqua dest. pro in j. ad 1000,0 ml 
Na+ 77 mmol/1 
Ci· 77 mmol/1 
Energiatartalom: 2324 kJ/1 (555 kcal/l) 
pH: 3,5--6,0 

e Javallat 
Folyadékpótlás és energiabevitel. 

• Ellenjavallat 
Hypotoniás dehydratio; hypotoniás hyperhydra-
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tio (vízmérgezés); hypokalaemia, májparenchyma
károsodás; diabetes mellitus. 
e Adagolás 

lv., cseppinfúzióban. Az infundálás ·sebessége 
max. 40 csepp/perc lehet, alkohalra vonatkoztatva 
O, 1 g/ttkg/óra. A bevitt alkohol nem lehet több mint 
10 g/óra, legfeljebb 80-100 g/nap. 
e Figyelmeztetés 

Más gyógyszert az oldatba tenni, a megbontolt 
infúziós oldatot félretenni és később felhasználni 
nem szabad. 

Kizárólag tiszta oldat használható. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3510 

SALETANOL D10 infúzió (500 nil) . 

-HUMAN 
.. ·· 

Alkoholtartalmú steril, pyrogenmentes oldat. 
e Hatóanyag 

Natrium chioratum 
Glucosum anhydricum 
Alcoholum 96% 

4,5 g 
100 g 
100 g 

Aqua des!. pro in j. ad 1000 ml 
Na+ 77 mmol/1 
Cl- 77 mmol/1 
Energiatartalom: 3161 kJ/1 (755 kcal/l) 
pH: 3,5-6,0 

e Javallat 
Folyadékpótlás és fokozott energiabeviteL 

e Ellenjavallat J 
Hypotoniás dehydrafto; hypotoniás hyperhydra

tio (vízmérgezés); hypokalaemia, májparenchyma
károsodás; diabetes mellitus. 
e Adagolás 

lv., cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége 
max. 40 csepp/perc lehet, alkohalra vonatkoztatva 
O, 1 g/ttkg/óra. A bevitt alkohol nem lehet több mint 
10 g/óra, legfeljebb 80-100 g/nap. 
e Figyelmeztetés 

Más gyógyszert az oldalba tenni, a megbontott 
infúziós oldatot félretenni és később felhasználni 
nem szabad. 

Kizárólag tiszta oldat használható. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3511 

SALOFALK250 bélben oldódó 
tabletta (1 OOx; 300x) 

SALOFAI..K 250 kup (1 Ox; .• .... 
30x; 120x) . 

SALOFALK4 g klizllla(? x 60.g) 
FALK PHARMA 

Hatóanyaga a meszalazin (5-aminoszalicilsav) a 
krónikus gyulladásos bélbetegségek (colitis 
ulcerosa és Crohn-betegség) akut fellobbanása 
(schub) eselén gyulladásgátló hatást fejt ki, és meg
akadályozza a recidiva kialakulását. 

A meszalazin lehetövé teszi a fájdalommentes, 
hosszútávú kezelést. 

A Salofalk hatóanyaga az intestinosolvens tab
lettából a terminális ileumban és a colonban, a kúp
ból és klizmából pedig a rectumban és a distalis 
colonban szabadul fel, és így a gyulladás helyén lo
kális hatást fejt ki. 

A hatóanyagnak csak egy része szívódik fel a 
nyálkahártyáról a gyulladás fokától és az expozíciós 
időtól függöen (az intestinosolvens tablettának 
20-40%-a, a kúpnak kb. 10-20%-a). A nagyobb. 
nem felszívádá hatóanyagrész a széklettel ürül. 

A meszalazin (5-aminoszalicilsav)42%-ban 
metabolitja (acetil-5-aminoszalicilsav) 78%-ban kö
tödik a plazmafehérjékhez. 

A hatóanyag acetiláll formában kerül az anyatej
be. A hatóanyag legnagyobbrészt az intestinalis 
mucosában és first pass effektussal a májban 
metabolizálódik és a széklettel eliminálódik. Plazma 
felezési ideje 0,7-2,4 óra. 
o Hatóanyag 

250 mg, illetve 500 mg mesalazinum intestino
solvens tablettánként; 250 mg, illetve 500 mg 
mesalazinum kúponként; 4 g mesalazinum 60 g 
szuszpenzióban klizma formájában. 
e Javallat 

Sa/ofalk 250 és 500 intestinosolvens tabletta, ill. 
kúp: colitis ulcerosa, proctitis akut fellobbanásának 
(schub) kezelése és recidiva megelőzése. 

Kizárólag a Salofalk 250 és 500 kúp: a haemor
rhoidalis csomók fájdalmas, gyulladásos kompliká
cióinak kezelése (pl. anitis, kryptitis, papillitis, rha
gades). 

Salofalk 4 g klizma: Colitis ulcerosa akut fellob
banásanak (schub) kezelése. 
e Ellenjavallat 

Szalicilsav- és származékai iránti túlérzékeny
ség. Súlyos máj- és vesefunkciózavar. Fennálló gyo
mor-, és nyombélfekély. Vérzékenység. 

Csecsemő és kisgyermekkor. 
Relatív ellenjavallat· terhesség és szoptatás 

(lásd Figyelmeztetés). 
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e Adagolás 
Felnőttek szokásos napi adagja: colitis ufcero:.~~ 

és proelifis akut fellobbanása (schub) esetén· 
lntestinosolvens tabletta: naponta 3-szor 2 

Salofalk 250 tabletta, vagy 3-szor 1 Salofalk 500 tab
letta. 

A tablettákat reggel, délben és este, étkezés 
előtt, bő folyadékkal, egészben kell bevenni. 

Különleges, terápiarezisztens esetekben a napi 
adag 2,5 g-ig növelhető. 

Kúp: naponta 3-szar 2 Salofalk 250 kúp, vagy 
3-szor 1 Salofalk 500 kúp. A kezelés időtartama a 
remissio beálltáig általában 1-3 hónap. A klizmát 
(esőre) csak orvosi, rendszeres ellenőrzés mellett 
szabad alkalmazni. 

Akut gyulladásos tünetekeseténegy beöntólab
dacs tartalmát naponta 1-szer este, lefekvés előtt 
kell a végbéibe juttatni. 

A colitis ulcerosa akut fellobbanása (schub) 
rendszerint a kezelés 8-12. hetére zajlik le. 

Recidiva megelőzésére 
lntestinosofvens tabletta: naponta 3-szor 

Salofalk 250 tabletta, vagy 2-szer 1 Salofalk 500 tab
letta. 

Kúp: naponta 3-szor 1 Salofalk 250 kúp, vagy 2-
szer l Salofalk 500 kúp. A kezelés időtartama nincs 
korlátozva. 

A haemorrhoidalis csomók fájdalmas gyulladá
sos kompfikációi esetén 

Kúp: naponta 2-3-szor 1 Salofalk 250 kúp, 
vagy Salofalk 500 kúp. Az akut tünetek megszüné
se után a kúpot még legalább 1 hétig kell alkal
mazni. 
e Mellékhatás 

Ritkán fejfájás, nausea, hányás, valamint emész
tési zavar. 

Kivételesen - az adagolástól függetlenül - a 
szal iciisavra és annak származékaira jellemzO túlér~ 
zékenységi reakciók, mint allergiás exanthema, láz, 
bronchospasmus, alveolitis, valamint indukált lupus 
erythematosus jellegű syndroma. 

Egyes esetekben pancreatitis, funkciózavarok
kal járó interstitialis nephritis, pericarditis, valamint 
nagyon ritkán hajhullás léphet fel. 

A hatóanyag kémiai szerkezeténél fogva nem 
zárható ki a methaemoglobinérték emelkedése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az alábbi hatóanyagokkal nem zárhatók ki köl
csönhatások: 

- kumarin (gastrointestinalis vérzések esetleges 
erősödése), 

- metotrexat (metotrexat toxicitás esetleges nö
vekedése), 

- merkaptopurin (pancytopenia léphet fel), 
- probenecid, szulfinpirazon (az uricosuriás ha-

tás esetleges gyengülése), 
- spironolacton, furoszemid (a diuretikus hatás 

esetleges gyengülése), 

- rifampicin (tuberculostatikus hatás esetleges 
gyengülése), 

-a szulfonilkarbamidok (vércukorcsökkentó ha
tásuk, erősödhet), 

-glukokortikoidok (gastrointestinalis mellékhatá
saik növekedhetnek). 
e Figyelmeztetés 

A tablettát nem szabad összetörni vagy kettétör
ni, mivel a hatóanyag bélben történő feloldódásá
nak az intestinosolvens bevonat az előfeltétele 

A kúpot- a haemorrhoidális csamák fájdalmas 
gyulladásos komplikációinak kezelésekor - taná
csos a mélyebbre történő behelyezés előtt kb. 2 
percig az analis csatornában tartani, hogy az analis 
nyálkahártya és a hatóanyag hatásosabb kölcsön
hatásba léphessen. 

A terápiát megelőzően, ill. alatt meg kell határoz
ni a hematológiai és vizeletstalust melyet általában 
a kezelés előtt egyszer, valamint a kezelés megkez
dése után 14 nappal, majd ezt követően 2-3 alka
lommal, havonta egyszer célszerű elvégezni. Nor
mális lelet eselén negyedévenként kell vizsgálatot 
végezni, ill. a betegségre utaló jelek esetén újabb 
kontrollra van szükség_ A vesefunkció ellenőrzésé
hez a maradéknitrogén (BUN) és ·a szérum kreatinin 
meghatározást, valamint vizeletüledék-vizsgálatot 
kell elvégezni. 

Megfelelő tapasztalatok hiányában a terhesség el
ső harmadában csak az elóny/kockázat gondos mér
legelésével alkalmazható, bár állatkísérletekben vég
zett vizsgálatok szeríni nincs magzatkámsíló hatása. 

A teherbeesésre lehetőség szerint gyógyszer
mentes, vagy csak kevés gyógyszer szedését szük
ségessé tevő időszakot kell választani. Ha a kórlefo
lyás megengedi a terhesség utolsó 2-4 hetében a 
kezelést fel kell függeszteni. 

Szoptatás alatti alkalmazásra vonatkozóan je
lenleg nem áll rendelkezésre elegendő tapasztalat, 
ezért a szoptatást meg kell szakítani. 

Túladagolás: Szisztémás hatása elhanyagolha
tó, ezért magas dózis alkalmazása eselén sem va
lószínű intoxikációs tünetek kialakulása 

Ha mégis jelentkeznének elvileg hasonló tüne
tek léphetnek fel, mint szalicilsav- és szalicil
savszármazék mérgezés esetén: vegyes acidosis
alkalosis, tüdőoedema, izzadás és hányás követ
keztében történő kiszáradás, hypoglycaemia, 
hyperventilatio. 

Terápia: vegyes acidosis-alkalosis eselén a sav
bázis egyensúly visszaállítása; izzadás és hányás 
következtében kialakult kiszáradás esetén folyadék
pótlás; hypoglykaemia esetén glukózadagolás. 

Eltartás: Tabletta és klizma, szabahőmérsékleten 
(15-25 °C); a kúp fénytól védve, szobahőmérsék
leten. 

· e Megjegyzés: + V 
O Törzskönyvi szám: K - 1612 (tabletta); K -
1611 (kúp); K- 1610 (kl izma) 
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SALSOL A infúzió (6 x 100 níl; 
500 ml; 1000ml) 

HUMAN .·.· ATC kód: B05B 801 

Steril, pyrogenmentes, isotoniás elektrolitoldat 
e Hatóanyag 

Natrium chioratum 
Aqua dest. pro inj 

9 g 
ad 1000 ml 

Na+ 154 mmol/1 
U 154 mmol/1 
Ozmolarítás: 308 mOsm/1 
pH: 4,0---7,0 

e Javallat 
Hypochloraemiás alkalosis; traumás, vérzési és 

égési shockban a volumenpótlás elkezdéséhez ad
dig, amíg megfelelő oldatokkal (vér, plazma, plaz
mapótszerek, Ringer~laktát stb.) a shock-ellenes te
rápia folytatható. 

Testüregek (pleura, peritoneum, orrmelléküre
gek, hólyag stb.) öblítése; mütétek közben alkalma
zott kompresszek, csíkok stb. nedvesítése. 
e Ellenjavallat 

Hypertoniás dehydratio; hyperhydratiós állapo
tok (oedemák); hypokalaemiás alkalosis; hyper
kalaemia. 
e Adagolás 

lv., cseppinfúzióban. Kivételesen sc. is adható. 
Az infundálás sebessége max. 80 csepp/perc, ill. 
250 ml/óra lehet. Adagolása az extracelluláris vesz
teség mértékétől függ, általában 500-1000 ml/24 

l óra, max. 
• Figyelmeztetés 

Elektrolitmentes szénhidráttartalmú oldatokkal 
megfelelő arányban elegyítve, különböző töménysé
gú oldatok készítésére alkalmas 

Más gyógyszert az oldatba tenni csak abban az 
esetben szabad, ha a beadandó gyógyszer alkal
mazási előirata izotóniás konyhasóoldattal való hígí
tási javasol. Megbontott infúziós oldatot félretenni és 
később felhasznéni nem szabad. 

Kizárólag tiszta oldat használható. 
Eltartás: száraz, hüvös helyen. 

e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3514 

SALVADOR tabléttá (10x) 

RICHTER 

Fájdalomcsillapító hatású kombináció. 
e Hatóanyag 

75 mg barbitalum, 80 mg coffeinum, 150 mg 

aminophenazonum, 150 mg phenacetinum tablet
tánként 
e Javallat 

Külőnböző fájdalmak csillapítása. 
e Ellenjavallat 

Pírazoion és barbitál túlérzékenység, máj és ve
seelégtelenség, akut intermittáló porphyria, glukóz-
6-foszfát-dehidrogenáz enzim hiánya, 6 év alatti 
életkor. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 1-3-szor 1-2 tabi.; 
iskoláskorú gyermekeknek 1-2 -szer %tabi. 
e Mellékhatás 

Allergiás bőrkiütés, urticaria, erythema 
nodosum, exanthema. Szédülés, kábultság, hozzá
szokás veszélye, fejfájás, hypotonia, fáradékony
ság, perifériás idegkárosodás, polyneuropathiák. 
Haemolytikus anaemia glukóz-6-foszfát-dehidro
genáz enzim hiánya esetén, pancytopenia, agranu
locytosis, methaemoglobinemia, cyanosis. Hepa
tocellularis, illetve cholestatikus icterus. Papillanec
rosis, glomerulonephritis. Vizelet elszí-neződése 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatásuk összegződik: altatók, nyugtatók, anti
hisztaminok, psychopharmaconok, alkohol. 

Hatásuk csökken: anticoagulansok, orális fo
gamzásgátlók, doxycyclin. 

Toxicitásuk összegződik: triciklusos antide
presszánsok, allopurinol, methotrexat, cyclophos
phamid, 5-fluorouracil. 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazáskor a vérképet időnként 

ellenőrizni kell. 
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 
alkalmazásamellett lehet jármüvet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 
• Megjegyzés: 0 Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 854 
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SANDIMMUN 50 mg/ml 
koncentrátum infúzióhoz 
(10x 5 ml); (10 x 1 ml)' 

SANDIMMUN.100 mg/ml ivóoldat 
(50 ml) 

SANDIMMUN 25 mg.kapszuia (50x) 
SANDIMMUN 50 mg kapszula 

(50x)" 
SANDIMMUN 100 n\ g kapszula 

(50x) . . . ... 
SANDIMMUN' NECRAL 100 mg/ml 

ivóoldat{SO 11'11) -
SANDIMMÚN NECRAL 25 mg 

kap~zula (50x) 
SANDIMMUN NECRAL 5ö mg 

kapszula (50x) 
SANDIMMUN'NECRAL 100 mg 

kapszüla (50x) 
SANDOZ ATC kód: L04A-A01 

A ciklosparin (ciklosporin A-ként is ismert) 11 
aminosavból álló ciklikus polipeptid. 

Hatékony immunsuppressiv szer, mely meg
hosszabbítja az allagen transplantatumok (bór, szív, 
vese, pancreas, csontvelő, vékonybél és tüdő) túl
élését. 

A ciklosparin gátolja a sejtközvetített immunvá
lasz kialakulását: az allograft kilökődés!, a 
késietetett cutan hypersensitivitást, a kísérletes al
lergiás encephalomyelitist, a Freund-adjuvánssal 
előidézett arthritist, a graft-versus-host betegséget 
és a T-sejttől függő antitesttermelést is. 

Sejtszinten gátolja a lymphokinek termelődését 
és felszabadulását: beleértve az interleuki~ 2-t (a T
sejt növekedési faktort, TCGF) is. 

A ciklosparin a nyugalmi állapotban lévő lym
phocytákat a sejtciklus G0 vagy G 1 fázisában bioc
kalja és gátolja az aktivált T-sejtek általi antigén-in
dukált lymphokin felszabadulást A ciklosparin 
specifikusan és reverzibilisen a lymphocytákra hat 

A cytostaticumokkal ellentétben a haemopoesist 
nem deprimálja és a phagocyta sejtek múködését 
sem befolyásolja. A ciklosporinnal kezelt betegek 
fertözésekre kevésbé hajlamosak, mint az egyéb 
immunsuppressiv kezelésben részesültek. 

A ciklosparin orális alkalmazásakor (a kapszula 
és az ivóoldat bioegyenértékű) a maximális szérum- · 
kancentráció a beadás! követően 1-6 órán belül 
alakul ki. 

Egyensúlyi állapotban az orális formák abszolút 
biolhasznosulása 20-50%. 

A ciklosparin túlnyomórészt a keringó vér
mennyiségen kívül oszlik el. 

A vérben 33-47%-a a plazmában, 4-9%-a a 
lymphocytákban, 5-12%-a a granulocytákban, 
41-58%-a a vörösvérsejtekben található. A szérum
ban kb. 90%-ban fehérjékhez, lóként lipopro
teinekhez kötődik. A ciklosparin biotranszformáció
jakor mintegy 15 metabolit keletkezik. Ezek szinte 
egyenrangúak. 

Kiürülésük elsősorban az epén keresztül törté
nik, a szájon át adott adagnak csupán· 6%-a ürül a 
VIZelettel és ennek csak 0,1 %-a található meg válto
zatlan formában. 

A terminális eliminációs féléletidő közölt adatai a 
használt módszertől és a vizsgált beteganyagtól 
függően jelentősen eltérőek. Egészséges önkénte
sekben 6,3 óra, míg súlyos májbetegség esetén 
20,4 óra. 

Sandimmun Nearal adásakor a ciklosparin effek
tiv hányada (AU Cb) lineárisabb, a felszívódás meg
bízhatóbb és kevésbé befolyásolja az étkezés és a 
napszaki ingadozás. A betegt;Jen a ciklosparin far
makokinetikája egyenletesebb, a mális ciklosporin
koncentrációja és a teljes expositio (AUCb) össze
függése szerosa bb. A San d immun Necral jól kiszá
mítható vérszintet biztosít a nap folyamán, ill. napról
napra folyamatosan a fenntartó terápiás tartomány
ban. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Sandim
munról a Sandimmun Neoralra 1:1 arányban történő 
áttéréskor a teljes vérben a minimális koncentrációk 
hasonlóak, így a kívánt terápiás szintek megmarad
nak. A Sandimmun Nearal azonban gyorsabban szí
vódik fel (a tmax 1 órával korábban alakul ki és átla
gos cmax 59%-kal magasabb), továbbá átlagosan 
29%-kal nagyobb biohasznosulást eredményez. 
e Hatóanyag 

100 mg ciclospari num 1 ml Sandimmun, ill. 
Sandimmun Necral ivóoldatban. 

25, 50, ill. 100 mg ciclospari num Sandimmun, ill. 
Sandimmun Nearal kapszulánként. 

Sandimmun inj.: 50 mg ciclosporinum 650 mg 
polioxietilált ricinusolajban és 33% alkoholban am
pullánként, intravénás infúzió céljára 1, ill. 5 ml-es 
amp.-ban. 
e Javallat 

A Sandimmun Neoral- az autoimmun kórképek
ben való elégséges tapasztalatok híján- csak az l. 
számú indikációban (Transplantatio során a kilökő
dés megelőzése) javasolt. 

l. Transplantatio során a kilökődés megelőzése. 
l l. Autoimmun betegek: endogen uveitis, psoria

sis, nephrosis-syndroma, rheumatoid arthritis keze
lése. 

l. Transp!antatio 
1. Szervátű!tetés: Az allagen vese-máj-szív-, 
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kombináltszív-tüdő-és hasnyálmirigy-transplantatio 
során a beültetett szerv kilökődésének megelőzése. 

A kilökődés kezelése olyan betegeken, akik ko
rábban más immunsuppressiv szereket kaptak. 

2. Csontve!óátü!tetés: Az átültetett csontvelő ki
lökődésének megelőzése_ A graft-versus-host be
tegség (GVHD)" megelőzése és kezelése. 

11. Autoimmun betegségek 
1. Endogen uveitis 
Aktív, a látást veszélyeztető, nem fertőzéses ere

detű intermedier és posterior uveitis, amelyekben a 
hagyományos kezelés nem járt eredménnyel, vagy 
súlyos mellékhatásokat okozott. A relinát érintő, is
mételt gyulladásos fellángolásokkal járó Bechet 
uveitis. 

2. Psoriasis 
Klinikailag definiált, súlyos, generalizált, króni

kus plaque formájú, konzervatív terápiára nem rea
gáló vagy ily módon nem kezelheló psoriasis vul
garis. 

3. Nephrosis syndroma 
Glomerularis megbetegedések, mint minimal 

change nephropathia, fokális és szegmentális glo
merulosclerosis, vagy membranosusos glomerulo
nephritis következtében kialakult szteroid-dependes 
és szteroid-rezisztens nephrosis syndroma felnőt
tekben és gyermekekben. Remisszió elérése és an
nak fenntartása. Szteroid-indukálta remisszió fenn
tartása a szteroid megvonása után. 

4. Rheumatoid arthritis 
Konzervatív antirheumatikus terápiával nem ke

....._ zelheló vagy arra nem reagáló rheumatoid arthritis 
súlyos, aktív formája. / 
• Ellenjavallat l 

Ciklosporinra és/vagy polioxietilált ricinusolajra 
való ismert túlérzékenység. 
e Adagolás 

!. Trasptantatío 
A következőkben megadott orális és intravénás 

adagolási tartományok csupán irányelveknek tekin
tendők. 

A Sandimmun infúziós koncentrátum adagjai 
megközelítőleg egyharmadát teszik ki a megfelelő 
orális adagnak. Szükséges a ciklosparin vér~zint
jének rendszeres ellenőrzése. Ez manaklonális cl
lenanyagon alapuló RIA módszerrel, Sandimmun
kit segítségéve l, vagy egyéb újab b módszerrel tör
ténhet. 

Az így nyert eredmények határozzák ITieg az 
egyes betegek aktuálisan szükséges adagját ah
hoz. hogy a célszervben a kívánt kancentráció kiala
kuljon. (Lásd a Figyelmeztetés fejezetet is.) 

1 éves kor feletti gyermekeken a Sandimmun 
standard adagolásban nem okoz különös problé
mái. Egyes vizsgálatok szerint azonban gyermekek 
magasabb ttkg-onkénti adagol igényelnek és azt 
jobban is tűrik, mint a felnöttek_ 

1. Szervtranspfantatio 
A kezdő 10-15 mg/ttkg/nap orális adagot a mü

tét előtt 4--12 órával kell a betegnek beadni. A mú
tét után 1-2 hétig kell még alkalmazni ugyanezt az 
adagolás!, majd ezt követően a vérszinttől függően 
a fenntartó adagot 2-6 mg/ttkg/nap-ra kel! csök
kenteni. 

A Sandimmunt más immunsuppressiv _ _;szerrel 
együtt (pl. hármas vagy négyes komblriáci('/r'észe" 
ként kortikoszteroiddal) adva, alacsonyabb dózis 
(pi. 3-6 mg/kg/nap orális kezdő adag) is elegendő. 

A Sandimmun Neoralt mindig napi két részre 
osztva kell alkalmazni. lnfúziós koncentrátum is al
kalmazható (a javasolt dózis 1/3-a a megfelelő orá
lis adagnak) - ha szükséges -, de ilyen esetekben 
amilyen gyorsan lehet. át kell állítani a beteget orá
lis terápiára. 

2. Csontvelőátültetés 
A bevezető adagot a transplantatio előtti napon 

kell beadni. !v. infúzió alkalmazása célszerű a leg
több esetben, az ajánlott adag 3-5 mg/ttkg/nap. 

Ez az adag alkalmazható közvetlenül a trans
plantatio utáni periódusban (2 hétig), mielótt az orá
lis fenntartó adagra (12,5 mg/ttkg/nap) áttérünk. A 
fenntartó kezelést legalább 3 hónapig (lehetőleg 
6 hónapig) kell folytatni, majd a szert fokozatosan 
megvonni a transplantatio után egy éwel. Amennyi
ben az orális formákka! kezdjük a kezelést, az aján
lott adag 12,5-15 mg/ttkg/nap a transplantatio előtti 
napon kezdve. A Sandimmun Neoralt mindig napi 
két részre osztva kell alkalmazni. 

Néhány esetben a Sandimmun-kezelés meg
szakításakor GVHD léphet fel, amely rendszerint 
kedvezően reagál a Sandimmun újbóli adására. 
Enyhe, krónikus GVHD-kezelésére alacsony ada
gok adhatók. 

Az átá!!ást a Sandimmunró! Sandimmun Nea
raira 1:1 arányban kell kezdeni. Az áttérést követő 
4--7 napon belül meg kell vizsgálni a teljes vér mini
mális ciclosporin-koncentrációját. Néhány beteg
ben a magasabb csúcskoncentráció (C maJ és foko
zott gyógyszer-expositio (AUC) okozta változások 
kifejezettebbek és klinikailag jelentősebbek lehet
nek (főleg a rosszabbul abszorbeáló, nagy San
dimmun dózisra beállított betegek). Az áttérést kö
vető első két hónapban a klinikai biztonsági para
métereket. mint a szérumkreatinin és a vérnyomás, 
monitorozni kell. Amennyiben a ciklosparin minimá
lis koncentrációja a terápiás szint fölé emelkedik, ill. 
a klinikai biztonsági paraméterek romlanak, az ada
gokat esŐkkenteni kell. A Sandimmun Nearal formá
ból a ciklosparin felszívódása egyenletesebb, és a 
vér minimális ciklosparin koncentrációi a gyógyszer
expositióval szaros összefüggést mutatnak. 

Gyakorlati tanácsok 
Az anaphylaxia kockázata miatt a Sandimmun 

intravénás infúziós koncentrátumot csak azoknak a 
betegeknek célszerű adni, akik a gyógyszert szájon 
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át nem tudják bevenni. Ezekben az esetekben a mű
tétet követően, amilyen hamar erre lehetőség van, 
orális adagolásra kívánatos áttérni. 

A koncentrátumot fiziolOgiás konyhasóoldattal, 
vagy 5%-os glukózoldattal 1:20 vagy l :100 arányra 
kell hígítani és lassú, intravénás infúzió formájában 
kb. 2-6 órán keresztül, vagy infúziós pumpával 
24 órán át kell beadni. 

Lehetőség szerint üveg infúziós palackol kell 
használni. Műanyag tartályt csak abban az esetben 
szabad alkalmazni, ha az megfelel az European 
Pharmacopoeia műanyag transzfúziós szerelékre 
vonatkozó előírásainak. A koncentráluriiban lévő 

polioxietilált ricinusolaj a PVC-ból a ftalátot ugyanis 
kioldhatná. 

A már elkészített infúziós oldatokat 48 óra után 
meg kell semmisíteni. 

Oldat orálís alkalmazásra 
A napi teljes adagot be lehet venni egyszerre, 

de kedvezőbb két egyenlő részre osztani. 
A Sandimmun Neoralt mindig napi két részre 

osztva kell alkalmazni. Az oldatot közvetlenül a be
vétel elót! üvegpohárban (nem műanyagban) kell hí
gítani, egyéni ízlés szerint hideg kakaóval, tejjel 
vagy gyümölcsléveL Egyedül a grapefruitlével törté
nő hígítás! kell kerülni, annak viszonylag magas 
P-450-függő enzimtartalma miatt. 

Jól fel kell keverni és egyszerre meginni, majd ki 
kell öblíteni a poharat az alkalmazott itallal és azt is 
meginni, hogy a teljes adag biztosan bejusson a 
szervezetbe. Ha egyszer egyfajta ízestítő oldatot ki
választottunk, mindig azt célszerű alkalmazni. 

Használat után a pipettát kívülról egy tiszta 
papírzsebkendővel meg kell tisztítani és visszahe
lyezni a védótasakba. 

Nem szabad a pipettát vízzel, alkohollal vagy 
bármi mással kiöblíteni. 

Az oldatot nem szabad hűtőszekrényben tartani! 
Felbontás után az oldatokat 2 hónapon belül fel 

kell használni, addig pedig 15-30 °C közölt kell tá
rolni, mivel természetes eredetű olajat tartalmaz, 
ami alacsony hőmérsékleten mgszilárdul. 20 °C 
alatt zselészerű kicsapódás fordulhat elő, valamint 
finom hártyásodás vagy üledékképződés is kialakul
hat. Ezek a folyamatok reverzibilisek, és 25-30 °C 
körüli hőmérsékleten visszafordulnak. Ezek a jelen
ségek a készítmény hatásosságát nom befolyásol
ják, és a pipetta használatával az adagolás pontos 
marad. 

A kapszulákat egészben kell lenyelni. A fóliából 
csak használat előtt szabad kivenni. A kapszulákat 
30°C alatt kell tárolni. A fólia felbontásakor jellegze
tes szag érezhető: ez normális jelenség, és nem je
lenti azt, hogy a kapszula bármely módon károso
dott. A napi adagot célszerű 2 alkalomra elosztva 
adni. 

A Sandimmun Nemalt mindig napi két részre 
osztva kell alkalmazni. 

Akut túladagolással kapcsolatban kevés a ta
pasztalat. Minden esetben tüneti kezelés és általá
nos supportiv terápia szükséges. A bevételt követő 
első néhány órában a gyomormosás eredményes 
lehet. A ciklosparin nem dializálható, és aktív sze
nes haemoperfusioval sem távolítható el. Nephro
toxicitas jelei előfordulhatnak, ·melyek a gyógyszer 
kiürülésével párhvzamosan, várhatóan megszún
nek. 

ll Autoimmun betegségek 
1. Endogen uveitís 
A kezdő adag 5 mg/ttkg/nap egyszeri, vagy osz

tott adagokban, amíg az uvea aktív gyLllladásában 
nem következik be remisszió és a látóképesség 
nem javul. Refrakter esetekben rövid időre ezt az 
adagot 7 mg/ttkg/nap-ig szabad emelni. 

Kezdeti remissio elérésére, vagy a gyulladásos 
ocularis roham leküzdésére szisztémás kortiko
szteroid-kezelés (0,2-0,6 mg/t!kg/nap prednizolon, 
vagy ezzel egyenértékű szer) ajánlott, ha a Sandim
mun egymagában nem elegendő. 

A fenntartó kezeléshez az adagot a legalacso
nyabb effektív szintre kell csökkenteni, ami a remis
sziós fázisban nem haladhatja r:neg az 5 mg/ttkg na
pi adagot. 

Figyelmeztetés: Mivel a Sandimmun ronthatja a 
vesefunkciót, csak normál vesefunkciójú betegek
nek adható. A vesefunkció gyakori ellenőrzése 
szükséges. Ha a szérumkreatinin-szint többszöri 
mérés eredményeképpen a kiindulási értéket több, 
mint 30%-kal meghaladja, a Sandimmun adagját 
25-50%-kal csökkenteni kell. E dóziscsökkentési 
akkor is végre kell hajtani, ha a beteg emelkedett 
szérumkreatinin-szintje a laboratóriumi normál érté
ken belül található. 

2. Psoriasis 
Remissio elérésére a javasolt kezdő orális adag 

2,5 mg/ttkg/nap, napi két részre elosztva. 
Amennyiben l hónap után sem észlelhető javu

lás, a napi adagot fokozatosan lehet emelni, maxi
málisan 5 mg/ttkg-ra. 

Ha az 5 mg/t!kg-os adag 6 héten át adva nem 
vezet eredményre, vagy pedig a hatásos dózis mel
lett az l. fejezet Figyelmeztetés rovatában ismerte
tett biztonsági szempontok nem tarthaták be, a ke
zelés megszakítása javasolt. 

A kezdő adag 5 mg/ttkg/nap abban az esetben, 
ha a beteg állapota gyors javulást igényel. 

Fenntartó kezeléshez az adagot a legalacso
nyabb hatásos szintre egyedileg kell beállítani, ami 
nem haladhatja meg a napi 5 mg/ttkg-ot. 

Figyelmeztetés: Nem kielégitő veseműködés, 

kezeletlen magasvérnyomás vagy fertőzés, ill. 
egyéb malignilas eselén nem alkalmazható. 
Hyperurikaemia vagy hyperkalacmia eselén külö
nös óvatosság szükséges. 

Mivel a veseműködést ronthatja, a kezelés első 
3 hónapja alatt kéthetenként ellenőrizni kell a 
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szérumkreatinint. Amennyiben a kreatininszint sta
bil, 2,5 mg/ttkg-os fenntartó adag eselén 2 havonta, 
ennél nagyobb adag eselén pedig havonta kell azt 
mérni. Ha a szérumkreatinin a kiindulási értéknek 
több, mint 30%-ával emelkedik·, a dóZis! 25-50%-kal 
csökkenteni kell, akkor is, ha á megemelkedett érték 
a normál felső határértéken belül van. Amennyiben 
az adag csökkentése· egy hónapon belül nem vezet 
eredményre, a kezelést abba kell hagyni. 

A kezelés megszakítása javasolt abban az eset
ben is, ha nem megfelelően befolyásolható hyperto
nia alakul ki. 

A psoriasisos betegek, akár Sandimmun-, akár 
hagyományos kezelést kapnak, hajlamosak lehet
nek malignitasokra, melyek leginkább a bőrt érintik. 
A kezelés megkezdése előtt a psoriasisra nem jel
lemző, malignitasra gyanús bőrlaesiókból biopsiát 
kell venni: malignus vagy praemalignus elváltozás 
eselén a Sandimmun-kezelés csak akkor kezdhető 
el, ha ezek a faesiók megfelelő terápiára rendeződ
tek, és nincs egyéb eredményes psoriasis-keze
lésre lehetőség. 

Néhány, Sandimunnal kezelt psoriasisos bete
gen lymphoproliferatív elváltozások jelentkeztek. 
Ezek a kezelés azonnali megszakítására megszűn
nek (lásd a l. Transplantatio fejezetben a Mellékha
tások rovatot). 

3. Nephrosis syndroma 
Remissio elérésére a javasolt dózis felnőtteknek 

napi 5 mg/t!kg, gyermekeknek napi 6 mg/ttkg. 
Proteinuria vagy elégtelen veseműködés eselén a 
kezdeti adag a napi 2,5 mg/ttkg-ot nem haladhatja 
meg. 

_Kis dózisú kortikoszterojY!'dal történő kombinálá
sa javasolt, ha ónmagábah a Sandimmun-terápia 
nem elégséges, különösen szteroid-rezisztens bete
geknek. 

Amennyiben a Sandimmun-kezelés három hó
napon belül nem vezet eredményre, abba kell hagy
ni. Az adagolás! egyedileg kell beállítani a hatás 
(proteinuria) és a biztonság (elsődlegesen szé
rumkreatinin) figyelembevételével, nem haladhatja 
meg azonban a napi 5 mg/ttkg-ot felnőttek, 6 
mg/ttkg-ot gyermekek esetében. A fenntartó keze
léshez az adagot fokozatosan kell csökkenteni a 
legalacsonyabb hatásos szintre. 

Figyelmeztetés: Mivel a vesefunkciói ronthatja, a 
veseműködést gyakran kell ellenőrizni és az adagot 
25-50%-kal csókkenteni, amennyiben a szérum
kreatinin a kiindulási értéknek több mint 30%-ával 
emelkedik. A már eleve nem kielégitő vesefunkciójú 
betegek csak napi 2,5 mg/ttkg-mal kezelhetők és fo
kozott ellenőrzést igényelnek. Néhány beteg eseté
ben nehéz észlelni a Sandimmun-okozta renalis 
dysfunctiot, mivel maga a nephrosis syndroma is 
okozhat hasonló elváltozásokat. Ez magyarázza, 
hogy néhány esetben a Sandimmun-kezelésnek tu
lajdonított strukturális veseelváltozások nem jártak 

együtt emelkedett kreatininszinttel. Ajánlatos vese
biopsziát végezni a hosszantartó (több mint egy 
éves) Sandimmun-kezelés során nephrosis synd
romában. 

lmmunsuppressansokkal (Sandimmunt is bele
értve) kezelt nephrosis syndromás betegek eseté
ben elvélve malignilas észlelhető (Hodgkin-lym
phoma). 

4. Rheumatoid arthritis 
A kezelés első 6-8 hete alatt napi 2 mg/t!kg orá

lisan adagolva, napi két részletben bevéve. Nem ki
elégítő hatás eselén a napi adag fokozatosan növel
hető napi 4-5 mg/ttkg-ig. A hatás teljes kifejlődésé
hez általában 12 hetes kezelés szükséges. Jó ered
mény eselén a kezelés6-12 hónapig folytatható. 
Hosszabb ideig tartó kezelésről még nincs keltő ta
pasztalat. 

A fenntartó adagot egyénileg, a hatás és a tole
rálhatóság mérlegelése alapján kell beállítani. 

Alacsony dózisú kortikoszteroidokkal és/vagy 
nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel együtt is ad
ható. 

Figyelmeztetés: Nem kielégítő veseműködés, 
kezeletlen hypertonia, kezeletlen fertőzések vagy a 
malignilas bármilyen formájának fennállása eselén 
nem szabad Sandimmunt alkalmazni. 

Mivel a Sandimmun ronthatja a vesefunkciót, a 
szérumkreatinin kiindulási értékét a kezelés elót! 
legalább 2 alkalommal meg kell mérni, és a kezelés 
első 3 hónapja alatt kéthetenként, később 4 heten
ként ellenőrizni kell. A Sandimmun adagjának növe
lésekor, vagy nemszteroid gyulladáscsökkentővel 
történő együttadásakor a kreatininszintet gyakrab
ban kell mérni. 

Az adagolás módosítása a kreatinin-értékek 
alapján: ha a szérumkreatinin-szint többszöri mérés 
eredményeképpen a kiindulási értéket több mint 
30%-kal meghaladja, a Sandimmun adagját csök
kenteni kell, ha pedig több mint 50%-kal emelkedik, 
a dózis! felére kell csökkenteni. E dóziscsökkentési 
akkor is végre kell hajtani, ha a beteg emelkedett 
szérumkreatinin-szintje a laboratóriumi normál érté
ken belül található. Amennyiben az adag csökken
tése nem akadályozza meg a kreatininszint további 
növekedését, a kezelést abba kell hagyni. 

A kezelést abban az esetben is meg kell szakí
tani, ha a kialakult hypertonia nem befolyásolható 
antihypertensiv szerekkel. 

Hasonlóképpen a többi tartós immunspressiv te
rápiához, a lymphoproliferatív rendellensségek ki
alakulásának rizikóját !okozhatja. 
e Mellékhatás 

Rendszerint enyhék vagy mérsékeltek, az adag 
csökkentésére enyhülnek 

A leggyakrabban megfigyelt mellékhatások· 
hypertrichosis, tremor, a veseműködés károsodása 
(lásd Figyelmeztetés), hypertonia (főleg a szív
transplantált betegeken), májfunkciós zavarok, fá-
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radtságérzet, gingiva hypertrophia (mely gyakori 
fogmosással többnyire megelőzhető), gastrointesti
nalis zavarok (étvágytalanság, hányinger, hányás, 
hasmenés, hasi fájdalom), égő érzés a végtagokon 
(főleg a kezelés első hetében). 

Esetenként fejfájás, allergiás jellegű bőrtünete.k. 
enyhe anaemia, hyperkalaemia, hyperurikaemia, 
hypomagnesaemia, súlynövekedés, oedema, pan
creatitis, paraesthesia, convulsio, valamint reverzi
bilis dysmenorrhoea, illetve amenorrhoea. Ritkán 
izomgörcsök fordulnak elő. 

Különösen májtransplantált betegeken 
encephalopathiás tünetek, látás- és mozgászava
rok, valamint tudatzavar is fellépett. Kérdéses, hogy 
ezek a tünetek a ciklosporin-kezeléssel, az alapbe
tegséggel vagy egyéb állapottal voltak-e összefüg
gésben. 

Kivételesen thrombocytopenia, olykor microan
giopathiás haemolytikus anaamiával társulva, vala
mint veseelégtelenség (haemolytikus uraemiás syn
droma) is kialakulhat. 

Malignitasak és lymphoproliferatív rendellenes
ségek fejlődhetnek ki, de ezek előfordulása és gya
korisága hasonló, mint más hagyományos immun
suppressiv kezelést követően. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozott óvatossággal adható együtt: 
- nephrotoxíkusnak ismert gyógyszerekkel (pl. 

aminoglikozidok, amfotericin-B, ciprofloxacin, 
melfalan, trimetoprim); 

- nemszteroid gyulladásgátlt'Jkkal, mivel ezek 
önmagukban is károsíthatják a vesefunkciót. Együtt
adásukkor a vesefunkciók fokozott ellenőrzése 

szükséges; 
- lovaslatinnat és colchicinnel, malyeknek eset

leges izomkárosodást (izomfájdalom és -gyenge
ség) okozó mellékhatását fokozhatja. 

-azokkal a szerekkel, amelyekról tudott, hogy a 
szer metabolizmusában vagy kiválasztásában érin
tett hepatikus enzimeknek, főleg a eitekrom P-450 
enzimnek kompetitív gátlásával, vagy indukálásával 
csökkentik vagy növelik a ciklosparin kancentráció
ját a teljes vérben, vagy a plazmában; 

- azokka: a szerekkel, amelyekról tudott, hogy 
növelik a ciklosparin koncentrációját a szérumban, 
vagy a teljes vérben, pl. ketokonazol, néhány 
makrolid antibiotikum, mint az eritromici n, josamicin 
(leukomicin-V), doxiciklin, orális contraceptivumok, 
néhány kalciumantagonista, mint a diltiazem, 
nicardipin és veraparniL (Mivel a nifedipin gingiva
hyperplasiát okozhat, azoknak a betegeknek, aki
ken a Sandimmun kezelés hatására gingiva hyper
plasia alakul ki. kerülni kell a nifedipin adását); 

-azokkal a szerekkel, amelyek csökkentik a cik
losparin koncentrációját a szérumban és a vérben 
pl. barbiturátok, karbamazepin, feni1oin, metamizol,' 
nafcillin, intravénás (de nem orális) szulfadimidin és 
trimetoprim. 

1166 

Azokban az esetekben, amelyekben a fenti sze
rekés a ciklosparin együttes alkalmazása elkerülhe
tetlen, különös figyelmet kell fordítani a ciklosparin 
vérszintjének ellenőrzésére és a Sandimmun, ill. a 
Sandimmun Nearal adagjának megfelelő módosítá
sára. 

Néhány esetben leírták, hogy a Sandimmunnal 
kezelt betegeken a prednizolon-clearance csökkent 
és a nagy dózisú metil-prednizolon a ciklosparin 
szérumszintjét növelte. 

Ciklosparin-kezelésben részesülő betegeknek 
kerülniük kell a magas káliumtartalmú diétát és nem 
adható nekik káliumtartalmú gyógyszer. vagy káli
ummegtakarító diureticum sem. A ciklosporin
kezelés alatt történő vakcináció hatékonysága csök
kenhet, ezért kerülni keli az élő, legyengített kóroko
zókat tartalmazó oltásokat 
e Figyelmeztetés 

Csak az immunsuppressiv kezelésben nagy ta
pasztalattal rendelkező orvosok használhatják, ha a 
megfelelő technikai, személyi, valamint laboratóriu
mi feltételek biztosítottak a betegek gondos el!enőr
zéséhez. 

A fenntartó kezelést végző orvosnak a beteg 
nyomonkövetési adatairól folYamatosan kelt infor
mációt kapnia. Az infúziós koncentrátumban levő 
polioxietilált ricinusolaj anaphylactoid reakció! okoz
hat, ami az arc és a mellkas felső részének kipirulá
sával, akut légzési elégtelenséggel (nehézlégzés, 
zihálás), a vérnyomás változtatásával és tachy
cardiával jár. 

Különös óvatosság szükséges, ha a beteg ko
rábban polioxietilált ricinusolajat (pl. Gremaphor EL 
tartalmú készitmények) intravénás injekcióban vagy 
Infúzióban kapott, vagy, ha allergiára prediszponált. 
Igy azokat a betegeket, akik Sandimmun infúzlós 
koncentrátumot kapnak, az infundálást követően 
legalább 30 percig, majd ezután gyakori időközön
ként ellenőrizni kell. Ha anaphylaxiás reakció jelent
kezik, a gyógyszer adását azonnal abba kell hagy-
ni. 

Az ágy meltett állandó készenlétben álljon: 
1:1000 hígítású epinefrin (pl. Tonogen) inj. és oxi
gén. Antihisztaminok (H 1- és H2-blockolók) profilak
tikus alkalmazása iv. Sandimmun adása elót! az 
anaphylaxiás reakciók megelőzésében eredményes 
tehet 

Az orális formák nem tartalmaznak polioxietilált 
ricinusolajat 

A Sandimmunt nem szabad együtt alkalmazni 
egyéb immunsuppressiv szerrel, kivéve a kor
tikoszteroidokat. Néhány centrum ugyan együtt ad
ja azathioprinnel és kortikoszteroiddal, ill. más 
immunsuppressiv szerrel (mindegyiket kis adag
ban) annak érdekében, l1ogy a Sandimmun nephro
toxicitasát csökkentsók A túlzott immunsuppressio 
azonban az infekciók iránti fogékonyságot. valamint 
lymphoma kialakulásának a lehetőségél növeli. 

i 
' 

A ciklosparin-kezelés gyakori és potenciálisan 
súlyos szövódmény2 a szérum kreatinin- és kar
bamidszintjének emelkedése, ami a kezelés első 
heteiben alakulhat ki. E funckionáiis változások dó
zisfüggóek és reverzibilisek, az adag csökkentésé
re általában reagálnak. Tartós kezelés során egyes 
betegekben szervi elváltozások alakulnak ki a vesé
ben (pL interstitialis fibrosis), melyet veseátültetettek 
cselén a krónikus kilökődés tüneteitől el kell különí
teni. 

A ciklosparin a szérumbilirubin és a májenzimek 
értékeinek emelkedését okozhatja, ezek a változá
sok dózistól függóek és reverzibilisek. Kívánatos 
ezen paraméterek szigorú ellenőrzése és szükség 
eselén az adag módosítása. A teljes vérból történő 
manitorozáshoz a manaklonális antitestet tartalmazó 
Sandimmun-kitet célszerú alkalmazni (az alapve
gyületet méri), bár alkalmazható a HPLC módszer 
is, amellyel ugyanúgy az alapvegyület határozható 
meg. 

Ha plazmát vagy szérumot használunk, úgy 
standard szeparációs protokoll szerint kell eljárni 
(idő és hőmérséklet). 

Májátültetések eselén a kezdeti manitorozáshoz 
vagy specifikus manaklonális antitestet kell alkal
mazni, vagy párhuzamos méréseket kell végezni 
specifikus, ill. nemspecifikus manaklonális antitest
tel az adekvát immunsuppressio biztosításához. 

A ciklosparin koncentrációja a vérben vagy a 
plazmában azonban csak egy azon számos faktor 
közül, amelyek a betegek klinikai állaPotát meghatá
rozzák. Ennél fogva azok az eredmények a terápiá
hoz csak irányelveket szolg?ftatnak az egyéb klini
kai és laboratóriumi adatoKkal együtt. (A részletes 
"Practical guide to Sandimmun monitoring" c. fűze
tet kérésre a Sandoz Pharma Ag. képviselete ren
delkezésre bocsátja.) 

A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell, és 
szükség eselén megfelelő antihypertensiv terápiát 
kell elkezdeni. 

Ritka esetben a vérzsírok reverzibilis és enyhe 
emelkedését figyelték meg. Ajánlott a kezelés előtt 
és a terápia első hónapját követően a vérzsírok 
meghatározása. Ha emelkedett a vérzsír-szint dié
ta, ill. az adag csökkentése jön szóba. 

Hyperurikaemiás betegek kezelése során óva
tosság ajánlott. 

A ciklosparin állatkísérletekben nem teratogén. 
A transplantáli terhes nők kezelésére vonatkozó ta
pasztalatok még korlátozottak. A rendelkezésre álló 
adatok azonban azt mutatják, hogy a hagyományos 
terápiával összevetve a terhesség kimenetelével 
kapcsolatos mallékhatások kockázata Sandimmun, 
il!. Sandimmun Necral adásakor nem növekszik. 
Elégséges adatok híján azonban csak a várható elő
nyök és az esetleges magzati ártalom gondos mér
legelése alapján adhatók. 
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A ciklosparin bejut az anyatejbe. Sandimmun·, 
ill. Sandimmun Nearal-kezelésben részesülő anyák 
csecsemőiket ne szoptassák. 
e Megjegyzés: + + Fb (infúzióhoz koncentrá
tum) V Sz 

e Törzskönyvi szám: K- 1672 Cinfúzióhoz kon
centrátum); K- 1670 (ivóoldat); K- 1668 (25 mg 
kapszula); OGYI-T: 4032 (50 mg kapszula); K- 1669 
(100 mg kapszula); OGYI-T: 4200 (Nebrál iv06fdat), 
OGYI-T: 4201 (Neoral 25 mg kapszula); OGYI-T: 
4202 (Neoral 50 mg kapszula); OGYI-T: 4203 
(Neoral 100 mg kapszula) 

SANDOMIGRAN drazsé (30x) 

ALKALOIDA . 
l 

ATC_kód: N02C X01 _ -:
1 

A pizotifenre jellemzO a biogen aminokra, kOlö
nösen a szerotonlnra, hisztamima és tryptaminra ki
fejtett gátló hatás. A rohamok frekvencíáját csök
kentve alkalmas a migrain kúraszerú kezelésére. Ét
vágyfokozó hatással is rendelkezik. 
o Hatóanyag 

0,5 mg pizotifenum (hydrogen-maleinicum for
májában) drazsénként 
e Javallat 

Migrain és migrain típusú fejfájás megelőzése: 
típusos és atípusos migrain, vascularis eredetű fej
fájás. Horton-syndroma. Időskori depressív állapot, 
kisfokú mentális zavar. Tenziós, psychogén, poszt
traumás fejfájás esetén is megkísérelhető. Az akut 
migrainrohamot azonban nem befolyásolja. 
e Ellenjavallat 

Ez ideig nem ismeretes. 
e Adagolás 

Fejfájások kezelésekor a napi adagot 0,5 mg-tól 
1,5 mg-ig lépcsőzetesen célszerű emelni az alábbi 
táblázat szerint: 

Reggel 
Délben 
Este 

2. nap 

1 drazsé 

3 4. nap 

1 drazsé 
1 drazsé 

5. naptól 

1 drazsé 
1 drazsé 
1 drazsé 

Az esetek többségében az 5. naptól napi 3 -szar 
drazsé adható. Makacs esetekben a napi adag 

lépcsózet.!?Sen 3,0-4,5 mg ig {3-szor 2-3 drazsé) 
emelhető. 

Depressív állapotok kezelésekor az adagolás in
dividuális, a tünetek súlyosságának megfelelően. 
Kezdő adag napi 1 drazsé. Fenntartó adag napon
ta 2-szer 2, ill. 3-szor 2 drazsé. A tünetek javulása 
után- amely rendszerint 6-8 hetes kezelés után vár
ható - a fenntartó adag csökkenthető, ill. a kúra 
megszakítható. 



e Mellékhatás 
Enyhe szedatív hatás, mely többnyire 1-2 heti 

kezelés után megszúnik. Múló jellegű szájszáraz
ság. Allergia. Az étvágy fokozódásának eredménye
ként testtömeg-növekedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal {egymás hatását gyengítik). 
Óvatosan adható: 
- sedatívumokkal, hypnoticumokkal, antihista

minokkal (hatásuk fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Enyhe anticholinerg hatása míatt óvatosság 
ajánlatos szűk zugú glaucomás betegek, valamint 
vizeletürítési nehézségek (pl. prostatahypertrophia) 
esetén. 

Terhességben csak igen indokolt esetben ad
ható. 

Alkalmazásának elsó szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3498 

SANDONORM 1 mg tabletta (28xj•· · 

EGIS · .. ·· • ... . ·.. ATC kód:.C07AA17 

A bopindolol fő metabolitja a béta1- és béta2- re
ceptorokon fejt ki gátló hatást. Kis mértékben intrin
sic sympathomimetikus aktivitással (ISA) is rendel
kezik. Membrán stabilizáló hatása in vitro és állatkí
sérletekben is észlelhető. Nyugalomban és terhe
léskor is hatásos. Nyugalomban sem a szívfrekven
ciát, sem a perctérfogatot nem csökkenti lényege
sen. Vérnyomást valamint a szívfrekvenciát csök
kentő hatását a cirkadián ritmus megváltoztatása 
nélkül fejti ki. Mivel mérsékli a szív válaszát a béta 
adrenerg stimulációra növeli az angina pectorisban 
szenvedó betegek terhelhetőségét, ezáltal csökken
ti az anginás tüneteket. 

Mivel a Sandanorm hatása - az ajánlott dózis
határok között- legalább 24 órán keresztül fennáll, 
napi egyszeri adásamind hypertoniában mind angi
na pectorisban elégséges. 

Előnye még, hogy a plazmalipidekre nem gya
korol hatást, és hirtelen megvonása nem vált ki bé
ta-receptor túlérzékenységet 
• Hatóanyag 

1 mg bopindololum (hidrogénmanelát-só formá-
jában) tablettánként. · 
• Javallat 

Essentialis hypertonia és effort angina pectoris. 

e Ellenjavallat 
Digitálisz refrakter szívelégtelenség, cor pul

monale, jelentős bradycardia, másod- és harmadfokú 
AV-black, asthma bronchiale. Terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Essentialis hypertonia 
Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 tabletta). 

Amennyiben a hatás három hetes kezelés után nem 
kielégitő, az adagot napi 1 %-2 mg-ra (reggeli %-2 
tabletta) lehet növel ni, vagy más farmakológiai cso
portba tartozó vérnyomáscsökkentő gyógyszerrel 
lehet a kezelést kiegészíteni. 

A vérnyomás normalizálódása után - különösen 
enyhe vagy középsúlyos hypertoniában - a napi 
adagot 0,5 mg-ig (reggel% tabi.) lehet csökkenteni. 

Angina pectoris 
Kezdő adag napi 1 mg (reggel 1 tabletta). 
Amennyiben a hatás nem kielégitő, az adagot 

napi 1 Y2-2 mg-ra (reggel 1 Y;;--2 tabletta) lehet nö
velni. Ha a válasz még mindig nem megfelelő, más 
farmakológiai csoportba tartozó gyógyszerrel lehet 
a kezelést kiegészíteni 

A vesemúködés súlyos károsodása esetén 
(kreatinin clearance kisebb {nint 20 ml/perc) a kez
dő adag napi 0,5 mg (reggel Y2 tabletta) legyen. 
e Mellékhatás 

Esetenként szédülés, fejfájás, fáradékonyság, 
nagyon ritkán bórreakció léphet fel. Ilyenkor a dózist 
csökkenteni kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- veraparnil típusú kalcium antagonistával (kés

lelteti az AV átvezetést, cardiodepressív hatás erő
södhet): 

- antidiabeticumokkal (esetleges hypoglikaemia 
okozta tachycardia tüneteit a Sandanorm elfedi). 
e Figyelmeztetés 

Kezdódó vagy manifeszt szívelégtelenségben 
szenvedő beteget béta-blockolóval történő keze
lés előtt megfelelő digitálisz-kezelésben kell része
síteni. 

Altatással történő érzéstelenítés eselén igen fon
tos a cardiovascularis rendszer körültekíntó monito
rozása. Ha az altatáshoz a béta-blokád felfüggesz
tése szükséges, a Sandanorm kezelést fokozatosan 
kell megvonn i. A gyógyszer kisfokú intrinsic sympa
thomimetikus aktivitásának, valamint elhúzódó hatá
sának következtében a Sandanorm hirtelen elha
gyása esetén sem következik be rebound jelenség. 

Phaeocromocytomában béta-blockolót nem 
szabad alfa-receptor blackaló nélkül alkalmazni. 

Béta-receptor blackalóval történő kezelés során 
előfordulhat, hogy súlyosbodnak a korábban már 
fennálló perifériás érbetegségek tünetei, melynek 
paraesthesia és a végtagok lehűlése lehet a követ
kezménye. 

Más béta-blockolóknál megfigyelték, hogy a sú
lyos veseelégtelenség tünetei esetenként tovább ro-
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molhatnak, ezért veseelégtelenségben csak indo
kolt esetben adható. 

Egyidejű antidiabetikus terápia eselén óvatos
ság szükséges, mert a tartós éhezés jelentős hypo
glycaemiához vezethet és ennek fő tünete a tachy
cardia és a béta-blokád miatt rejtve maradhat, csu
pán az izzadás ·marad meg tünetként. 

Amennyiben túladagolás miatt túlzott bradycar
dia alakulna ki, 0,5-1 ,Omg (vagy több) atropin szul
fátot kell iv.-an adni. Egy másik lehetőség, hogy a 
béta-receptor serkentése céljából lassú iv. infúzió
ban 5 J.lg/perc dózisban izoprenalinium kloridot 
kell adni a kívánt hatás eléréséig. Refrakter esetek
ben, vagy kezdódó szívelégtelenség kialakulásakor 
8-10 mg glukagon kloridot kell adni, melyet szükség 
esetén 1 órán belül meg lehet ismételni, majd ezt 
követően, ha még szükséges 1-3 mg/óra sebes
séggel iv. infúzióban lehet folytatni, miközben a be
teget folyarr~atosan monitorozni kelL 

A jármUvezetó képességet és a balesti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyiségben és mely adagolási módon törté
nő alkalmazásamellett lehet járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen, 
nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3745 

SANOOPARI N 0,3!till injekció 
(5 x Ö,3 tili; 20 JI!Ó,3<ml) 
tecskendobén. .. 

SANóOPARIN o,s tili injekciÓ 
(20 x 0,5 tili) 

SANDOZ 

A Sandaparin a heparin natrium frakcio
nálásával nyert kis molekulatömegű (átlagosan 
5000-7000 Oalton) mucosa eredetű heparin natrium 
frakció. A kis molekulatömegú heparin kompenzálja 
mind a műtéti, mind a postoperativ, valamint a tartós 
immobilizáció révén kialakuló fokozott coagulatiós 
készséget azáltal, hogy komplex kötést hoz létre az 
antithrombin lll-mal. aXa faktor erős inhibitorával, 
míg az aktivált parciális thromboplastin időt (aPTT) 
csak kevéssé befolyásolja. 

A Sandaparin anti-Xa faktor aktivitása nem vi
szonyítható a nem-frakcionált heparinéhoz, mivel 
anti-Xa faktor aktivitásukat két különbözó nemzetkö
zi standard alapján határozzák meg. {1. nemzetközi 
alacsony molekulatömegű heparin standard, illetve 
4. nemzetközi heparin standard). 

Azonos profilaktikus hatás érhető el 5000 NE 
standard heparin napi háromszori és 1500 aPTI NE 
Sandaparin napi egyszeri alkalmazásával. 

Ellentétben a nem-frakcionált standard heparin
nal, melynek anti-Xa faktor (aXa) és aPTT aktivitása 
megegyezik (1:1), a Sandaparinnál az aXa fakterra 
kifejtett hatás dominál, míg az aPTI-re (a parciális 
thromboplastin időre) kevéssé hat. Azonos anti
thrombetikus hatás mellett csökken a vérzéSi"" szö
vődmények veszélye, javul a terápiás előny/kocká
zat arány. 

A subcutan alkalmazott kis molekulatömegú 
heparin gyorsan és csaknem teljes mértékben fel
szívódik. 

1500 aPTT NE sc. adása után a maximális plaz
maszint (aXa faktor gátlása) 2-4 óra múlva alakul ki. 
4 órás felezési idejével a Sandaparin közel kétszer 
olyan tartós hatású mint a nem-frakcionált heparin. 
e Hatóanyag 

3000 aXa NE (kb. 1500 aPTI NE) kis molekula
tömegű heparin natricum (0,5 ml desztillált vizes-
1 mg natrium chloratumot tartalmazó- oldatban)
ampullánként, ill. 

3000 aXa NE (kb. 1500 aPTT NE) kis molekula
tömegű heparin natricum (0,3 ml desztillált vizes ol
datban) - előretöltött egyszerhasználatos injekciós 
fecskendőnként 

• Javallat 
Thromboembolia megelőzése. 

• Ellenjavallat 
-kis molekulatömegű heparin iránti ismert túlér

zékenység; 
- haemorrhagias diathesisek (pL haemophilia, 

purpura, thrombocytopenia, fokozott kapilláris per
meabilitás): 

- haemorrhagias történések, encephalomalacia, 
akut intracranialis vérzések, központi idegrendsze
ri-, valamint szemészeli műtétek, proliferatív 
retinopathia diabetica: 

- ulcus pepticum, a gastrointestinalis tractus 
vérzései, visceralis carcinoma; 

- tüdóvérzés, aktív tuberculosis: 
- máj- vagy pancreas betegségek; 
-vesebetegség, vagy vesevérzés, nem-kontrol-

lált súlyos hypertonia; 
- bakterialis endocarditis; 
-fenyegető abortus. 
A Sandaparin im. vagy intraarterialis (ia.) adása 

ellenjavallt 
Aktív thrombotikus folyamatok kezelésére a 

Sandof)8.rin (lem alkalmas. 
e Adagolás 

Kizárólag subcutan alkalmazható. 
Az alkalmazás módja: Subcutan, a hasfal bőre 

alá kell beadni. 
A sc. beadáshoz bőrredőt kell képezni a köldök 

és crista iliaca között (lazán, nem összenyomva), 
majd a tút függőlegesen beszúrni, visszaszívással 
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meggyőződve arról, hogy a tű nem talált el vér
edényt Kivételes esetben a sc_ injekció más helyre 
is {felkar, a comb felső része) beadható. 

Az egyszeri dózis általában 3000 AXa NE 
Sandoparin, azaz 1 ampulla (0,5 ml), ill. 1 előretöltött 
fecskendő {0,3 ml) tartalma. 

A Sandaparint rendszerint napi egy alkalommal, 
azaz 24 óránként alkalmazzák. 

Postoperativ thromboembolia prophylaxis céljá
ból az első injekció a műtét előtt 1-2 órával adandó. 

A mútétet követően a Sandaparint 7-10 napig, 
tartósan immobilizált betegek esetében hosszabb 
ideig kell alkalmazni. 
e Mellékhatás 

A vérzékenység fokozódása következtében vér~ 
zések léphetnek fel a különböző szervekben (pl. a 
húgyhólyagban vagy ritkán a mellékvesekéregben), 
továbbá bór- és nyálkahártya-vérzések, valamint az 
injekció beadási helyén haemalomák alakulhatnak 
ki. 

Fejfájás, émelygés, hányás, arthralgia és vér
nyomásemelkedés, valamint eosinophilia. 

Ritkán, tartós kezelés során: reverzibilis osteo
porosis és alopecia. 

Túlérzékenységi reakciók: thrombocytopenia 
(White-Ciot syndroma), erythema, urticaria, rhinitis, 
könnyezés, bőrnecrosis, asthma bronchiale, láz, 
anaphylaxiás shock, collapsus, érgörcsök. Ilyen 
esetekben a kezelést azonnal meg kell szak!tani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása eflenjava!!t: 
- acetilszalicilsawal, ill. egyéb szalicitát-szár

mazékokkal {szisztémásan), mivel a vérzésveszély 
fokozódik (a szalicilát-származékok gátolják a vér
lemezke-működést. káros1tják a gyomor-bélrend
szer nyálkahártyáját). A Sandaparin adagolás idő
tartama alatt nem szabad szalicilát-származékokat 
fájdalom- és lázcsillapításra alkalmazni. 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal {szisztémá
san), mivel a vérzésveszély fokozódik (a nemszte
roid gyulladáscsökkentök gátolják a vérlemezke
múködést, károsítják a gyomor-bélrendszer nyálka
hártyáját). Amennyiben együttadásuk elkerülhetet
len, mindenképpen figyelemmel kell kísérni a klini
kai képet, szigorú kórházi- és laboratóriumi ellenőr
zés szükséges. 

Glukokortikoidokkal (szisztémásan) óvatosan 
adható együtt, mivel a kortikaid-terápia következté
ben (emésztőszervi nyálkahártya károsítása, erek 
szakadékonysága) megnő a heparin miatti vérzés
veszély, főként nagy dózisok vagy 1 O napnál tovább 
elhúzódó kezelés esetén. Az együttadás csak való
ban indokolt esetben megengedett; fokozott figye
lem szűkséges. 

A heparin hatását gáta/hatják: az. egyidejűleg 
adott aszkorbinsav, antihisztaminok-, -digitalis, niko
tin, tetraciklinek. 

A heparin hatását fokozhatják: a dextrán, 

fenilbutazon, indometacin, szulfinpirazon, probene
cid, ív. adott etakrinsav, iv. adott penicillin, citosz
tatikumok. 

A heparin kiszoríthatja a plazma fehérjekötésból 
az alábbi vegyületeket: fenitoin, kinidin, propranolol, 
benzodiazepinek és bilirubin. 

Bázikus jelieQű gyógysze·rek mint pl. triciklikus 
antidepressánsok egyidejú/eg alkalmazva kötődhet
nek a heparinhoz és ezáltal kölcsönösen gyengftik 
egymás hatását. 

lnkompatibilitások 
A Sandaparin nem elegyíthető dihidergot-injek

ciós oldattal, mivel a hatóanyag kicsapódik. 
• Figyelmeztetés 

Az orális anticoaguláns {pl. dicun'larol) és a 
thrombocyta aggregációgátló (pl. acetilszalicilsav, 
dipyridamol, ticlopidin) kezelést legalább 5 nap
pal a műtét előtt meg kell szűntetni, mivel ezek /o
kozhatják a mútét alatti és/vagy utáni vérzés lehe
tós"égét 

Heparinról orális anticoagulánsra való áttérés 
idején: 

- a beteg klinikai ellenőrzését fokozni kelt, 
- 24 órás átfedéssel kell ·áttérni az orális antico-

agulálásra, 
- az orális anticoaguláns gyógyszer hatását 

ellenőrizni kell, a heparin adás előtt kell vérmintát 
venni, vagy olyan reagens! használjon, amely 
heparinra nem érzékeny. 

A különféle kis molekulatömegú heparinok 
{LMWH) koncentrációját gyógyszerkészítményen
ként - az előállítáktól függően - különbözó rend
szerben fejezik ki (nem ekvivalens egységekben 
vagy mg-ban), ezért minden egyes LMWH gyógy
szerkészítmény adagolási előírására fokozottan fi
gyelni kell és az abban foglaltakat szigorúan be kell 
tartani. 

Laboratóriumi vizsgálat: a Sandaparin kezelés 
elkezdése előtt, majd a' kezelés során heti 2 alka
lommal thrombocyta számlálást kell végezni. 
Hosszabb időtartamú kezelésnél is be kell ezt tarta
ni legalább az első hónapban. A második hónaptól 
a kontrollak gyakorisága csökkenthető. 

Ha az anamnesisben más- akár frakcionálatlan, 
akár kis molekulatőmegű- heparin kezelés hatásá
ra fellépő thrombocytopenia szerepel: a Sandaparin 
szigorú- kórházban történő- orvosi felügyelet mel
lett alkalmazható, és ilyenkor a thrombocytaszámot 
naponta ellenőrizni kelL 

Ha thrombocytopenia fordul elő akár frakcioná
latlan, akár kis molekulatömegű heparin adása so
rán, kísérletet lehet tenni egy másik típusú kis mole
kulatömegű heparin készítménnyel, de a thrombo
cytaszám naponkénti ellenőrzése és a kezelés mi
elóbbi befejezése szükséges. A kezelést azonnal 
abba kell hagyni, ha kezdeti jelei mutatkoznak a to
vábbi thrombocytaszám csökkenések. Ezután más 
heparinkészítménnyel nem érdemes próbálkozni. 
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Olyan esetekben, amikor kontrollált anticoagu
láns terápia szükséges, például szívbillentyű műté
tek esetében, a thrombosis prophylaxisra nem-frak
cionált heparin alkalmazása javasolt, az aPTI rend
szer egyidejű ellenőrzése vagy a thrombinidé meg
határozása inellett. 

óvatosság- szükséges: prostata punctio vagy 
műtét, gerincvelőpunctlo, spinalis anaesthesia, agyi 
thrombosis, valamint diabetes mellitus esetén. Külö
nös óvatosság szükséges a szülés utáni elsó 36 
órában. 

60 éves kor feletti nőkön a heparin hatására fo
kozott vérzési hajlam léphet fel. 

Magas vérnyomás esetén folyamatos ellenőrzés 
szükséges. 

Klinikai-kémiai reakciók: Emelkedhetnek a 
transzaminázok, a szabad zsírsavak és thyroxin, va
lamint reverzibilis kaliumretencio léphet fel. 

A kezelés befolyásolja a szérum koleszterin
szint mérést (látszólagos csökkenés), a vércukor
szint meghatározást {fals vércukorszint emelkedés), 
valamint meghamisítja a bromsulphtalein próba 
eredményét. 

Az általános tesztek, mint pl. az aPTI, vérzési 
idő stb. tesztek nem alkalmasak az anticoaguláns 
hatás ellenőrzésére. 

lntramuscularis injekció beadása a heparin ke
zelés ideje alatt kerülendO. Ugyancsak kerülendő ez 
idő alatt szervpunctiók, infiltrációs gerincvelői 

anaesthesia, valamint diagnosztikus célú Iumbál
punctio végzése. 

Erós vérzés felléptekor mindenekelótt a kis mo
lekulatömegú heparinnal végzett profilaktikus terá
piát kell félbeszakítani, ésA. megfelelő vérzési tesz
teket elvégezni. Amennyiben a tesztek eredménye a 
normális tartományon belül van, kizárható, hogy a 
Sandaparin kezelés a vérzés oka. 

A megváltozott vérzési értékek viszont általában 
normalizálódnak a kezelés megszakítása után. 

Terhesség és szoptatás idején való alkalmazás 
Az előírt dózisokban a heparin nem hatol át a 

placentán és nem választódik ki az anyatejjel, ennek 
ellenére terhesek és szoptatós anyák kezelése csak 
fokozott ellenőrzés mellett történhet. 

Nem zárható ki ugyanis, hogy terheseken nö
vekszik az abortus kockázat és a kezeléssel, ill. az 
alapbetegséggel összefüggö szövődmények előfor
dulási gyakorisága. 

Túladagolás. Specifikus antidoturna a protamin
hidraklorid {1.500 E protaminchlorid pro dosis 
Sandoparin). Protamin alkalmazása során is ellenór
zendók a vérzési paraméterek, mivel a protamin túl
adagolása újra vérzéseket indukálhat. 

Eltartás: 25 °C alatt. fénytól védve (a gyógyszer 
a külsó csomagolásban tartandó). 
G Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4190 (0,3 ml injek
ció); OGYI-T: 4189 {0,5 ml injekció) 
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SANDbSTATIN 0,05 mg/ml injekció 
(5 x 1,ml) , 

SANDOSTATIN'O, 1 nig/ml injekció 
(5 x 1 mlj ,, 

SANDÖSTATIN 0,2 rng/ml ilij~kciO ,, 
(1 x 5 ml) 

SANDOSTATIN 0,5 mg/íllliíijek'f:'fó 
l (5x1 ílll) ,,, , ,,, ,, ',,.,,,• 

SANDOZ ATC kód:·H01C 802 

Az octreotid a természetes szomatostatin szin
tetikus oktapeptid derivátuma, amelynek farmakoló
giai hatása a somatostatinéval azonos, a hatás tar
tama azonban annál lényegesen hosszabb. Gátolja 
az emésztőrendszerból és a pancreasból származó 
peptid-hormonok és a növekedési hormon (GH) 
szekrécióját 

Egészséges egyénekben: 
. -. g~tolja a különbözó módon serkentett (arginin, 
1nzuiln-mdukálta hypoglycaemia) növekedési hor
mon elválasztás!, 

- gátolja az inzulin, a glukagon, a gasztrin és 
más emésztórendszeri, ill. hasnyálmirigy eredetű 
peptid étkezés utáni felszabadulását, 

- gátolja az argininel stimulál! inzulin és gluk
agon szekréció!, 

- gátolja a TRH-val kiváltott TSH felszabadulást. 
Acromegaliás betegekben csökkenti a plazma 

növekedési hormon és/vagy somatomedin-C 
szintjét. 

Klinikailag releváns (50% vagy több) GH
csökkenés tapasztalható valamennyi beteg eseté
ben és a plazma-GH normalizálódása (5 ng/ml alatt) 
a betegek felében. Jelentősen javítja a klinikai tüne
teket, mint pl. fejfájás, bór- és lágyrészduzzanat, 
arthralgia, paraesthesia. Nagyméretű hypophysis 
adanomával rendelkező betegeken a Sandastatin
kezelés a tumorszövet zsugorodásához vezethet. 

Az emészt6rendszerben és a hasnyálmirigyben 
keletkez6 endokrin tumorok klinikai tüneteit a 
Sandoslatin kedvezően befolyásolja. 

Olyan betegekben is okozhat jelentős javulást, 
akiken egyéb kezelési módokkal (pl. mútét, a máj
artéria embolizációja, kemoterápia, streptozocin 
vagy 5-_fluorouracíl) a tünetek nem befolyásolhatók. 

Subcutan alkalmazása során a Sandoslatin 
gyorsan felszívódik. Maximális szintjét a plazmában 
30 percen belül éri el, felezési ideje 100 perc. Intra
vénás adásakor az elimináció két fázisban történik, 
10 ill. 90 perces felezési idővel. Az elosztási térfogat 
61, az egésztest clearance eléri a 160 ml/min-t. A 
plazmafehérjékhez 65%-ban, a vérsejtekhez azon
ban csak mársékelten kötódik. 



e Hatóanyag 
0,05 mg, ill. 0,1 mg, ill. 0,5 mg octreotidum 1 ml

es ampullánként, illetve 1 mg oclreotidum 5 ml-es 
ampullánként Az 5 ml inj. oldat konzerválószerként 
fenolt tartalmaz. 
e Javallat 

Acromegalia olyan esetei, melyek nem megfele
lően reagálnak vagy nem alkalmasak mútéti, radio
terápiás vagy dopamin agonista terápiás megoldá
sokra, ill. átmeneti kezelés, amíg a radioterápia ha
tása nem jelentkezik. 

Emésztórendszeri kiindulású tumorok. 
Hatását bizonyították a következő kórképekben: 
Carcinoid tumorok Sandostatinnal a tumor tüne

tei, különösen a flush és a hasmenés jól befolyásol
hatók. Egyes esetekben a plazma szerotonin szintje 
is csökken és mérséklődik az 5-hidroxi-indolecetsav 
vizeletben ürülő mennyisége is. Ha a tüneteket a ke
zelés egy hét után sem mérsékli, indokolt aszert cl
hagyni, még abban az esetben is, ha egyébként 
semmiféle mellékhatás nem mutatkozott. 

V/Poma. Ezekben _a tumorokban a vaseaetiv 
intestinalis peptid {VlP) fokozott szekréciója figyel
hető meg. Szandoslatin kezeléssei az esetek több
ségében a tumorra jellemző súlyos szekréciós diar
rhoea és a következményes elektrolitzavar (pl. 
hypokalaemia) mérsékelhető és a parenterális, ill. a 
szabályozott enterálls folyadék-pótlás szükségte
lenné válik. Egyes esetekben, főképp máj-metasta
sissal is járó tumorokban, a daganatszővel növeke
désének esőkkenése ls bizonyítható computer 
tomográfia segitségével. A beteg állapotának javu
lása rendszerint a plazma VlP tartalmának csökke
nésével is együtt jár, sőt normális értéktartományt is 
elérhet. 

G/ucagonoma. Sandostatinnal a tumorra jelleg
zetes bőrelváltozésok (necrotikus, migráló Eirythe
ma) lényegesen mérsékelhetók. A glucagonomák
ban kialakuló diabetes mellltust kevéssé befolyásol
ja: az inzulin, ill. az orális antidiabeticum igénye 
rendszerint nem csökken. A hasmenést mérsékli és 
általában testsúlynövekedés is megfigyelhetö. 
Csökkenti a glukagon plazmaszintjét Ez a hatása 
azonban elhúzódó kezelés során már nem figyelhe
tó meg, bár a tüneti javulás tartós maradhat. 

Részlegesen bizonyított hatás. (kb. 50%-os ef
fektivitás, ill. kevés eset van): 

Gastrinoma/Zollinger-Eifison-syndroma. A H2 
blockoló és antacid kezeléssei a gastrinoma tünetei 
az esetek egy részében nem befolyásolhatók. Ezek
ben a betegekben a Sandoslatin monoterápla, lllet
ve annak H2-blockolóval való kiegészítése az esetek 
kb. 50%-ában esőkkenti a gyomorsav elválasztását 
és a klinikai tüneteket {pl. diarrhoea, flush). A bete
gek egy részében esőkkenti a gésztrin plazma
szintjét 

/nsulinoma. A Sandoslatin csökkenti ugyan a ke
ringó immunoreaktív inzulin!, a hatástartam azonban 

rövid (kb. 2 óra). Operabilis daganatok esetében 
segítheti a normoglycaemia műtét előtti kialakítását. 
lnoperabilis tumorokban is hozzájárulhat a vércukor 
szabályozásához. 

GRFoma. Ritka tumor, amelyben growth her
mone releasing factor {GRF) termelődik. Két beteg 
kezelése ismert eddig, akik közül az egyik klinikai 
tünetei javultak. Ez a hatás feltehetően a GRF elvá
lasztásának és a növekedési hormon szekréciójá
nak csökkenésével függ össze. 

Ezekben a daganatokban a Sandoslatin nem 
antitumor-terápia, tüneti javulást okozhat 
e Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. Ter
hességben való alkalmazásáról nincsen tapasztalat. 
• Adagolás 

Acremega/iában a kezdő adag 0,05-0,í mg sc., 
8-12 óránként A dózis beállítása a havonta mért 
GH-szinteknek, a klinikai tüneteknek és a taleranci
ának megfelelően történik. A legtöbb beteg eseté
ben az optimális adag napi 0,2-0,3 mg. A napi 
adag az 1,5 mg-ot nem haladhatja meg. Ha 3 hóna
pon belül a Sandoslatin kezelés nem vezet a GH
szint jelentős csökkenéséheZ '"és a klinikai tünetek 
sem javulnak, a kezelés megszakítása javasolt 

Emésztórendszeri kiindulási tumorokban a kez
dő adag 0,05 mg sc., 1-2 alkalommal naponta. A 
klinikai tünetektől és a toleranciától függően az 
adag fokozatosan napi 3-szor 0,1---0,2 mg-ra növel
hető. Kivételesen nagyobb mennyiség is adható. A 
fenntartó dózist egyénileg kell meghatározni. 

Időskorban az adag változtatása nem indokolt. 
gyermekkori alkalmazásáról azonban még nagyon 
kevés a tapasztalat. 

Az injekció beadásának helyén jelentkező fájda
lom elkerülésére célszerű a gyógyszert a beadás 
előtt szabahőmérsékleten tartani és az egymást kö
vető Injekciókat különbözö helyre adni. 
e Mellékhatás 

Az injekció helyén fájdalom, viszketés, égő ér
zés, bőrpír alakulhat ki, amely legtöbbször 15 per
cen belül megszúnik. 

Emésztőrendszeri mellékhatások: étvágytalan
ság, émelygés, böfögés, görcsös hasi fájdalom, 
epekőképződés, puffadás, flatulentia, hasmenés, 
steatorrhoea. A széklet zsírtartalma növekedhet, 
az eddigi tapasztalatok szeríni azonban elhúzódó 
alkalmazása eselén sem alakul ki malabsorbtio. 
Ritkán a gastrointestinalis mellékh8.tások a heveny 
bélelzáródás tüneteihez hasonlitanak: epigastri
alls fájdalom, nyomásérzékenység, feszült és puf
fadt has. Ezek amellékhatások mérsékelhetők, ha 
az injekciót nem étkezésekhez kötötten, tehát ét
kezések közölt vagy este lefekvés elölt kapja a 
beteg. 

Az inzulinszekréciót gátló hatása miatt a 
Sandoslatin étkezés utáni hyperglycaemiát is okoz-
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hat. Tartós alkalmazása esetén ritkán elhúzódó 
hyperglycaemia is kialakulhat. 

Májléziőt okozó hatásáról is olvashatók irodalmi 
adatok: 

- akut hepatitis cholestasis nélküli formája, a 
transzamináz-szint emelkedése a szer elhagyása 
után megszúnik, 

- hyperbilirubinaemia növekedett alkalikus fosz
fatáz- és gamma GT szinttel. A transzamináz-szint 
emelkedése kevésbé kifejezett 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A Sandoslatin a ciklosparin felszívódását csök
kenti, a cimetidinét pedig késlelteti. 
e Figyelmeztetés 

Ritkán eiÓfordul, hogy a tumor tüneteinek mér
séklódése hirtelen megszűnik és újra. súlyos tünetek 
jelennek meg. 

Insulinama esetekben tartós hypoglycaemia is 
kialakulhat. amely azzal magyarázható, hogy a 
Sandoslatinnak a növekedési hormon- és glukagon
szekréció! gátló hatása kifejezettebb, mint az inzu
linelválasztást gátló hatása. Ezért a betegek foko
zott ellenőrzése indokolt. A vércukorszint ingadozá
sait a szer gyakoribb adása ellensúlyozhatja. 
Diabetes mellitusban az inzulin szükséglet csökken
hel. 

Hosszantartó kezelés az esetek 1 0-20%-ában 
epekőképződéshez vezethet. Az epehólyag ultra
hangos vizsgálata javasolt a Sandoslatin kezelés 
előtt és 6--12 hónapos időközönként a terápia folya
mán. Az esetleges epekövek rendszerint aszimpto
matikusak: a tüneteket okozó epekövek műtéti vagy 
disszolúciós terápiával keze!hetők: kombinált epe
sav-terápia, pl. chenodeoJ)'rcholsav 7,5 mg/nap + 
ursodezoxycholsav 7,5 mQ/nap. 

52 hetes toxicitási vizsgálat során patkányokon, 
főként hímeken, sarcoma kialakulását figyelték 
meg az alkalmazott legnagyobb dózis {a maximális 
humán dózis kb. 40-szerese} injektálási helyén. Az 
52 hetes, kutyán végzett toxicitási vizsgálat során 
sem hyperplasiás, sem neoplasticus laesiok nem 
vollak megfigyelhetők. Humán viszonylatban az in
jekció helyén történő tumorképződésról nem érke
zett jelentés a 3 éves Sandoslatin kezelés alatt. A 
jelenleg rendelkezésre álló összes információnk 
szeríni a patkányokon észlelt jelenség faj-specifi
kus, és nincs jelentősége a gyógyszer humán alkal
mazásában. 

Akut túladagolása életet is veszélyeztető re
akciót nem okoz. Egy esetben, felnőttön 1 mg int
ravénás bolus adására került sor, amely rövid ide
ig tartó bradycardiával, arcpírral, hasi fájdalom
mal, hasmenéssel, éhségérzettel, émelygéssel 
járt. A panaszok 24 órán belül megszűntek. Egy 
másik betegról is ismert irodalmi közlés, aki őrán
ként 0,25 mg Sandoslatint kapott 48 órán át. Mel
lékhatás nem alakult ki. A túladagolás kezelése tü
neti. 

Eltartás: Az ampullák 2-8 °C~on, fénytől védve 
tárolandók. A mindennapi felhasználáshoz tárolt 
gyógyszer 2 héten át tartható szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Vsz 
e Törzskönyvi szám: K- 1722 {0,05 mg/ml injek
ció); K- 1723 (0,1 mg/ml injekció); K- 1724 (0,2 
mg/ml injekció); K- 1724 (0,5 mg/ml injekció) 

SAPILENT drazsé (SOx) 

SAPILENT injekció (1 Ox 2 ml) .• 

EG IS _ -ATC'kód:' N06AA06 

• Hatóanyag 
25 mg trimipraminum drazsénként; 25 mg trim

ipraminum /2 ml/ ampullánként 
e Javallat 

Endogén depressiók enyhe formái, endo- és 
psychoreaktív depressiók, organikus betegségek 
okozta depresszív állapotok, dysthymiás psycho
pathia, psychasthenia. 
e Ellenjavallat 

Májkárosodás, cardiális insufficicncia, isch
aemiás szivbántalmak, vizelet-retenció. Terhesség. 
e Adagolás 

Individuális. Felnőtteknek intézeti kezelés ese
lén a betegség heveny stádiumában a szokásos 
kezdő adag napi 75-100 mg (3-4 drazsé), 2-3 
egyenlő részre elosztva. A kezdő adag az állapot 
súlyosságától függóen fokozatosan emelhető napi 
300-500 mg-ra. A tünetegyüttes kedvező alakulása 
eselén a napi adag fokozatosan csökkenthető 

50-150 mg-ra és ez a fenntartó adag több héten át 
adható. 

Paranterálisan napi 50-100 mg /2--4 amp./ im., 
2-4 részletben, a kezelés csak intézetben végezhető! 
Az első napokban szigorú ágynyugalom szükséges. 

Ambulanter csak orálisan alkalmazható: kezdő 
adag 50-75 mg/die (2-3 drazsé), 2-3 részletben, 
amely napi150mg-ig emelhető. 

Gyermekeknek csak a gyermekpsychiáter által 
megállapított egyéni adagokban adható! 

Maior és minor tranquillánsokkal, ES kezeléssei 
kombinálható. 
e Mellékhatás 

Szédülés, aluszékonyság, szájszárazság, ortho
statikus hypotensio, fejfájás, paraesthesia, gastroin
testinaliS izgalom, nagyobb adagok után extrapyra
midális izgalom, epileptiform görcs. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorral {centrális izgalom fokozódik). 
Óvatosan adható: 
- fenitalnnal (epileptiform rohamok jelentkezhet

nek); 
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~ adrenerg blockoló antihypretensivumokkal 
(antihypertensiv hatásukat megszünteti): 

~ fenotiazinokkal, benzodiazepinekkal, (a cent
rális nyugtató, ill. az anticholinerg hatás fokozódik); 

~ sympathomimeticumokkal (fokozott vérnyo
más-emelkedés): 

~ thyroidokkal (az antidepresszív hatás fokozó~ 
dik). 
e Figyelmeztetés 

MAO- inhibitor szedése után a Sapilent-terápia 
megkezdése előtt 3~6 hét szünetet kell tartani. A 
gyógyszer adagolása fokozott óvatosságat igényel 
glaucoma, vesebetegség, prostatahypertrophia, or
ganikus agyi károsodás, epilepsia esetén. A válta
kozó fázisokban jelentkező mániás depressío keze
lésében alkalmazva a depressiós szakot gondosan 
ellenőrizni kell, hogy a mániás fázisba való átváltás 
első jeleire a gyógyszer adagolását leállíthassuk. 

Hosszan tartó kezelés eselén a vérképet és a 
májfunkciói idönként ellenőrizni kell. 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes 
italt fogyasztani. 

Főleg jármüvezetők, magasban, vagy veszélyes 
gépen dolgozók csak az orvos által- az egyéni ér
zékenységnek megfelelően - előírt adagban szed
hetik. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V, V SZ (injekció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3396 (drazsé) 

Tsz.: 3395 (injekció) 

SARipbfll tabléttit (fdx) ........... >.· ... 

ROCHE.W!EN : . "A!c:_kád;}:>JO~~-·:Es1 

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító hatóanyagok 
kombinációja koffeinnel kiegészítve. Az egyes ható
anyagok aránya biztosítja, hogy a hatás megfelelő 
erősségű legyen és a fájdalmat gyorsan és több 
órán át csillapítsa. 
e Hatóanyag 

250 mg paracetamolum, 150 mg propy
phenazonum és 50 mg coffeinum tablettánként. 
• Javallat 

Fájdalom, pl. fejfájás, fogfájás, menstruációs fáj
dalom, migrain, neuralgia, neuritis, mútét utáni és 
rheumás fájdalom: lázas betegségek (influenza, stb). 
e Ellenjavallat 

Az adása nem javallt súlyos veseelégtelenség, 
congenitalis glukóz-6-foszfát dehidrogenáz-hiány 
(haemolytikus anaemia), akut májporphyria és a ké
szrtmény iránt ismert túlérzékenység esetén. 

Nem alkalmazható csecsemőknek és iskoláskor
nál fiatalabb gyermekeknek. 
e Adagolás 

Felnőttek egyszeri adagja 1 vagy 2 tablettá; 

iskoláskorú gyermekeknek Y2-1 tabletta. Az egysze
ri adag naponta 3-szar ismételhető. 

A tablettát egészben, nagyobb mennyiségű víz
zel, vagy más folyadékkal célszerű bevenni. 

Fájdalomcsillapítóknak hosszabb ideig, vagy 
nagyobb adagban történő alkalmazása fokozott or~ 
vasi megfontolást igényel. 
• Mellékhatás. 

Általában jól tolerálható. Ritkán allergiás bórre
akciót okozhat (bőrvörösség, urticaria). 

Napi több tabletta bevétele esetén a koffein - az 
arra érzékeny egyéneken - a gyomor-bélcsatorna iz
galmát, a központi idegrendszer ingerlését válthatja ki. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim indukáló gyógyszerekkel pl. barbi

turátok, antiepileptikumok, 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 metabolitok képzódését); 

- anticoagulánsokkal (tqrtós alkalmazásakor az 
orális anticoagulánsok hatását fokozhatja. Intermit
táló adagolásban ez a hatás jelentéktelen): 

- metoclopramiddal (fokozza a paracetamol 
reszorpcióját): 

- inzulinnal (nagy adagban a paracetamol csök
kentheti a vércukorsüllyesztő hatást). 

Egyidejű alkoholfogyasztás erősíti a paraceta
mol hepatotoxicitását. 
• Figyelmeztetés 

Terhes nőknek csak rendkívül indokolt esetben 
szabad rendelni. 

Más fájdalomcsillapítókhoz hasonlóan, alkalma
zása során az alkoholfogyasztás - az előre nem ki
számítható egyéni reakciók miatt - kerülendő. 

Vese- és májkárosodás esetén adagolása OlYO

si megfontolást igényel. 
Amennyiben a glomerulus filtratum kevesebb, 

mint 1 O 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-, teofilin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
eselén 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 tüne
ti kezelés javasolt, valamint antidaturnként az első 
1 O órán belül N-acetil-cisztein adása szükséges 
(oralisan: kezdő adag 140 mg/ttkg. 8 óra után a 
fenntartó adag 70 mg/ttkg 4 óránként). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1996 
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SCUTAMIL-C drazsé {20x) 

E GIS . ATC kód: M03B A52 

e Hatóanyag 
100 mg paracetamolum, 150 mg cariso

prodolum drazsénként 
o Javallat 

Fájdalmas izomspasmussat járó állapotok 
(rheumatoid arthritis, spondylosis, periartritis 
humeroscapularis, neuritis n. ischiadici, neuralgia, 
lumbago, arthrosis, bursitis, distorsio, subtuxatio és 
tuxatio, reflexdystrophiák, psychogen reumatizmus, 
torticollis), aktív és passzív torna- és mozgásgyakor
latok megkönnyitése. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 3-szor 1 drazsé, gyerme
keknek 3-6 éves korig 1 Yz.-2 drazsé naponta, 6 
éves kor fölött 3~szor 1 drazsé naponta, étkezés 
után. 
• Mellékhatás 

Álmosság, bágyadtság, gyengeség, amelyek a 
gyógyszer adagjainak csökkentésére, ill. elhagyá
sára megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- fenobarbitállal (a relaxans hatása- a fokozott 

metabolizmus miatt- csökken): 
- kumarinszármazékokkal (protrombinidő nö

vekszik). 
óvatosan adható: 
- minor trankvillánsokl)ál, kivéve a Grandaxint 

(az izomrelaxáns hatását fbkozhatják). 
e Figyelmeztetés 

A drazsékat erősen keserű ízük miatt nem aján
latos szétrágni. 

Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem· adható. 
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 szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Ha folyamatos szedése 10 napon túl is szüksé
ges vagy 12 éven aluli gyermekek kapják, az orvosi 
ellenőrzést biztositani, tartós alkalmazásakor pedig 
a vérképet időnként ellenőrizni kelL 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.:.3328 

SECUROPEN 500 mg injekció 
1.· (5.porampulla+5 xS ml) 

SECUROPEN 2 g. injekció 
(5 porampulla + 5'J< .. 20 ml) 

SECUÁOPEN 5 g injekció 

. 

1 ... (5 porampulla -1: 5 x 50 ml) . '"' 

BAYEH · .. 

A Securepen az aciiureido-penicillinek csoport
jába tartozó, félszintetikus, baktericid hatású, szé
lesspektrumú antibioticum. Különösen hatékony a 
Pseudomonas aeruginosa ellen (beleértve a car
benicillin- és aminoglikozid-rezisztens törzseket is). 
Hatékony Gram-pozitív és Gram-negatív aerob és 
anaerob kórokozók, pl. Escherichia coli, shigella, 
sa!monella, citrobacter, klebsiella, enterobacter. ser
ratia,, proteus {inda! pozitív és indol negatív). provi~ 
dencia, yersinia, marganelia fajok, Haemaphi/us 
influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 
meningitidis, streptococcus fajok, Enterococcus 
faeca/is, nem [3-laktamáz termelő staphyfococcu
sok, listeria és corynebacterium fajok okozta fertő
zésekben. A klinikailag releváns anaerobok, pl.: 
bacteroides, clostridium, peptococcus, peptostrep
tococcus és actinomyces fajok okozta fertőzések
ben is hatásos. Nem tartoznak a Securopen terápi
ás hatásspektrumába a f)-laktamáz termelő kóroko
zók, valamint a legionellák, a chlamydiák és 
mycoplasmák. 

A [3-laktamáz típusától függően, más -1)-laktám
antibioticumokkal vagy részleges vagy teljes ke
resztrezisztencia áll fenn. 

A Securepen orálisan nem szívódik fel, csak 
parenterálisan alkalmazható. 

1 g, 2 g ill. 5 g iv. befecskendezése után egész
ségesekben az alábbi szérumkoncentrációkat mér
ték: 

Adag 
1 g 
2 g 
5 g 

A szérumkoncentráció (mg/1) alakulása a 
beadás után eltelt idő (óra) függvényében 

y., % 1 2 3 4 6(óra) 
63 44 28 10 6 4 

153 106 65 36 16 9 3 
414 274 241 137 91 51 27 

Rövid infúzióban adható, vagy szakaszos infú
zióban, amely hosszú idótartamra magas szórum· 
koncentrációt biztosít. 

A kora- és újszülöttek, valamint csecsemők far
makokinetikai adatai. pl. a megoszlási térfogat, a 
megoszlási hányados, az elimináció, lényegesen el
térnek a felnóttekéitől. Az életkornak megfele!ően a 
következő Securepen szérumkoncentrációkat mér
ték iv. beadás után: 

1175 



A szérumkoncentráció (mg/1) alakulása a 
beadás után eltelt i dó (óra) függvényében 

Adag (mg/ttkg) 1 2 4 8 12(óra) 

l<oraszCrlöttek 50 122 85 49 23 
Újszülöttek 100 261 - 148 54 14 
Csecsemők(hónap) 100 162 130 62 14 

A Securopen a Jegtöbb szervben és testfolya
dékban terápiásan hatékony koncentrációkat ér el. 
A gyulladás mértékétól függően jut át a liquorba. 

Legfontosabb kinetikai adatok 
Relatív megoszlási térfogat kb. 20%. Vese clear

ance 80-145 ml/min/1,73 m2. Szérum felezési idő: 
felnőtt kb. 1 óra, újszülött kb. 3 óra, koraszüfőtt kb. 4 
óra. Kőtódés a szérumfehérjékhez 27-46%. Meta
bolizmus (vizelet baktériumok ellen inaktív penicil
loát): 6%. Kiürülés a vizelettel (baktériumok ellen ha
tásos): 55-75%. Epe (baktériumok ellen hatásos): 
kb. 7%-ig. 
• Hatóanyag 

500 mg, 2 g ill. 5 g azlocilllnum (nátriumsó for
májában) porampullánként Oldószer; aqua dest. 
pro inj. 
• Javallat 

Azlocillinre érzékeny baktériumok okozta akut 
vagy krónikus, külónbözó lokalizációjú és intenzitá
sú fertőzések, külőnösen, ha a kórokozó bizonyítot
tan vagy feltételezetten Pseudomonas aeruginosa: 
sepsis, endocarditis, meningitis, peritonitis, az alsó 
légutak, a gyomor- bélcsatorna, az epeutak, a vese
és húgyútak, a nemiszervek, a csontok és lágyré
szek fertőzései, fertőzött égések és sérülések, esők
kent ellenállóképességű betegek fertőzései vagy fe
nyegető fertőzés veszélye. 

Fenyegető általános bakteriális fertőzés és/vagy 
ismeretlen és kevéssé érzékeny kórokozók, valamint 
felülfertőzések vagy vegyes fertőzések esetén más 
baktericid hatású gyógyszerekkel (pl. aminogliko
ziddal) történő kombinált kezelés ajánlott. 
o Ellenjavallat 

Penicilllntúlérzékenység. Más !3-laktám antibi
oticumokkal (pl. cefalosporinokkal) szembeni túlér
zékenység esetén ügyelni kell a keresztallergia le
hetőségére. 

e Adagolás 
~ Szokásos adagolás: 

Felnöttek és 

14 év feleUi 

liatalkorúak 

- szokásos adag 

Testtömeg 

(kg) 

- magasabb adag 

Napi adag 

mg/ttkg g 

80-150 

200-300 

4-szer 2 

3-szor 4-5 

vagy 
2-szer 10 

Testtömeg 

(kg) mg/ttkg 
Gyermekek 

6-14 éves 20-40 3-szar 75 
2-6 éves 13-20 3-szar 75 
1-2 éves 10-13 3-szar 75 

Csecsemők 

7 napostól 
1 évesig 3-10 3"szor 100 

Újszülöttek 

7 napos korig 3 2-szer 100 

l<oraszülöttek 2,5 2-szer 50 

2,0 2-szer 50 

1,5 2-szer 50 

-Adagolási séma felnőtteknek: 

Kórkép Szokásos 
napi adag 

Felső húgyúti lertózé- 4 szer 2 g vagy 
sek (pl. pyelonephritis) 3-szor 4-5 g 

Alsó húgyuti fertőzések 4-szer 2 g 

(pl. urethritis) 

Egyéb fertőzések 3-szor 4-5 g 

Napi adag 

g 

3-szar 1,5-3,0 

3-szar 1,0---1.5 
3-szar 0.75 1,0 

3-szor0,3-1,0 

2-szer 0,3 

2-szer O, 125 
2-szer o, 100 

2-szer 0,075 

Magasabb napi 

adag 
2 szer 10 g 

3-szor 4-5 g vagy 

2-szer 10 g 

2-szer 10 g 

A szokásos napi adagok a kórokozó érzékeny
ségétól és/vagy a kórkép súlyosságától függően 
emelhetők. 

Kivételesen felnőtteknél sor kerülhet 20 g-nál na
gyobb napi adag alkalmazására, de a kevésbé ér
zékeny kórokozókkal történt fertőzésekben inkább a 
kombinált terápiát {pl. aminoglikozidokkal vagy 
oxacillinnel) kell előnyben részesíteni. 

- Vese és májkárosodás: 
Csókkent veseműködésű betegek adagját a ká

roso_dás mértéke határozza meg. 
Atlagos, 70 ttkg-os felnőtt esetén az alábbi ada

golás javallt: 

Kreatinin-clearance 

>30 ml/min 

30-10 ml/min 
< 10 ml/min 

Adag 

a szokásos adag 

5 g/12 óránként 

kezdetben 1-szer 5 g, 
utána 3.5 g/12 óránként 

Dialysált betegnek elő- és utóadagolásra nincs 
szüksége. 

Csókkent veseműködésű gyermekek (kreatinin 
clearance < 30 ml/min) adagját a károsodás mérté
kének megfelelően kell megválasztani. 

Terminális veseelégtelenségben a fél adagnál 
többet nem szabad adni. Ha a májfunkció csökke
nése járul a vesekárosodáshoz, a fenti adagokat to
vább kell redukálni. Ha magas szérumkoncentráció 
miatt - hasonlóan más penicillinekhez - neuro-
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toxikus reakciók (gőrcsők) lépnének fel, a 
Securopen haemodialysissel eltávolítható. 

-Az alkalmazás módja és időtartama: 
Az alkalmazás módja 
!v. injekció vagy infúzió. {lm. beadásra az egy

szeri adagok ~agy térfogata miatt ritkán kerülhet 
sor.) 

Az iv. injekciót 5· ml/perc sebességgel kell be
adni. 

Infúzióként iv. rövidinfúzió (kb. 20-30 perc idő
tartamú) ajánlott, esetleg a Securepen-oldatnak egy 
kompatibilis infúziós oldattal 1:10 arányban történő 
hígítása után. Másik lehetőség a tartós infúzió. Ennél 
figyelembe kell venni, hogy az infúzió egyre növek
vő időtartamával egyre alacsonyabb maximális szé
rumkoncentráció érhető el. Annak érdekében, hogy 
a szérumban és a szövetekben nagyobb kezdeti 
koncentrációkat érjenek el, az infúziósoldat egy ré
szét - az egyszeri adag feléig - néhány perc alatt 
be lehet fecskendezni. 

A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerben 
kell oldani. 

Kb. 10%-os oldatban kerül alkalmazásra. Az in
jekcióhoz és az infúzióhoz csak tiszta oldatot sza
bad felhasználni. 

Kombinált kezelések 
A Securopen oldatot magában kell beadni, kivé

ve ha más infúziós oldattal és/vagy gyógyszerrel 
kompatibilitását igazolták. 

Kompatibilis infúziós oldatok: 
10%--os glukózoldat, 5%-os fruktózoldat Ringer

oldat és izotóniás nátriumklorid-oldat. 
Az alkalmazás időtartama 
A kezelés időtartamátjfertőzés súlyossága, va

lamint klinikai és bakteriÓiógiai lefolyása határozza 
meg. A kezelést a láztalanná válás ill. a klinikai tüne
tek megszünése után legalább 3 napig tovább kell 
folytatni. Streptococcus-fertőzések esetén, a késői 
szővódmények veszélye miatt legalább 10 napig 
tartson a kezelés. 
e Mellékhatás 

Gyomor- bélrendszer 
Néha rosszullét, hányás, meteorismus, lágy 

széklet vagy hasmenés. Súlyos és tartós hasmenés 
eselén az antibioticum kezeléssei oki ősszefüggés
ben lévő psendomembranosus colitisre kell gondol
ni, amely életveszélyes tehet llyen esetekben a 
Securopen adását azonnal meg kell szakítani és 
megfelelő terápiát (pl. vankomicin orálisan, naponta 
4-szer 250 mg) kell kezdeni. A peristalticát gátló 
gyógyszerek ellenjavalltak. A tünetek a kezelést kö
vetően hetek múlva is jelentkezhetnek. A beteget fi
gyelmeztetni kell, hogy ilyen esetben újra jelentkez
zen a kezelöorvosnál. 

Túlérzékenységi reakciók 
Néha allergiás reakciók lépnek fel, legtöbbször 

bőrreakciók (pl. kiütések, viszketés) formájában. Ha 
a penicillin allergia jeleként csalánkiütés (azonnali 

urticariás reakció) lép fel, a kezelést azonnal abba 
kell hagyni és nem szabad más penicillinnel folytat
ni. Egyéb ritkán fellépő allergiás reakciók: 
eosinophilia, láz, akut interstitialis nephritis vagy 
vasculitis. 

Egyes esetekben a penicillinek adása után élet
veszélyes anaphylaxiás reakciók, sót shock is kiala
kulhat. llyenkor aszokásos sürgősségi intézkedése
ket kell meglenni, beleértve az epinefrin (adrenalin) 
azonnali iv. adását, az iv. térfogatpótlást, valamint 
nagy adagban (felnőtteknek 250-1000 mg predni· 
zolon-ekvivalens) kortikoszteroid ív. alkalmazását. 

Vérképző- és véralvadási rendszer 
Nagy adagokkal történő kezelésben ritkán 

thrombocyta múködészavarok, amelyek a vérzési 
idő meghosszabbodásában, purpurák vagy nyálka
hártyavérzések képében jelentkeznek. Ilyen mellék
hatások nagymértékben beszűkül! veseműködésű 
betegeknél !épnek fel. Ha vérzések jelentkeznek, és 
ezeknek más okát nem lehet megállapítani, a 
Securopen adását abba kell hagyni_ 

Tartós kezelésben ajánlott a vérképet ellenőrizni. 
Egyes esetekben előfordulhat reverzibilis jellegű 

leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia és 
myelosuppressio_ 

Központi idegrendszer 
Nagy iv. penicillin adagok alkalmazásakor, külö

nösen csökkent veseműkódés esetén, központi 
idegrendszeri izgalmi állapotok, izomgörcsök jelent
kezhetnek a túl magas liquorkoncentráció következ
tében. Szag- és ízérzési zavarok léphetnek fel, ha a 
befecskendezési sebesség meghaladja a kb. 5 
ml/perc-et. 

Helyi reakcíók 
Ritkán thrombophlebitis, erythemák vagy fájda

lom a befecskendezés helyén. 
Laboratóriumi értékek változása 
Esetenként átmeneti transzaminéz (SGOT 

SGPT) aktivitás növekedés, vagy alkalikus foszfatáz 
aktivitás emelkedés. Egyes esetekben hypoka
laemia, a szérum bilirubin-, kreatinin- és/vagy mara
dék-nitrogén kancentráció emelkedés észlelhető. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- nagy adagú heparinnal, orális anticoagulan
sokkal vagy thrombocytaaggregatio gátlókkal (egy
idejű kezelés esetén az alvadási paramétereket 
ajánlott ellenőrizni); 

- vecuroniummal (a neuromuscularis blokád 
időtartama meghosszabbad hat, ha Securopent ad
nak a műtét végefelé); 

- p'robeneciddel {magasabb azlocillin szérum" 
koncentráció). 
8 Figyelmeztetés 

Allergiás reakciókra hajlamos betegeknél, pl 
asthma bronchiale, szénanálha, urticaria eselén a 
súlyos következményekkel járó túlérzékenységi re
akciók fokozott kockázata miatt külőnős elővigyáza
tosság ajánlott. 
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Az orvos az előny/kockázat gondos mérlegelése 
alapján rendelheti terhesség és szapiatás idején. Ez 
különösen az első trimesterre vonatkozik. (Magzat
károsító hatása nem ismeretes, az anyatejbe átjut.)A 
Securepen hosszantartó vagy ismételt alkalmazása 
rezisztens baktériumokkal vagy sarjadzógombákkal 
történő felülfertőzést eredményezhet. 

Súlyos . elektrolitegyensúly-zavar eselén a 
Securepen alkalmazásakor a készítmény nátrium
tartalmát figyelembe kell venni: 1 g Securopenre 
(1 ,048 g azlocillinnátriumnak felel meg) 49,82 mg 
nátriumot (2, 167 mmol nátriumot jelent) kell számí
tani. 

A ninhidrin-próba, a nem-enzimatikus vizeletcu
kor reakció, az urabilincgén kimutatás, a fehérje
meghatározás a vizeletben, valamint a Coombs
teszt Securepen kezelés alatt álpozitív eredményt 
adhat. 

A Securopennel inkompatiblisek és ezért külön 
kell beadni a következő gyógyszereket: aminagliko
zi dok, cefszulodin, melronidazol, parenlerális 
tetraciklinek, tiopental-nátrium, prednizolon, prokain 
2%, szuxametoniumklorid, noradrenalin. 

Az inkompatiblitás jelei: kicsapódás, zavarosság 
és elszíneződés. Injekciókeverékben vagy ritkáb
ban használt infúziós oldatban sem szabad alkal
mazni a Securopent, mert fennáll az inkompatibilitás 
veszélye. 

Eltartás: A készítmény szobahómérsékleten, 25 
cc alatt tárolandó. 

Az injekciós oldatot lehetőleg közvetlenül a be
adás előtt kell elkészíteni. (Szobahómérsékleten, 25 
°C-ig, 6 óra hosszat megtartja hatékonyságát.) Az 
oldat enyhén sárgás színeződése sem hatékonysá
gát, sem tűrhetőségét nem csökkenti. 

A Securepen stabil kompatibilis infúziós oldatok
ban az infúzió időtartamán belül, feltéve, hogy az ol
dat frissen készült az alkalmazás előtt. Csak tiszta 
oldatok használhatók. 
• Megjegyzés: + + Fb 
O Tönskönyvi szám: K- 1137 (500 mg injekció); 
K-1138(2 g injekció); K-1139 (5 g injekció) 

SEDUXEN s·mg tablétta·(20x) 
SEDUXEN injekció . 

(5 x 2 ml; 50 x 2'ml) 

RICHTER ATC kód:J\JOSB A01 

Elsősorban a subcorticalis formációk befolyáso
lása útján hat, döntően a limbikus rendszer gátlásán 
keresztül. Az anxiolytikus, antiepileptikus-és izomre
laxans hatás együttes jelenléte ugyanakkor a szer
nek a formatio reticularis diffúz rendszerére kifejtett 
hatására utalnak. A vegetatív reguláció! szabályozó 

effektusa pedig a hypothalamikus centrurnak befo
lyását mutatja. 
• Hatóanyag 

10 mg diazepamum, 4 mg lidocainium chio
ratum {2 ml) ampullánként; 5 mg diazepamum tab
lettánként. 
• Javallat 

Neurosis bármely formájának kezelése, fáként 
előtérbe álló szorongás esetén. Psychosematikus 
betegségekben a feszültség, szorongás oldása. En
dogen psychosis kezelésének kiegészítése, főként 
antidepressáns alkalmazáskor a feszültság, szoron
gás befolyásolása. Epilepsia adjuván"s kezelése. 
Delirium tremens. 

Belgyógyászati kórképeket kíséró nyugtalan ál
lapot. Spasmus, izomrigiditás, contraktura oldása. 

Parenterálís alkalmazás esetén további javallat: 
a status epilepticus valamennyi formája (nagyra
ham, kisroham, psychomotor status), halmozott 
epilepsiás roham, eclampsia, tetanus, ill. minden 
fajta egyéb görcsroham. Mctoros nyugtalansággal, 
agitatióval, heves szorongással járó psychiatriai kór
képek. Műtétek előkészítése. Narcosisban a nar
coticumok adásának bevezetése, kiegészítése. 

Fenyegető koraszülés, ill. abortusveszéllyel járó 
görcsös állapotok (csak a terhesség 3. hónapja 
után). Az ún. stiff man syndroma. 

Sajátos gyermekgyógyászati javallatok: neu
ropathiás tünetek {szorongás, "ideges" fejfájás, al
vászavar, pavor nocturnus, dacreakció, tic), idegen 
környezethez szoktatás, rossz szokások, fájdalmas 
beavatkozások, műtétek előtti nyugtalanság. 
Epilepsia adjuváns kezelésére. Little-kór és más fo
kozott izomtónussal, spaszticitással vagy hyperki
nesissel járó megbetegedések (chorea minor, 
tetanus, gerincvelősérülés stb.). 
e Ellenjavallat 

Myasthenia gravis. A terhesség első harmada. 
Glaucomás betegeknek óvatosan adható, az inj. 
alkalmazása akut glaucomás roham eselén ellen
javallt. 6 hónapos kor alatt az újszülött hiányos 
metabolizmusa, valamint szoptatás idején az 
anyatejbe átjutó hatóanyag miatt adása mérlege
lendő. 

e Adagolás 
Parenterá/is adagolás: mindig egyéni beállítást 

igényel és széles határok közölt mozog. Az adag 
meghatározásakor figyelembe kell venni az alap be
tegséget, az aktuális állapot súlyosságát, az általá
nos állapotot, a kort, a kísérö jelenségeket és az 
egyéni toleranciát. Csak irányvonalak adhaták meg, 
merev séma felállítása a kezelés eredményességét 
veszélyezteti. 

Status epilepticus, halmozott rohamok eselén a 
kezdő adag mindig ív. adandó, feln6tteknek: 10-30 
mg, gyermekeknek2-10 mg. Az iv. inj. %-1 óra, 
majd 4 óra múlva ismételhető. (A napi adag 80-100 
mg-ot is elérheti.) A rohamok megszűnése vagy 
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csökkenése eselén állehet !érni a 4-6 óránkénti im. 
adásra (felnőtteknek 10 mg, gyermekeknek 5 mg), 
szükség eselén néhány napon keresztül. A rohamok 
azonnali megszünése esetén profilaktikusan 10 mg 
adható im., közvetlenül az iv. inj. után. A vénás inj. 
lassan adandó! 

Psychomotoros nyugtalanság, heves szorongás 
eselén felnőtteknek 10-20 mg im., intenzív tünetek 
eselén iv. (az adag kivételesen im. és iv. is 30mg-ig 
emelhető), a kezelés folytatására napi 3-4 alkalom
mal10 mg adandó. 

Neurotikus állapotokban, psychosomatikus 
megbetegedésekben jelentkező akut feszültség, 
szorongás szüntetésére 5-10 mg im., súlyosabb 
esetben i v. Gyógykezelések bevezetésére 3-szar 1 O 
mg, az első adagot szükség eselén iv. 

Delíriumok gyógykezelésére napi 3-4-sze r 1 C 
mg, az első adagot szükség eselén iv. 

Szü/észetben az eclampsiás roham kitörésekor 
20 mg iv., ill. 5 amp.{= 50 mg) 5%-os glukóz-csepp
infúzióban. Mütéti előkészítésre 10 mg im., 30 perc
cel a beavatkozás előtt. Fenyegető koraszülés, 
abortus esetén a kezdő adag 10 mg iv., majd 3-szor 
10 mg, esetleg 20 mg im. 3 napig. Fenntartó keze
lés naponta 3-szar 1 tabi. gestagennel kombinálva. 

Spasmus, izomrigiditás eselén napi 1-2-szer 10 
mg. 

Gyermekek adagját valamennyi indikációs terü
leten a testtömeg, az életkor és az általános állapot 
figyelembevételével esetenként kell meghatározni. 

Átlag adagok: 

6-12 hónaposnak 
1-6 évesnek 
7-13 éveseknek 

0.3-0.5 ml 
)Í.S-1 ml 
'1-2ml 

Idős vagy leromlott betegnek (delírium lehetősé
ge, izómrelaxáns hatás) kisebb adagok adandók: 
az átlagos adag fele, kétharmada. 

A Seduxen in j. más inj.-val közös fecskendőbe-
8 hatóanyagok kicsapódásának Iehetásége miatt -
nem szívható fel! 

Orális adagolás: átlagos napi adagja felnőt
teknek: 5-15 mg (1-3 tabi.). Idő;; vagy legyengült 
betegeknek naponta 2,5-7,5 mg (%-1 %tabi.). 

Delirium tremensben, endogen psychosisban 
indító kezelésnek naponta 20-40 mg (4-8 tabi.) 
fenntartó adagnak 15-20 mg (3-4 tabi.). 

lzomcontrakturákban naponta 5-20 mg (1-4 
tabi.), az adagot célszerű fokozatosan emelni. A na
pi adagot 2-3 részre elosztva kell bevenni: célszerű 
a napi adag 2/3 részét este, míg 1/3 részét napköz
ben bevenni. Gyermekeknek: 

6 hónapos-l éveseknek naponta 1,25-5 mg 
(1-4-szer% tabi.); 

2-6 éveseknek naponta 2,5-7,5 mg (1-3-szor Y2 
tabletta); 

7-14 éveseknek naponta 5-15 mg (1-3 tabi.), fél 

adaggal kezdve és fokozatosan emelve a teljes 
adag ig. 

(Kisebb egyszeri adagok eselén a Seduxen sus
pensio adása indokolt.) 
e Mellékhatás 

A kúra kezdetén esetleg jelentkező fáradékony
ság, álmosság az esetek többségében néhány nap 
alatt spontán megszúnik, az adag cSökkentésével 
minden esetben kiküszöbölhető. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- központi idegrendszer depressánsaíval (ha

tásfokozódás); 
-triciklikus antidepressánsokkal ( szedatív és at

ropinszerű hatás); 
- izomrelaxánsokkal (kiszámíthatatlan hatás az 

izomtónusra esetleg apnoe). 
e l;igyelmeztetés 

Huzamos alkalmazása hozzászokáshoz vezet
het. Tartós alkalmazás utáni hirtelen abbahagyáskor 
elvonási tünetek jelentkezésével kell számolni. 

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 alattszeszes italt fo
gyasztani tilos! 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3321 (tabletta) 

Tsz.: 3362 (injekció) 

Hatóanyaga a szelegiJin a MAO-B szelektív, irre
verzibilis bénítója. Gátolja még a dopamin visszavé
telét az idegvégzódéseken, valamint gátló hatást 
fejt ki a presynaptikus dopamin receptorokra. 

A szervezetben található kétféle mitochondriális 
monoamino-oxidáz enzim (MAO-A és MAO-B) 
enzim-szubsztrát specificitása különbözó. A MAO-A 
elsősorban a szerotonint, noradrenalin! és adrena
lin!, a MAO-B pedig a feniletilamint bontja. A 
dopamint és a ti ramint mindkét enzim metabolizálja. 
A két enzim egyenlótlenül oszlik meg a szervezet
ben. Az agyban döntóen MAO-B található. 

A Parkinson-betegség pathologiai alapja a 
nigro-striatalis dopaminerg neuronok számának 
csökkenése. A SzelegiJin a MAO-B bénítása révén 
növeli a· dopaminszintet, levodopávai együtt adva 
magas dopaminkoncentrációt biztosít a nigro-stri
atalis regióban. Fokozza a levodopa hatását, ezáltal 
csökkenti a szükséges levodopa adagot, lerövidíti a 
kedvező hatás kialakulásának latenciaidejét, meg-
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nyújtja a hatástartama!. Mivel nem gátolja egyéb 
manaaminok metabolizmusát, adása mellett nem 
jön létre hypertoniás reakció (ún_ sajt-effektus). 

Az Alzheimer-kór és az Alzheimer típusú idősko
ri dementia (SDAT) idiopathiás eredetű degeneratív 
folyamat melynek kialakulásában alapvető szerepet 
játszik a cholinerg rendszer aktivitásának csökken
tése, a corticalis és subcorticalis MAO-rendszer 
aktivitásának fokozódása. Egyre több adat támaszt
ja alá, hogy a cognitiv folyamatokban a cate
cholaminerg rendszernek alapvető regulációs sze
repe van. A MAO-B gátlásával a dopaminszint 
emelkedik, a megnövekedett dopaminkoncentráció 
hatására a cognitiv teljesítmény javul, illetve a cog
nitiv funkciók romlása lassul. 

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. 
e Hatóanyag 

5 mg selegiliníum chioratum tabletJánként. 
e Javallat 

A Parkinson-betegség kezdeti (korai) szakában 
manaterápiaként alkalmazva jelentősen késlelteti a 
levodopa-kezelés bevezetésének idópontját, kivéd
heti az ,.on-off" periódusok megjelenését, lehetövé 
teszi a beteg munkaképességének teljes vagy rész
leges megtartását 

Levodopa szubsztitució mellett alkalmazva adju
váns hatású, erósíti ill. megnyújtja a levodopa hatá
sát, lehetövé teszi a levedapa adagjának csökken
tését. 

Súlyos Parkinson-syndromaban adása egyes 
esetekben jó eredményt nyújt. 

Alzheimer-kórban és Alzheimer-típusú időskori 

dementia enyhe és közepes fokú stádiumában 
manaterápiás kezelésként a dopaminszint emelke
dése lehetövé teszi, hogy a beteg intellektusa, me
móriája, tanulási készsége, mctoros és instrumentá
lis aktivitása fokozódjék, hangulata, magatartása, 
szocializációs készsége javuljon. 
e Ellenjavallat 

Oopaminhiánnyal nem járó extrapyramidalis 
megbetegedések (esszenciális tremor, Huntington 
chorea stb.), szelegHin iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Parkinson-betegségben a szokásos kezdó 
adagja napi 5-10 mg {1-2 tabletta) reggel, esetleg 
reggeli és kora délutáni elosztásban. A kezelés so
rán az adag felére csökkenthető. 

Kombinált kezelés eselén a korábbi levodopa 
adag többnyire csökkenthetó. Más antiparkinson
szerek adagját nem befolyásolja 

Alzheimer-kórban és SDAT-ban javasOlt kezdő 
adagja napi 5 mg (1 tabletta) reggel,. amely a terá
piás hatás mérlegelését követően napi 10 mg-ra 
emelhető. 

e Mellékhatás 
Manaterápiaként rendszerint jól tolerálható. Rit

kán szájszárazság, átmeneti enyhe alvászavar, szé
rum alanin-aminotranszferáz emelkedés előfordulhat. 

Elvélve leírlak szemészeli mellékhatásokat (pl. 
homályos látást). 

Mivel a levodopa hatását e·rósíti, kombinált adás 
eselén a levedapa cerebralis mellékhatásai (nyug
talanság, hallucinatio, hyperkinesis, zavartság) eró
södhetnek. (A levodopát perifériás dekarbox
ilázgátlóval szükséges adni). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A kezelés során indirekt sympathom.imeticumok 
alkalmazása kerülendó a hypertonia veszélye miatt. 

MAO-A gátlókkal való együttes adása súlyos 
vérnyomáscsökkenést okozhat. 

Nem adható együtt fluoxetinnel (Prozac) izga
tottság, hypertonia, ataxia, maniform psychosis ki
alakulásának veszélye miatt. A fluoxetin hosszú fe
lezési ideje miatt a seiegiJin kezelés megkezdése 
és a fluoxetin abbahagyása közölt minimum 5 hét
nek kell eltelnie. A seiegiJin kezelés elhagyását kö
vetően a fluoxetin adása 14 nap múlva megkezd
heló. 

Irodalmi adatok alapján ismert a nem-szelektív 
MAO-inhibitorok és a petidin közölt gyógyszerköl
csönhatás. Noha a fenti interakció mechanizmusa 
még nem tisztázott, mégis szükségesnek tartjuk a 
szelektív MAO-B inhibitor seiegiJin és a petidin 
együttadásának elkerülését. 
e 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 levodopa
kezelés hatékonyságát a mctoros teljesítményben 
gyógyszerfüggö ingadozások nehezítik (end of 
dose akinesia, wearing-off jelenség). Selegiline
Chinoin adagolásával a teljesítményjavító hatás 
egyenletessé tehető. Amennyiben a teljesítményin
gadozások nagyobb amplitúdójúvá válnak (.,on-off") 
és az .,on" stádiumban hyperkinesisek jelentkeznek, 
alkalmazása a beteg mctoros teljesítményét ugyan 
javítja, az ,.off" fázisokat lerövidíli, de a hyperkine
siseket is fokozhatja. 

A levodopa kezelés Selegiline-Chinoin-nal törté
nő kiegészítése - a várhatóan jelentkező levodopa 
mellékhatások miatt- fokozott szakorvosi ellenőrzés 
mellett történjen. A kezelés beállítását követően a 
beteget lehetőség szerint legalább 3 havonta 
ellenőrizni kell. 

Magasabb adag (több mint 20 mg) eselén el
veszíti MAO-B gátló szeleklívitását és a MAO-A-t 
is gátolja, emiatt megnő a hypertonia kialakutásá
nak lehetősége, különösen líraminban gazdag 
ételek (sajt, vörösbor, csirkemáj, hering stb.) fo-

1180 

gyasztása esetén. A transzamináz enzimek aktivi
tása átmenetileg emelkedhet, ezért, tartós kezelés 
eselén javasolt az enzimértékek időszakos ellen
érzése. 
e Megjegyzés: + +V 
G Törzskönyvi szám: Tsz.: 3866 

SEMICILLIN kapszula (20x); (40x) 

CHINOIN ATC kód: J01C A01 

Hatóanyaga az ampicillin, félszintetikus penicil
lin kis koncentrációban is bactericid hatású, saválló, 
per os adható széles spektrumú antibioticum. A 
baktériumsejtfal peptidoglikán-vázának felépítését 
gátolja, több támadásponton keresztül. Felszívódá
sa 50%-os. 250 mg oralis alkalmazás után 1-2 órá
val a szérum csúcskoncentráció 1 ,8-2,9 11g/ml, 500 
mg esetében 2-6 11g/ml. Fehérjéhez kötődése 
18-22°/o/os. Az epében 1-1 0-szeres koncenrációt ér 
el a szérumhoz képest. A vizeletben terápiás szintet 
ér el: 100-700 j.lg/ml. A szérum kancentráció 11 %-a 
átjut az anyatejbe. Felelzési ideje: 0,5-1 óra. A ve
séken keresztül (12 óra alatt) az 500 mg ampicillin 
26%-a, míg a 250mg-os készítmény esetében 21%
a ürül ki változatlan formában. A Gram-negatív kór
okozók egy részére is hat. 

Ampicillinre általában érzékeny kórokozók: 
Gram-negatív: Haemaphi/us influenzae, 

Neisseria gonorrhoeae, Neissera meningitídis, 
Salmonella, Shigella, Prot~s mirabifis és Esche-
richia coli, Berdetellák; ' 

Gram-pozitív: az alfa- és béta-hemolizáló 
Streptococcusok, Enterococcusok egyes törzsei, 
S. pneumoniae, penicillináz negatív Stap-hlococ
cusok, Clostridium, Bacif/us anthracis. 
e Hatóanyag 

250 mg ampicillinum {288 mg ampicillinum trihy
dricum alakjában) kapszulánként. 
e Javallat 

Bélfertózések, az epe-, lég- és húgyutak, vala
mint az ivarszervek fertözéseinek kezelése a fenti 
kórokozók esetében. 

A kezelés lehetóleg bakteriológiai vizsgálat 
eredménye alapján történjen. 
e Ellenjavallat 

Penicil!inallergia. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek és gyermekeknek 
20 t/kg felett: bél, epeút és húgy-ivarszervi fertözé
sekben naponta 2 g (4-szer 2 kapszula); légúti fer
tözésekben naponta 1 g (4-szer 1 kapszula) 

Felszívódása akkor a legkedvezóbb, ha a be
teg a kapszulákat étkezés elót! kb. egy órával ve
szi be. 

e Mellékhatás 
Túlérzékenységi reakciók: erythema, urticaria, 

erythema multiforme, anaphylaxiás shock, exan
thema; gastrointestinalis tünetek: glositis, stoma
titis, hányinger, hányás, hasmenés enyhe átme
neti SGOT-emelkedés. Igen ritkán vérképzószervi 
károsodás, anaemia, thrombocytopenia, leuko
penia. 

Mononucleosis infectiosa akut sza1<ábárf ·kb. 
60%-os gyakorisággal macutopapulosusos bórki
ütések jelentkezhetnek (adása nem javasolt). 

Lymphoid leukaemiás betegeken is sokkal gya
koribbak a maculopapulosusos bőrkiütések. Ritkán 
a gyógyszer által okozott láz is előfordul. 

Laborvizsgálatot zavarhat: vizeletcukor álpozi
tívitás elófordul. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendő: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
- allopurinollal {együtt adva gyakoribb az ery

thema elófordulása). 
Aminoglikozidokkal in vitro körülmények közölt 

inkompatibilis. 
Szinergista hatás figyelhető meg az arnpicill in és 

a béta-Iaktamáz gátló szerek (klavulánsav, szulbak
tam) között, valamint az aminoglikozidok között. 

Az ampicillin csökkenti az ösztrogén tartalmú 
. oralis contraceptívumok hatását; (feltehetően a fel-

szívódásukat gátolja a béltraktusból). 
Az inzulin-igényt c·sökkenthetí. 
Potenciálhatja a kumarinok hatását. 
Probeneeiddel együtt adva - az ampicillin 

tubuláris kiválasztása csökken, így az am picilli n vér
szintje akár toxikusig is emelkedhet. 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezelés közben (per os adáskor ritkáb
ban, mint parenterálls adagolás esetén) súlyos, sőt 
halálos anaphylaxiás shock előfordulhat, elsősor

ban az allergiás hajlamú egyéneken. Ezért asthmás. 
allergiás anamnesis eselén fokozott óvatosság 
ajánlott. 

Cefalosporinok és penicillinek közölt keresztal
lergia ritkán elófordul. 

Májkárosodás és elégtelen veseműködés ese
lén az adagokat különös gondossággal kell megál
lapítani. 

Hosszantartó kezelés során ajánlatos a máj- és 
a vesefunkció, valamint a vérképzőrendszer időn
kénti ellénórzése. 

Alkalmazása alatt a szoptatás megszakítása ja
vallt, mivel a tejjel kiválasztódik, így csecsemán al
lergiás reakciót. hasmenést, bórkiütést okozhat, elő· 
segítheti gombásfertözés kialakulását. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3415 
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SEMILENTE MC 40 NE/1111 • •. .. 

insulin injekció (1 x 1 ő ml) 

HUMAN 
• 

Intermedier hatású inzulin készítmény. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml monokomponensú (MC) sertés inzulin, 
semleges kémhatású cink-tartalmú szuszpenzió
ban. 
e Javallat 

Inzulin! igénylő cukorbetegek kezelése. Az MC 
inzulinok alkalmazásával az allergiás reakciók, 
l ipaatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerül
hető. 

A Semilenie MC olyan cukorbetegek kezelésére 
is javallt, akiknél a hagyományos inzulinokkal történt 
kezelést a fentiekben említett nemkívánatos kocká
zatok nehezítik. 
O Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. Diabeteses coma kezelésére 
nem alkalmas. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulin szük
ségl;otének megfelelően az orvos határozza meg. 

Altalában naponta kétszer kell alkalmazni. 
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 habképződési kerülve. 

A fecskendébe felszívott inzulin! azonnal be kell 
adni. Beszúrás után a tút néhány másodpercig a 
bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biz
tositva legyen. 

Semilente MC-t tilos iv. adni vagy infúziós purn
pában alkalmazni. 

Hatástartam 
A Semilente MC hatása a beadástól számított 1 

Y2 óra múlva kezdődik, maximumát 5 és 10 óra kö
zött éri el, és 16 óra múlva megszúnik. 

Kombinált kezelés 
A készítmény a fecskendőben keverheló 

Manatard MC, Lente MC vagy Ultralente MC inzuli
nokkal, azok kezdeti hatásának fokozására. Ha 
hosszú hatású inzulin készítményt rövid hatástarta
mű inzulinnal kevernek (Actrapid MC), mindig a rö
vid hatású inzulin! kell felszívni a fecskendóbe. Fel
szívás után az inzulinkeveréket azonnal be kell adni. 

MC inzulinok és savas kémh8.tású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. Foszfát-tartalmú inzulinok és 
cink-tartalmú inzulin szuszpenziók egymással való 
keverését kerülni kell. 

A betegek átáflítása MC inzufinra 
Hagyományos, elsősorban szarvasmarha inzu

linról MC sertés inzulinra vagy MC seilés és MC 
szarvasmarha inzulin keverékére történő átállítás 
során az adag nagysága csökkenhet a korábban al-
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kalmazott inzulin tisztaságától, az inzulin fajtájától, 
a készítmény milyenségétól és az adagolástól füg
góen. 
e Mellékhatás 

lnzulinallergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerű a beteget humán monokom
ponensú (HM) inzulinra átállítani. 
o 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. 
o Figyelmeztetés 

Túladagolás eselén glukóz! kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukóz! kell adagolní. 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. glukóz! kell adni. 

Inzulin kezelésben részesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. (Az alkohol az inzulin htltását fokoz-
hatja). · 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü.M. rendelet szerint kell meg
ítélni. 

Nem használható olyan Semilenie MC inzulin ké
szítmény, amely nem válik teljesen egyenletessé 
összekeverés, illetve enyhe rázás hatására. 

Eltartás: 2 és 8 °C között, fénytől és fagytól véd
ve kell tartani. A használatban lévő ampulla szaba
hőmérsékleten (maximum 25°C) hat hétig tarolható. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3804 

·!;EM~BEX.•RapszUia!(24]()••······················i········ WE~LfOME < .•·············~~0k'C~~0,6A:'\~·· 
A készítmény hatóanyaga, az akrivasztin kom

petitív hisztamin H1-receptor antagonista, amely 
nem rendelkezik szignifikáns anticholinerg hatások
kal és csekély a központi idegrendszerbe való pe
netrációja. Az akrivasztin azokban a kórképekben 
hatásos, amelyekben a tüneteket teljesen, vagy 
részben a felszabadult hisztamin idézi elő. 

Az akrivasztin a bélból jól felszívódik. Egészsé
ges felnőtt önkéntesekben kb. másfél órával 8 mg 
akrivasztin beadását követően a maximális plazma
kancentráció kb. ISO ng/ml. A plazma felezési ideje 
kb. 1,5 óra. Még 6 napos többszöri akrivasztin ada
golás (beadás) után sem volt észlelhető kumuláció. 

Egyszeri, 8 mg akrivasztin orális adása után fel
nőttekben a kezdeti hatás Y2-1 óra múlva jelentke-

zik, amely a hisztamin provokálta bőrtünetek kivédé
sével mérhetó. A csúcshatás 90-120 percen belül 
észlelhető. Bár ezután az aktivitás lassan csökken, 
az adagolás! követő 8 órán keresztül szignifikáns 
antihisztamin aktivitás figyelhető meg. 

A gyógyszer szisztémás adagelását követő 
1 órán belül enyhülnek az allergiás nátha tünetei. 
e Hatóanyag 

8 mg acrivastinum kapszulánként. 
e Javallat 

Allergiás rhinitis tüneti kezelése, beleértve a szé
nanáthát is; hisztamin által mediált dermatosisok, 
beleértve az alábbi allergiás bórelváltozásokat kró
nikus idiopathiás urticaria, symptomás dermogra
physmus, cholinergiás urticaria, idiopathiás hideg
urticaria. 
O Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Nem 
adható beszúkült vesemúködésú betegeknek (a 
kreatinin-c!earance 2 mi/perc, vagy a szérum-krea
tinin 150 )..l!TlOI/1). Terhesség. Szapiatás {lásd Figyel
meztetés). 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: na
ponta 3-szar 1 kapszula. 

12 év alatti gyermekeknek: biztonságos alkal
mazására vonatkozó megfelelő tapasztalat nem áll 
rendelkezésre. 

Időseknél a készítmény alkalmazása előtt aján
latos a vesefunkció ellenőrzése. 
• Mellékhatás 

Igen ritkán álmosság, a koncentrálóképesség 
csókkenése előfordulhat 1 
• GyógyszerkölcsönhatáS 

Az akrivasztin alkohollal vagy egYéb központi 
idegrendszeri depressánssal együtt alkalmazva a 
koncentrálóképesség csökkenését idézheti elő. 
e Figyelmeztetés 

Terhes nőknek- biztonságos alkalmazására vo
natkozó kellő klinikai tapasztalat hiányamiatt-nem 
adható. Kivételes esetben csak az elóny/kockázat 
arány gondos egyedi mérlegelésével rendelhető. 

Nem alkalmazható szapiatás alatt, mivel kiválasztó
dik az anyatejbe. Akut anaphylaxiás rohamok keze
lésére nem alkalmas. Vesebetegségben szanve
döknek csak fokozott körültekintéssel adható (lásd 
Ellenjavallatok). 

Mivel e gyógyszer egyes személyek esetében a 
koncentrálóképességet csökkentheti, álmosságot 
okozhat, ezért alkalmazásának első szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig- járművet vezet
ni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 
A továbbiakban az orvos egyedileg határozza meg 
a tilalom mér!ékét. 

Alkalmazásának és hatásának időtartama alatt a 
szeszesital fogyasztása kerülendő (lásd Gyógyszer
kölcsönhatások) 

A bórteszt vizsgálatok elvégzése előtt legalább 
3 nappal abba kell hagyni az antihisziaminok adá
sát (fals negatív eredmény elkerülésére). 

Túladagolás eselén enyhe gasztrointesztinális 
zavar, fejfájás és álmosság léphet fel. Szükség ese
lén szupportív kezelés (hánytatás vagy gyomormo
sás) végzendő. 

Eltartás: 25°C alatt száraz helyen, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 404 7 

SENSrr drazsé (SOx). -- c-c .• •. 

CHIN!JIN • • · .. ·· .•.. · ···•••·•·••·• A'rc kód i:;ő~E AQ1 

A fendilin kalcium-antagonista vegyület, mely a 
sziv- és simaizom kalciumcsatornáiban lévő recep
torokhoz kötődve gátolja a kalcium beáramlását, en
nek következtében vasodilatátor (antianginás és 
enyhe antihypertensiv), valamint antiarrhythmiás ha
tása van. A fendilin emellett a phosphodiesterase 
enzimet is gátolja, emeli a cAMP-szintet, ez segíti si
maizom-elernyesztó hatását. Fokozza a szívizom 
oxigénhiány-tűrő képességét, elősegíti col
laterálisok képzödését. 
e Hatóanyag 

50 mg fendilinium chioratum drazsénként 
e Javallat 

Coronariaelégtelenség, angina pectoris, coro
naria sclerosis, szívinfarctus utákezelése és esetle
ges megelőzése. 
• Ellenjavallat 

A szfv infarctus akut fázisa. 
Terhességban csak vitális indikáció eselén al

kalmazható. 
& Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 150 mg {3-
szar 1 drazsé). 
e Mellékhatás 

Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanság, ká
bultság vagy allergiás jelenségek, melyek az adag 
átmeneti csökkentésére többnyire megszűnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adhatók: 
antihypertensivumokkal, béta-receptor-

gátlókkal {hatásukat erősítheti). 
e Figyelmeztetés 

Májbetegek huzamosabb kezelése során aján
latos az időszakos laboratóriumi ellenőrzés. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3543 
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SEPTOFORTtabletta (20x) 

PHARMAV!T 'ATC·kód: A01AB03 

Klórhexidin tartalmú, fodormenta ízesítésű, 

száj- és torokfertőtlenítő tabletta. Cukorhelyettesítő
ként szorbitot tartalmaz. Cukorbetegek is alkalmaz
hatják. 
o Hatóanyag 

2 mg chlorhexidinum g lucanicum tablettánként. 
• Javallat 

Gingivitis kezelése, szájüregi fertőzések, aph
tha, mycosis, prothesis stomatitis, glossitis, pharyn
gitis, tonsillitis lokális terápiája. 

Mandulamútétek és foghúzás utáni szájhigiénia 
fenntartása. Különböző, erasiokkal járó szájnyálka
hártya betegségekben (erosiós lichen, pemphigoid 
stb.) adjuváns kezelésként 
• Ellenjavallat 

Klórhexidinnel és szarbittal szembeni ismert túl
érzékenység. 
• Adagolás 

Naponta 3 alkalommal, minimálisan 2 órás idő
közönként 1-1 tablettát kell az étkezések után, las
san elszopogatní, utána a táplálkozást és ivást 1-2 
órán át kerülni kell. 
• Mellékhatás 

Igen ritkán bőrpír, allergiás reakció, szájnyálka
hártya irritáció. Krónikus alkalmazás eselén előfor
dulhat a nyelv sárgás-barnás elszineződése, mely a 
gyógyszer elhagyásával spontán megszünik. 

A fogak barnás elszíneződése rendszeres, erő
teljes fogkeféléssei csökkenthető. Az esetleges ma
radandó barnás elszíneződés fogorvossal eltávolí
tandó. Átmeneti ízérzés-zavar és a nyelv égő érzé
se kezdetben előfordulhat. 

Szarbit iránt érzékeny egyéneken hasmenést 
okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A klórhexidin inkompatibilis aniontartalmú ké
szítményekkel, ilyenek a szokásos fogkrémek is. 
Ezért a fogmosás és a tabletta alkalmazása időben 
cihatárolva történjen. 
• Figyelmeztetés 

Bár állatkísérletek nem mutattak teratogenitást, 
emberben terhesség és szapiatás idején történő al
kalmazásával kapcsolatban nincs elegendő tapasz
talat. 

Ínygyulladás eselén a gyógyszer használata 
nem helyettesíti a fogmosást llyenkor ez csak a me
chanikus fogtisztitás kiegészítőjeként alkalmazható. 
Átmenetileg önmagában csak akkor alkalmazható, 
ha nyálkahártyagyulladás, íny és fogsebészeli mú
tét miatt a fogmosás akadályozott. 

Általában a gyulladás tünetei néhány napon bé
Iül megszúnnek, a tablettékat azonban 2-3 napig 
még alkalmazni kell a recidivák elkerülésére. 

A fogak barnás elszíneződésének megelőzésé
re a készítmény 1 hétnél tovább történő, ill. túlzott, 
indokolatlanul gyakori használata kerülendó, külö
nösen gyermekek és 18 év alatti fiatalok esetében. 
(Ebben a korosztályban a gyógyszer hatásossága 
és biztonságos alkalmazása nem teljesen bizonyí
tott}. 

Túladagolás A klórhexidin rosszul szívódik fel, 
szisztémás hatás nem valószínű, de nagymennyisé
gú hatóanyag lenyelése eselén előfordulhat, ilyen
kor tej, tojásfehérje, zselatin oldat adása, ill. gyo
mormosás szükséges. 

Eltartás: száraz helyen, szobahőmérsékleten, 

fénytól védve, az eredeti csomagolásban. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3843 

SEPTOLON tabletta (20x) . 

E GIS ATC kód: Aó7AX01>, 

Mindkét hatóanyag halogénezett hidroxiquinolin 
származék, amoebicid hatású vegyület. A bél lu
menben az Entamoeba hisfolytica mind cystás, 
mind mozgó (trophozoitás) formájára hatnak. 

A tabletta a hatóanyagokat micronizált részecs
kékben tartalmazza, melyek a bél mucosa cryptáiba 
és redőibe is behatolnak. 
• Hatóanyag 

40 mg broxaldinum, 200 mg broxyquinolinum 
tablettánként. 
• Javallat 

Non-invasiv amoebiasisban az Entamoeba his
tofytica cystás formájának kezelése. Invasiv amoe
biasisban adjuvánsként más antiamoebás gyógy
szer mellé, a bél reinfekciójának elkerülésére. 
• Ellenjavallat 

Máj- és veseelégtelenség, oxikinolin-túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 3-szor 1 tabletta naponta, legfel
jebb 1 hónapig. 

Gyermekeknek 1-12 hónapos korig 2-3-szar Y4 
tabletta, 2-6 éves korig 2-3-szor Y2-1 tabletta, 7-14 
éves korig 2-3-szor 1 tabletta naponta étkezés után, 
legfeljebb 10 napig. 
o Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, émelygés, meteorismus, al
hasi fájdalom, allergiás bórreakciók. Főleg nagy 
adagok tartós alkalmazása után perifériás neu
ropathia, myelopathia (bevezető tünet: a láb paraes
thesiája, fájdalma), továbbá atrophia nervi optici. 
Ezen tünetek jelentkezésekor a kezelést azonnal fel 
kell függeszteni. 
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• Figyelmeztetés 
Csak rendszeres orvosi ellenőrzés mellett adható. 

• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3388 

·sEPf0PAL'10iminilaíic 
"'"'" " '' ______ ,, '' ,". 

ii)Ípl<\nt!Íru,n {t x; sx) 
SEPTOPJ\J_c20 minilárié 

ii)Ípl1111táturn •• (1xi:5x)•,•· 
SEPTOR)U..'10iár1~" . . 

• ..•• ill\~:lárltátull\ (1;~!'~~)••', .•• , ..... · 
SERTOPÁL30·Íár1c' ·· · 

im1Jiántatu,n(1~;5xt 
SEPTOPÁLSOIÍÍnc · 

·Implal1tatu lll (i :X; sJE) 

Fertőzésekben, illetve a kantamináció helyén, ma
gas gentamicin koncentrációt biztosító helyi antibi
oticumterápiára alkalmazható steril implantatum. 

A késleltetve felszabaduló gentamicin baktericid 
hatású mind a szaporodó, mind a nyugvó kóroko
zókra. 

A gentamicin antibacteriális hatása a protein
szintézis zavarán alapszik. Alacsony koncentráció
ban bakteriostatikus, magasabb koncentrációban 
baktericid hatású. Opti~ális körűlmények között 
antibacteriális hatás elérésére érzékeny kórokozók
nál 0,5-5,0 ~g/ml gentamicin kancentráció szüksé
ges. A hatásmaximum pH 7,8 értéknél van, pH 6,6 
érték eselén ugyanakkora hatás eléréséhez már 
nyolcszoros kancentráció szükséges. 

Mikrobiológiai hatásspektrum 
1. táblázat 

Antibakteriális hatás 

Gram-pozitiv kórokozókkal szemben 

Coccusok 
Oiplococcus pneumaníae 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus pyogenes 

S. faecalis 

S. viridans 
Páfcikák 

Propionibacterium acnes 

C. diphteriae 

Erysipe!othrix insidosa 

Listaria monocytogenes 

Mycobacterium tuber

culosis 

MIC llQ/ml 

(0.1-) 3-6-12 (-> 25) 
(O,Q3-) 0,1-3,0 (->25) 
{0,01-) 0,5-6-12 (->25) 

(0.01-} 1.0-25 (-> 100} 
6-12(-> 25) 

(0.2-) 1.5-12 (->25} 
(0,03-) 0,2 

0,1-5 
(0,1-} 0,5-5 (-> 15) 

(0,1-} 0,5-5 (- >15) 

Mycobacteriumok 

Runyon- L és !L csoport 

Runyon- !ll. csoport 

Nocardiák 

Bacillus anthracis 

C!ostridium pertringens 

M!C).lg/ml 

3-6 

0,25-2 
(1,6-)12,5 (-> 100) 
0,1-5 

(0,1-) 5-25(-> 100) 

2:: táblázat 

Antibacteriátis hatás Gram-negatív kórokozókkal szemben 

Coccusok 
Mimeae 

Neisseria gonorThoeae 

N. meningitidis 

Páfcikák 
Sactereides spp. 

Bruceffa abortus 
Bruceffa maiitensis 
Bordetella pertussis 

Citrobacter spp 

Enterobaclar spp. 

Escherichia co/í 

Fusobakteriumok 

Haemaphi/us influenzae 
Klebsielfa pneumoníae 
Pasteurella multocida 

Providencia spp. 

Proteus mirabi/is 

(lndolnegatív) 

Protaus fajok 

(lndolpositív) 

Proteus morganií 
Proteus reffgeri 

Protaus vulgaris 
Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella paratyphi 

S. typhi 

S. enteritidis 

Serratía marcescens 
Shigelfa dysenteriae 

MIC).lg/ml 

(0,8-) 3-25 

{0,8-)1,5-3 (-6) 
(0,4-} 6-12-25 

(0,1-}2-12 {->25) 
0,08 

0.08 

0,1-4 
1,5-6 (-16) 

{0.1-) 0.5-3(-50) 
(0,1-) 0,5-4-8 (->50) 

(3-) 10-30 (->50) 
(0,4-) 1,5-3-8 

(0.1-) 0,4-2,8 (-50) 
0,8-3-8 

(1.0) 4-12 (-25) 

{0,4-)1,5-4-16 (-50) 

(0,4-) H (-25) 
(0,4-) 1-4 (-25) 
{0,4-) 1-3-6 (-25) 

(0.1-) 0,5-3-12(-> 100) 
(0,2-) 0,5-2 (-6) 

(0,2-} 1,0-4 (-8) 

{0,1-} 1,0-3-6 (-16) 

{0,2-) 1,0-6 (->50} 
(0.1-} 1,0-4-6 

Farmakokinetikája alapján toxikus gentamicin hatá
sok nem várhatók. 

A magas helyi antibioticumszint egyik mércéje a 
sebváladék gentamicin koncentrációja. 10-60 
gyöngy behelyezése után 403 J.lg/ml-ig terjedő gen
tamicin kancentráció volt kimutatható a sebsecre
tumban. 

A Sebváladékhoz viszonyítva a szérumban és a 
vizeletben a gentamicin kancentráció nagyon cse
kély: a szérumban 0,42 f.lg/ml, a vizeletben 4,8 
f.lg/ml alatt. A szérumban és vizeletben mért ala
csony kancentráció minimális szisztémás hatásra 
utal. 
e Hatóanyag 

2,8 mg illetőleg 7,5 mg gentamicinium sulf u-
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ricum (megfele11,7 mg illetőleg 4,5 mg gentamicin 
bázlsnak) gyöngyönként a mlniláncban, illetőleg go
lyőnként a láncban. Egy gyöngy 3,9 mg, egy golyó 
20 mg zirconium dioxydatum röntgenkontrasz
tanyagot, metil-metakrilát-metakrilát kopolimert és a 
tartó fémszál vasat, krómot, nikkelt, molibdént és 
mangán! tartalmaz. 
• Javallat 

Időleges implantatio gentamicin érzékeny kór
okozó által okozott csont- és lágyrész fertőzésekben 
a szokásos mútéti eljárás során. 

Csontfertózések: posttraumás osteomyelitis, fer
tőzött osteosynthesisek, fertőzött ál izületek, fertőzött 
endoprotesisek, krónikus haemalogen osteo
myelitis. 

Postoperatív sebfertőzés és elsődleges lágyrész 
fertőzések: orthopediai mútéteket követő és ízületi 
fertőzések, korrekciók csontmútétek után, izületi 
empyemák, fertőzött amputációs csonk, arteriascie
rotikus és diabetikus gangraenák, lágyrész tályog, 
periproctalis sipoly, subphrenikus tályog, mellkasi 
empyema, septikus bursa, fertőzött sacralis üregek 
rectum tumor mútéte után, urológiai mútétek utáni 
fertőzések, felfekvéses fekélyek, érsebészeti múté
tek. 

Lágyrész fertőzések egyidejű osteomyelitissei 
kombinálva. 

Preventív alkalmazás: perforált és phlegmono
sus appendicitis, rectum amputatio, harmadfokú 
nyílt törések, végtag replantatio. 
e Ellenjavallat 

Gentamicinnel, a segédanyagokkal és a fémszál 
anyagaival szembeni túlérzékenység. {Nem zárható 
ki helyi túlérzékenységi reakciók lehetősége sem.) 
Terhesség (lásd Figyelmeztetés-t is). 
e Adagolás 

Az anatómiai adottságoknak megfelelóen a 
minllánc vagy a lánc alkalmazandó. 

Gondos mútéti áttekintés után a fertőzött csont 
illetve lágyrészekben a kialakult hiány teljes egészé
ben a lánccal kitöltendő. Szükség esetén két vagy 
több minilánc illetve lánc is felhasználható. 

Az alkalmazás módja és időtartama 
Csontfertőzésekben 
- Rövid időtartamú beültetés. Mútét során a ké

sőbbi eltávolítás húzási irányának a figyelembevéte
lével kell elhelyezni. Az utolsó gyöngy vagy golyó ki
emelkedik a bór szintjéból, így a lánc óvatos tartós 
húzással eltávolítható. Az eltávolítás általában 5-10 
nap után történik, de nem több, mint 2 héttel az ope
ráció után. (A láncot néhány napon át fokozatosan, 
egy-két gyönggyel vagy golyóval rövidítve is ellehet 
távolítani). 

Minél kevésbé rögzíti a mútét után képződött kö
tószövet, annál könnyebb és fájdalómmentesebb az 
eltávolítás. Ha kötőszövet általi rögzítettsége már 
erős, vagy nem veszik figyelembe a fennálló szöve
ti viszonyokat, 1-2 gyöngy vagy golyó leszakadhat 

(leválhat) a fémszálról. Különleges esetben elsza
kadhat a fémszál is. A szervezetben maradt gyön
gyöt vagy golyót a fémszál maradvánnyal el kell tá
volítani. Ha ehhez túl nagy sebészi beavatkozás 
szükséges, egyes gyóngyök vagy golyók kivétele
sen benthagyhatók. 

- Tartós alkalmazás. A mútét során a láncot tel
jesen a bőr szintje alá kell süllyeszteni és kb. 1-3 
hónap multán mútétifeg kell eltávolítani. Gyógyult 
helyi viszonyok eselén saját spongiosa plasztika vé
gezhető. 

Lágyrészfertőzésekben: rövid időtartamú beül
telés. Az alkalmazás hasonló a rövidtartamú csont
fertőzések esetéhez. A sebzárás nem szívó drain
nel van ellátva, így a secretum túlzott ellolyása és az 
antibakteriális hatáshoz szükséges gentamicin kon
ceniráció csökkenése nem történhet meg. Semmi 
esetre sem szabad öblítő-szívó drain-nel együtt al
kalmazni, mert a gentamicin vesztés és higiénés 
okok tTii3.tt gentamicin rezisztens kórokozók elsza
porodhatnak. 
• Mellékhatás 

Toxikus gentamicin mellékhatások nem várha
tók, mivel a szérumban alacsony a gentamicin kon
centráció. A Septopal egyéb-összetevőivel szembe
ni összeférhetetlenség nem zárható ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel kölcsönhatás vagy inkom
patibilitás nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Beszúkült vesefunkció, valamint gyermekek és 
idósek eselén a Se ptcpal alkalmazásakor kialakuló 
alacsony gentamicin szérumkoncentrációkat is szá
mításba kell venni. 

Bár a szérumkoncentráció jóval a szisztémás 
gentamicin kezelés értéke alatt marad, terhesség
bennem adható. 

A mútét során fel nem használt maradék láncot 
nem lehet újra sterilezni, el kell dobni. 

Intoxikáció! eddig nem észleltek. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 

• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1911 {10 minilánc); K-
1912 (20 minilánc); K- 1913 {10 -lánc); K- 1914 
(30 -lánc); K -1915 {60 -lánc) 

SEPTOSYL szemkeríőcs'(S gj 

·.··· .· ATC kód: S01AB06 

e Hatóanyag 

. 

. 

500 mg sulfadimidinum (5 g) vazelin típusú ke
nőcsben. 

e Javallat 
Baktériumok okozta heveny és idült kötőhártya

gyulladás, szaruhártya-beszűrődés és -fekély, ble-
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pharitis (acuta, angularis, chronica, ulcerosa), ble
pharoconjunctivitis, dacryocistitis, fertőzött szem
héjekzema, másodlagosan fertőzött trachoma. 
e Adagolás 

Naponta 2-3-szar borsónyi kenőcsöt az als6 
szemhéj inögé helyezni,· és a szemel becsukva, 
enyhe dörzSöléssei szétkenni. Ha a szemhéjra akar
juk alkalmazni, a· szemhéj szélére helyezzük és ott 
vékonyan szétkenjük. 
e Megjegyzés: +V n 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3117 

SEREYENT25mg/adaainhaJáci9s .· 
aeroszol( 60 adag; 12() adag) .... 

GlAXO • . • ATC kód' R03ÁC12 

A szalmeteral új típusú, tartóshatású, szelektív 
}32-adrenerg-receptor stimuláló. Bronchustágító ha
tása legalább 12 órán keresztül tart. Effektív bron
chodilatator hatása 10-20 perc elteltével kezdődik
eltéröen a hagyományos rövidhatású ~2 ago
nistákétól-, ezért akut asthmás rohamok kezelésére 
nem alkalmazható. 

A szalmeteral helyettesítheti a rövidhatású inha
lációs bronchodilatator kezelést, amennyiben azt 
naponta többször szükséges alkalmazni, valamint 
az orális bronchodilatator kezelést. 

ln vitro tesztekben hatásosan és hos~.zú ideig 
gátolja az emberi tüdő hízósejtjeiben termelődő 
mediátorok {hisztamin, leukotriének, prosztaglandin 
0 2) felszabadulását. / 

Emberben a salmeterol gátolja az inhalált 
allergénre megnyilvánuló korai és késői immunvá
laszt, ez utóbbi hatása egyszeri adag után több mint 
30 órán át tart, amikor már bronchodilatator hatása 
nincsen. Egymagában adva is csökkenti a légutak 
hyperreaktivitását. Említett tulajdonságai arra utal
nak, hogy módosítja a tüdöben lezajló gyulladásos 
folyamatot, de ennek klinikai jelentősége még nem 
teljesen tisztázott A mechanizmus eltér a kor
tikoszteroidok gyulladáscsökkentő hatásától. 

A szalmeteral terápia alatt nem szabad a koráb
ban alkalmazott kortikoszteroidokat elvonni, vagy 
adagjukat csökkenteni, mivel az nem helyettesíti, 
hanem kiegészíti az orális vagy inhalációs szteroid 
kezelést. 
e Hatóanyag 

25 J.lg salmetemlum (salmeterolum xinafoaticum 
formájában) adagonként. 0,0015 g salmeterolum 
(60 adag) illetve 0,003 g salmeterolum (120 adag)
adagolószelepes palackonként 
e Javallat 

Felnőtteknek és gyermekeknek 4 éves kortól: re
verzibilis légúti obstructio rendszeres, hosszantartó 
kezelése asthmában (beleértve az éjjeli és a fizikai 

megterhelés indukálta asthma megelőzését) és kró
nikus bronchitisben. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

A szalmeteral kizárólag inhalációs formában al
kalmazható. 

A szelep egyszeri megnyomásával· 25 J.lg 
hatóanyagtartalmú permet távozik a palackbóL Egy 
palack tartalma 60 illetve 120 adag. 

Felnőtteknek: naponta 2-szer 2 adag belégzése 
(naponta 2-szer 50 J.lg). Maximális adag naponta 2-
szer 4 adag belégzése {naponta 2-szer 100 J.IQ)
súlyosabb légúti obstructio esetén. ldóskorú bete
geknek az adag változtatására nincs szükség. Csök
kent vesemúködésú betegeknek adva nincs szük
ség az adagolás módosítására. 

Gyermekeknek 4 éves kortól: naponta 2-szer 2 
adag belégzése (naponta 2-szer 50 J.lg). 

A betegeket figyelmeztetni kell, hogy a gyógy
szert rendszeresen alkalmazzák valamint, hogy az 
előírtnál többször és nagyobb adagban ne használ
ják a készítményt. 
e Mellékhatás 

Remegés, szívdobogásérzés, fejfájás. Ezek a 
tühetek átmenetlek és a rendszeres terápia során ál
talában csökkennek. Esetlegesen súlyos 
hypokalaemia a !32-agonista terápia következmé
nyeként. Paradox bronchusgörcs Iehetásége más 
inhalációs terápiához hasonlóan fennáll. Ha ez be
következne, a szalmeteral kezelést meg kell szakíta
ni és alternatív terápiát kell bevezetni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- p-receptor blockoló gyógyszerekkel mint pl 

propranolai lal (egymás hatását antagonizálják), 
- epinefrinnel 
Együttadása kerülendO: 
- egyéb }3-adrenerg-receptor stimuláló készít

ménnyel (additív hatás miatt). Ha együttadásuk 
szükséges, csak fokozott óvatossággal szabad al
kalmazni. 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepresszán
sokkal (a szalmeteral érrendszerre kifejtett hatását 
potencírozhatják). Ha szükséges, csak fokozott 
gondossággal adhaták együtt. 
e Figyelmeztetés 

A szalmeteral alkalmazása az orális vagy inhalá
ciós szteroid kezelést nem helyettesíti, hanem ki
egéSzíti. A betegeket figyelmeztetni kell, hogy az or
vos utasítása nélkül ne hagyják abba a szteroid ke
zelést és ne csökkentsék annak adagját még akkor 
sem, ha a szalmeteral terápia eredményeként job
ban érzik magukat 

Akut asthmás rohamok kezelésére nem szabad 
használni, mivel effektív bronchodilatator hatása 
10-20 perc elteltével kezdődik. Ilyenkor rövid hatá-
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sú inhalációs !32-agonista készítményt (pl. szalbuta
molt) szükséges adni. A betegeket tájékoztatni kell, 
hogy készenléti gyógyszert tartsanak maguknál 
szükség esetére. Ha a betegek úgy tapasztalják, 
hogy a rövid hatású bronchodilatator nyújtotta eny
hülés kevésbé hatékony, vagy a szakottnál több 
adagot kell inhalálniuk, erre a kezelőorvosoknak fi
gyelemmel kell lenniük. 

A rövidhatású inhalációs 13 2-agonisták fokozott al
kalmazása az asthma romló terápiás kontrollját jelenti. 

Az asthma kezelése során jelentkező hirtelen és 
progresszív állapotromlás potenciálisan életet ve
szélyeztető, ezért fontolóra kell venni kortikoszteroid 
terápia megkezdését, vagy fokozott alkalmazását. 

A súlyos akut asthmás rohamokat a szakott mó
don kell kezelni porlasztott vagy parenterálls bron
chodilatatorokkal, parenterálls kortikoszteroidokkal, 
egyéb támogató kezeléssei együtt. 

Thyreotoxicoslsban szenvedó betegeknek óva
tosan kell adni. 

Hasonlóan más sympathomimetikus aminokhoz 
a szalmeteroJt is óvatosan kell adni azon betegek
nek, akiknek szívbetegsége vagy magasvérnyomá-
sa van. 

!32-agonista terápia eselén súlyos hypokalaemia 
alakulhat ki. Errekülönös figyelmet kell szenieini sú
lyos akut asthmás állapotban, mivel a hypokalae
miát potencírozhatják a 132-agonistával együtt adott 
xantin-származékok, szteroidok, diureticumok, vala
mint a hypoxia. Ilyen esetekben ajánlatos a kálium 
vérszint monitorozása. 

Mivel mel!ékhatások léphetnek fel a fokozott al
kalmazás során, a beteget figyelmeztetni kell arra, 
hogy csak az orvos utasítására szabad a készít
mény előírt adagját emelni, illetve azt gyakrabban 
alkalmazni. 

4 éves kor alatti gyermekeknek adása nem aján
lott, mivel biztonságos alkalmazására nincs elegen
dó adat. 

6 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalma
zásáról kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

Terhesség alatt csak akkor szabad adni, ha az 
anya szempontjából jelentkező előny nagyobb mint 
a magzat potenciális veszélyeztetése. 

Szoptatás alatti alkalmazása nem ajánlott, mivel 
nincs még tapasztalat a salmeterol alkalmazásáról 
szoptatós anyákon. Használatát csak olyan körül
mények közölt szabad mérlegelni, ha az anya 
szempontjából jelentkező előny nagyobb, mint a 
gyermek esetleges veszélyeztetése. 

A túladagolás tünetei: tremor, fejfájás, tachycar
dia. A túladagolás megfelelő antidoturna valamely 
cardioselectív -13-blockoló készítmény, ezeket azon
ban óvatosan szabad adni azoknak a betegeknek, 
akiknek a kórelőzményében bronchUsgörcs szere
peL 

Eltartás: 30°C alatt. Védeni kell a közvetlen nap
fénysugárzástól, melegtól, fagytól. 

. A készítmény tartályát nem szabad összetörni, 
kilyukasztani vagy elégetni még üresen sem. Ha a 
tartály hideg a gyógyszer terápiás hatása csökken
het, csakúgymint a legtöbb inhalációs tartályban le
vő aeroszol készítmény esetében. 
• Megjegyzés:·+ V 
• Törzskönyvi szám: K ~ 2091 (60 adag) 

K- 2092 (120 adag) 

SEREVENT ROTADISKS 

50 J19(adag ~or inháláciOho~ ......... . 
(60?da~ + inliatád~~ l<és~lei)• ..•.•.. 

GLAXO •· ·.·. . •. ';.O . Átc.k8d'RO~AC12 

A szalmeteral egy új típusú, hosszúhatású, sze
lektív !32-adrenerg-receptor stimuláló. Bronchustágí
tó hatása legalább 12 órán keresztül tart. Effektív 
bronchodilatátor hatása 10-20 perc elteltével kez
dődik- eitérve a hagyományos rövidhatású p2 aga
nistákétól -, ezért akut asthmás rohamok kezelésére 
nem alkalmazható. 

A szalmeteral helyettesítheti a rövidhatású inha
lációs bronchodilatator kezelést, amennyiben azt 
naponta többször szükséges alkalmazni, valamint 
az orális bronchodilatator kezelést. 

ln vitro tesztekben hatásosan és hosszú ideig 
gátolja az emberi tüdő hízósejtjeiben termelődő 
mediátorok (hisztamin, leukotriének, prosztaglandin 
D2) felszabadulását. 

Emberben gátolja az inhalált allergénre megnyil
vánuló korai és késői immunválaszt, ez utóbbi hatá
sa egyszeri adag után több mint 30 órán át tart, ami
kor már bronchodilatátor hatása nincsen. Egymagá
ban adva is csökkenti a légutak hyperreactivítását. 
Említett tulajdonságai arra utalnak, hogy módosftja a 
tüdőben lezajló gyulladásos folyamatot, de ennek 
klinikai jelentősége még nem teljesen tisztázott. A 
mechanizmus eltér a kortikoszteroidok gyulladás
csökkentő hatásától. 

A szalmeteral terápia alatt nem szabad a koráb
ban alkalmazott kortikoszteroidokat elvonni, vagy 
adagjukat csökkenteni, mivel az nem helyettesíti, 
hanem kiegészíti az: orális vagy inhalációs szteroid 
kezelést. 
e Hatóanyag 

50 J..i.Q salmeterolum (salmeterolum xinafoaticum 
formájában) lactosum .segédanyaggal keverve 
adagonként (blisterenként). 1 Serevent Rotadisk (4 
blistert tartalmazó alumínium korong) 4 adagot 
(4x50 fl-9 salmeterolt) tartalmaz. 
e Javallat 

Felnőtteknek és gyermekeknek 4 éves kortól: 
reversibilis légúti obstructio rendszeres, hosszantar
tó kezelése asthmában (beleértve az éjjeli és a fizi-
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kai megterhelés indukálta asthma mcgelőzését) és 
krónikus bronchitisben. 
Cl Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 
o Adagolás 

A szalmete.rol kizárólag inhalációs formában al
kalmazható. 

A Sereveni Rotadiskból a hatóanyag adagolása 
egy inhaláló készülék (Diskhaler) alkalmazásával 
történik. Használatát lásd a gyógyszer csomagolá
sában levő betegtájékoztatán 

Felnőtteknek: naponta 2-szer 1 blister tartalmá
nak belégzése (naponta 2-szer 50 J..I.Q). Maximális 
adag naponta 2-szer 2 b lister tartalmának belégzé
se (naponta 2-szer 100 J..l.g)- súlyosabb légúti obst
ructio esetén. 

Időskorú betegeknek az adag változtatására 
nincs szükség. Csökkent vesemúködésü betegek
nek adva nincs szükség az adagolás módosítására. 

Gyermekeknek 4 éves ·kortól naponta 2-szer 
1 blister tartalmának belégzése (naponta 2-szer 
50 "g). 

A betegeket figyelmeztetni kell, hogy a gyógy
szert rendszeresen alkalmazzák valamint, hogy az 
előírtnál többször és nagyobb adagban ne használ
ják a készítményt. Csak közvetlenül a belégzés előtt 
szabad átlyukasztani a Serevent Rotadisket az inha
láló készülék működtetésével, erre a beteg figyei
mét fel kell hívni. 
u Mellékhatás 

Remegés, palpitatio, fejfájás. Ezek a tünetek át
menetiek és a rendszeres. terápia során általában 
csökkennek. Esetlegesej súlyos hypokalaemia a 
p2-agonista terápia köv'etkezményeként. Paradox 
bronchusgörcs lehetősége más inhalációs terápiá
hoz hasonlóan fennáll. Ha ez bekóvetkezne, a szal
meteral kezelést meg kell szakítani és alternatív te
rápiát kell bevezetni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- !3-receptorblockoló gyógyszerekkel mint pl. 

propranolollal (egymás hatását antagonizálják), 
- epinefrinnel. 
Együttadása kerülendő: 
- egyéb ()-adrenerg-receptor stimuláló készít

ménnyel (additív hatás miatt). Ha együttadásuk 
szükséges, csak fokozott óvatossággal szabad al
kalmazni. 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepressán
sokkal (a szalmeteral érrendszerre kifejtett hatását 
potencírozhatják). Ha szükséges, csak fokozott 
gondossággal adhaták együtt. 
e Figyelmeztetés 

A szalmeteral alkalmazása az orális vagy inhalá
ciós szteroid kezelést nem helyettesíti, hanem ki
egészíti. A betegeket figyelmeztetni kell, hogy az or
vos utasítása nélkül ne hagyják abba a szteroid ke-

zelést és ne csökkentsék annak adagját még akkor 
sem, ha a szalmeteral terápia eredményeként job
ban érzik magukat. 

Akut asthmás rohamok kezelésére nem szabad 
használni, mivel effektív bronchodilatátor hatása 
10-20 perc elteltével kezdődik. Ilyenkor rövid hatá
sú inhalációs !32-agonista készítményt (pl. salbuta
molt) szükséges adni. A betegeket tájékoztatni kell, 
hogy készenléti gyógyszert tartsanak maguknál 
szükség esetére. Ha a betegek úgy tapasztalják, 
hogy a rövid hatású bronchodilatátor nyújtotta eny
hülés kevésbé hatékony, vagy a szakottnál több 
adagot kell inhalálniuk, erre a kezelő orvosoknak fi
gyelemmel kell lenniük. 

A rövidhatású inhalációs {3 2-agonisták fokozolt 
alkalmazása az asthma romló terápiás kontrollját je
lenti. 

Az asthma kezelése során jelentkezó hirtelen és 
progresszív állapotromlás potenciálisan életet ve
szélyeztető, ezért fontolőra kell venni kortikoszteroid 
terápia megkezdését, vagy fokozott alkalmazását. 

A súlyos akut asthmás rohamokat a szakott mó
don kell kezelni porlasztott vagy parenterális bron
chodilatátorokkal, parenterálls kortikoszteroidokkal, 
egyéb támogató kezeléssei együtt. 

Thyreotoxicosisban szenvedő betegeknek óva
tosan kell adni. 

Hasonlóan más sympathomimetikus aminokhoz 
a szalmeteroll is óvatosan kell adni azon betegek
nek, akiknek kardiális betegsége vagy magasvér
nyomása van. !32-agonista terápia eselén súlyos 
hypokalaemia alakulhat ki. Ennek különös figyelmet 
kell szenieini súlyos akut asthmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potencirozhatják a 02-agonistával 
együtt adott xanthin-származékok, szteroidok, 
diureticumok, valamint a hypoxia. Ilyen esetekben 
ajánlatos a kálium vérszint monitorozása. 

Mivel mellékhatások léphetnek fel a fokozott al
kalmazás során, a beteget figyelmeztetni kell arra, 
hogy csak az orvos utasítására szabad a készít
mény előírt adagját emelni, illetve azt gyakrabban 
alkalmazni. 

4 éves kor alatti gyermekeknek adása nem aján
lott, mivel biztonságos alkalmazására nincs elegen
dó adat. 

6 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalma
zásáról kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

Terhesség alatt csak akkor szabad adni, ha az 
anya szempontjából jelentkező előny nagyobb mint 
a magzat potenciális veszélyeztetése. 

Szbptatás alatti alkalmazása nem ajánlott, mivel 
nincs még tapasztalat a szalmeteral alkalmazásáról 
szoptatós anyákon. Használatát csak olyan körül~ 

mények között szabad megfontolni, ha az anya 
szempontjából jelentkező előny nagyobb, mint a 
gyermek esetleges veszélyeztetése. 

A túladagolás tünetei: tremor, fejfájás, tachycar
dia. A szalmeteral túladagolás megfelelő antidotu-
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ma valamely cardioselectív ~-blockoló készítmény, 
ezeket azonban óvatosan szabad adni azoknak a 
betegeknek, akiknek a kórelőzményében bronchus
görcs szerepel. 

Eltartás: 25 °C alatt 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2090 

SEROPRAM 20 mg filmtabletta 
(28J<) 

SEROPRAM2o·mgf0;5·mf 
konc·eiat'í"áturri. iilfúzióhó.Z 
(5 x 0,5 ml) 

SEROPRJI.M 40 mgfl ml 
konceritrátum•intúzióhoz 
(10 x 1 ml)' 

LUNDBEcK 

Hatóanyaga, a citalopram antidepressiv hatású 
biciklusos ftalán-származék. A semtonin-újrafelvétel 
(reuptake) szelektív gátlója. Nem hat a noradrenalin-, 
dopamin- vagy GABA-felvételre, nem kötődik a ben
zodiazepin-, GABA- és ópiátreceptorokhoz. Sem a 
citalopramnak, sem metabolitjainak nincs anti
dopaminerg, antiserotoninerg, antihistaminerg és 
anticholinerg hatása. Nem gátolják a monoamino
oxidázt A négy metabolit közül három szintén sze
lektív serotoninfelvétel-gát!ó, de a citalopramnál jó
val gyengébb hatásuak. A citalopram nem hat a 
szívingerületvezetésre, a vérnyomásra és nem befo
lyásolja az orthostetikus vérnyomásszabályozást 
Nem befolyásolja a vérképzést, a máj- és vesemű
ködést Nincs sedativ hatása, nem okoz testsúlynö
vekedést és nem potenciálja az alkohol hatását. 

lv. infúzióként történő alkalmazása során nagyon 
gyorsan eléri a maximális plazmakoncentrációt Fel
szívódása oralis alkalmazás után is gyors. A maxi
mális plazmakoncentrációt a gyomor telítettségétől 
függetlenül már 2-4 óra alatt eléri. Orális bio
hasznosulása 70-100%. Plazmafehérjékhez való 
kötődése 80% alattí. A plazmakoncentráciO és a kli
nikai hatás {vajamint a melfékhatások) között nem 
találtak összefüggést. A betegek plazmájában a 
változatlan citalopram van túlsúlyban, nem a 
metabolitok. A plazmakoncentrációt enzimindukto
rok (pl. barbiturátok) nem változtatják meg. A citalo
pram a vizelettel és a széklettel választódik ki. Bio
lógiai felezési ideje átlagosan 1,5 nap. A szisztémás 
clearance kb. 0,4 1/perc. Idős betegekben a csök
kent metabolizáló képesség miatt hosszabb felezé
si időt és alacsonyabb c!earance-értéket határoztak 
meg, ami a citalopram szérumszintjének kettőződé
séhez vezethet 

A teljes antidepressáns hatás 2-4 hét alatt fejlő
dik ki. A serotonin-újrafelvételt. gátló hatás tartós 
kezelés után is változatlanul jó marad, anélkül, 
hogy a neurotransmitter receptorok sűrűsége meg
változna. 
• Hatóanyag 

20 mg citalopraminum brOmatum tablettánként· 
20 mg citalopraminum chioratum {0,5 ml) ampullán~ 
ként; 40 mg citalopraminum chioratum (1 ml) ampul
lánként 
• Javallat 

lnfúzióban: Depressiók kezdeti kezelése maxi
mum 2 héten keresztül, amikor a beteg együttműkö
dése bizonytalan, vagy suieidveszély áll fenn, vala
mint a krónikussá váti és a terápiarezisztens esetek
ben. Továbbá á tabletta javallatai, amennyiben az 
oralis adagolással szemben az infúzió részesítendő 
előnyben. 

Tabletta: különböző súlyosságú, aetiologiájú és 
tünetű depressiós zavarok és állapotok kezelése, 
idös korban is (időskori depressio). 
e Ellenjavallat 

Citaloprammal szembeni. túlérzékenység. 18 év 
alatti életkor. Terhesség. Szapratás ideje alatti alkal
mazása eselén a csecsemőt el kell választani. 
• Adagolás 

lnfuziós koncentrátum: Az adagolás egyéni; a 
betegség típusa és súlyossága, valamint a beteg ál
lapota és kora szerint kell meghatározni. Kizárólag 
infúzióban alkalmazható. 

Az infúziós koncentrátumot250 ml fiziológiás só
oldattal vagy 5%-os glukóz- ill. 5%-os levulózoldat
tal kell hígítani és intravénásan infundálni {az infúzió 
időtartama kb. 2 óra). A kész infúziós oldatot 24 
órán belül szabad felhasználni. 

A kezdő adag általában 20 mg naponta, ami 
szükség esetén 40-60 mg napi adagra emelhető. A 
60 mg napi adagot nem szabad túllépni .. ldös bete
geknek alacsonyabb adag {10-30 mg/nap) javallt. 

Az infúziós kezelést, főleg a kezelés kezdete
kor kórházban 1-2 hét időtartamig, naponta kell 
végezni. 

A filmtablettákat szélrágás nélkül, kevés folya
dékkal kell bevenni. 

Ajánlott napi adag; 20 mg (1 tabletta). Ha szük
séges, az adag fokozatosan, Jegalább 2-4 hetes in
tervallumokban emelhető, legfeljebb 60 mg napi 
adagig. Idős betegeknek alacsonyabb adagok (na
pi 10-30 mg) ajánlottak. 
• Mellékhatás 

Emésztési zavarok: csökkent nyálmennyiség 
(12%), émelygés/hányás (8%), székrekedés (7%), 
valamint esetenként diarrhoea, étvágycsökkenés, 
nyálfolyás és dyspepsia. Ezek a mellékhatások az 
alapbetegség tünetei is lehetnek; általában nem sú
lyosak és a kezelés megkezdése után 1-2 héttel sok 
esetben megszűnnek. 
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Alvászavarok: megrövidült alvásidő (8%), seda
tio{?%). 

Egyéb mel/ékhatások: tremor és fokozott izza
dás (11 %), fejfájás (9%), szédülés (6%), valamint al
kalmanként palpitatio, hidegérzés, orthostasis. 

Vizelési Zavarok, accomödatiós zavarok, mydri
asis, confusio.ritkább és enyhébb, mint a triciklu
sos antidepressansok adása esetén. A triciklusos 
szerekkel szemben nem jelentkezik testsúlygyara
podás és kevesebb anticholinerg mellékhatást 
okoz. A citalopram nem cardiotoxikus, de a megle
vő sinus-bradycardiát !okozhatja. Figyelembe kell 
venni, hogy affectiv zavarokban szenvedó bete
geknek gyakran olyan vegetatív panaszai is van
nak (pl. szájszárazság), amik a depressioval 
együtt elmúlnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hypertoniás crisis veszélye miatt a Seropram és 
MAO-bénítók egyidőben nem alkalmazhatók. A 
MAO-gátló kezelés befejezése és a Seropram keze
lés kezdete között legalább 14 nap, a Seropram ke
zelés befejezése és a MAO-gátló kezelés kezdete 
közölt egy hét szünetet kell tartani. 

Más antidepressansokkal való kombináció ese
lén kellő tapasztalat hiányában óvatosság ajánlott. 

A Seropram és egyes fenotiazinok egyidejű sze
dése eselén a Seropram-szérumszint enyhén meg
emelkedhet. A citalopram (állatkfsérletek szerint} 
potenciálja az amfetamin, a morfin és azzal rokon 
vegyületek hatását 

Alkoholpotenciá\ó hatása nincs. 
e Figyelmeztetés 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható sú
lyos májfunkciós zavar e~tén. Vesefunkciós zava
rokban szenvedő betegekről nincsenek adatok. 
Maniás fázis fellépése esetén a citalopram-kezelést 
le kell állítani és megfelelő neurolepticum-kezelést 
(pl. Cisordinol) kell alkalmazni. 

A depressiós beteg suieidveszélye a szignifi
káns remissio eléréséig fennáll, mivel az indítékfoko
zó hatás az antidepressans hatás megjelenése előtt 
felléphet 

A járművezetés vagy baleseti veszéllyel járó 
munka végzésének képessége csökkenhet. Ezért 
alkalmazásának első szakaszában - egyénenként 
meghatározandó ideig ~ járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A további
akban a beteg psychomotoros teljesítőképességé
tól függően egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Túladagolás tünetei 
600 mg alatt: fáradtság, gyengeség, sedatio, 

szédülés, kéztremor, émelygés, hányinger. 
Magasabb adagokban: stupor és respiratiós 

insufficientia. Cardiotoxikus hatásnak azonban 
nincs jele. 

Kezelés: amilyen gyorsan csak lehet, gyomor
mosás. Az egyéb kezelés tüneti. Ha szükséges, 

intubálás, hypoxiában oxigénadás, görcsök eselén 
diazepam. Az orvosi felügyeletet legalább 24 órán 
át fenn kell tartani. 

Specifikus antidoturna nincs. 
• Megjegyzés: + V 

Fb (konc. infúzióhoz) 
e Törzskönyvi szám: K- 2100 {fílrntabletta); K-
2112 (20 mg konc. infúzióhoz); K- 2101 {40 mg 
konc. infúzióhoz) 

A paroxetin hatásos és szelektív 5-hidroxitripta
min (5-HT, szerotonin) reuptake inhibitor. 
Specifikusan gátolja az 5-HT újrafelvételét {reup
take) a központi idegrendszerben. Kémiailag nem 
rokon a triciklikus, a tetraciklikus, és a legtöbb 
egyéb antidepressanssal. 

A paroxetin fő rnetabolitjai oxidált és metilezett 
poláros és konjugált termékek, amelyek könnyen ki
ürülnek. Tekintve, hogy farmakológiai aklivilásuk 
igen csekély, nagyon valószínúi~en, hogy hozzájá
rulnak a terápiás hatáshoz. 

A Seroxat orális beadás után jól felszívódik és 
"first pass" metabolizmuson megy át. Az elimináci
ós felezési idő általában 16-24 óra. Az állandó vér
szintet a kezelés kezdetétől számított7-14 napra 
érik el, és úgy tűnik, hogy a farmakokinetikai jellem
zők hosszútávú kezelés folyamán nem változnak. 

A Seroxattal végzett huzamos kezelés során a 
hatékonyság legalább 1 éven át megmarad. 
• Hatóanyag 

20 mg, ill. 30 mg paroxetinum (paroxetinium 
chioratum formájában) fehér színú (20 mg-os), ill. 
kék színű (30 mg-os) ovális alakú bikonvex, egyik ol
dalán felezővonallal, másik oldalán "Seroxat 20", ill. 
"Seroxat 30" jelzésset ellátott, filmbevonalú tablet
tánként 
• Javallat 

Oepressiv megbetegedések; szorongással tár
sult depressio. 

Amennyiben a kórtörténetben mania is szerepel, 
csak fokozott óvatossággal alkalmazható. 
e Ellenjavallat 

A paroxetinnel szembeni ismert túlérzékenység 
MAO-inhibitorokkal együtt, vagy azok alkalmazását 
követő 2 héten belül. 

Gyermekeknek, megfelelő klinikai tapasztalat hi
ányában nem adható. 
• Adagolás 
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Célszerű naponta egyszer alkalmazni, a reggeli 
étkezéskor. 



A tablettát szélrágás nélkül, egészben kell le
nyelni. 

Felnőtteknek: általában napi 20 mg. Az adag- c.. 
beteg reagálásának megfelelóen- 10mg-os részle
tekben növelhető napi 50 mg-ig. 

Az adagolás! a terápia megkezdése után 2-3 
hét múlva, és azon túl. amikor klinikailag helyénvaló, 
szükség esetén újra be kell állítani. 

A kúrát megfelelő ideig, gyakran néhány hóna
pon át ajánlatos folytatni. Mint minden psychoaktív 
gyógyszer esetében, úgy itt is a kezelés azonnali 
megszakítása alvászavarokat ingerlékenységet és 
szédülést okozhat. 

ldóseknek: Idős betegekben a plazmaszint 
megemelkedhet Az adagolás! napi 20 mg-mal kell 
kezdeni, és 1 O mg-onként növelni. maximálisan na
pi 40 mg-ig, a beteg reagálásának megfelelóen. 

Veseelégtelenségben (kreatinin clearance 30 
ml/perc), vagy májkárosodás esetén emelkedett 
Seroxat-plazmakoncentrációk fordulhatnak elő. 
Ezért az adagot a dózistartomány alsó határára kell 
korlátozni. 
• Mellékhatás 

Általában enyhék, nem befolyásolják a beteg 
életmódját Émelygés, aluszékonyság, izzadás, 
tremor, gyengeség, szájszárazság, álmatlanság és 
szexuális dysfunctio. Az észlelt panaszok intenzítá
sa és gyakorisága a kezelés folytatásával általában 
csökken, és nem teszi szükségessé a kezelés meg
szakitását 

Kisebb valószínűséggel okoz szájszárazságot, 
székrekedést és aluszékonyságot mint a triciklikus 
antidepressansok. 

Ritkán hyponatraemiát jelentettek, főként idősek 
esetében, de ez általában a paroxetin szedésének 
abbahagyásával normalizálódott 

Ritkán a májenzim-szintek átmenetileg meg
emelkedtek. Elvétve a paroxetint szedő betegek sú
lyos májkárosadását jelentették. Bár ok-okozati 
összefüggést nem találtak, májfunkció-zavar eselén 
a paroxetin adását meg kell szüntetni. 

Mozgásszervi betegségben szenvedó vagy 
neuroleptikus kezelésben részesülő betegeken al
kalmanként extrapyramidalis rendellenességek -
beleértve ora-facialis dystonia -jelentkeztek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mint a többi 5-HT reuptake inhibitor esetében, 
kölcsönhatás léphet fel a paroxetin és a triptcfán kö
zött, ami "serotonin-syndromát" okozhat, aminek a 
tünetei: erős izgatottság, nyugtalanság és gastroin
testinalis tünetek, - beleértve a diarrhoeát is. 

Metabolizmusát és farmakokinetikáját befolyá
solhatja a gyógyszert metabolizáló enzimek indukci
ója vagy gátlása. 

óvatosan adható: 
- Gyógyszermetabolizáló enziminhibitorokkal 

együtt adva célszerű a dózistartomány alsó határán 
Iévá adagokat alkalmazni. 

- Gyógyszermetabolizáló enziminduktorokkal 
együtt adva nem szükséges a Seroxat kezdő adag
jának beállítása. Az ezután következő adagbeállítá
sokat a klinikai hatáshoz (tolerálhatóság és hatásos
ság) kell igazítani. 

- Alkoholbetegek számára, bár nem fokozza a 
szellemi és motorikus képességek alkohol okozta 
romlását, az egyicjejű alkoholfogyasztás kerülendó. 

- Haloperidollal, amobarbitallal, oxazepinnel 
együtt adva nem fokozza azok sedatív, álmosságot 
okozó hatását. 

- Litiummal együttes alkalmazásáról kevés a kli
nikai tapasztalat 5-HT reuptake gátlókkal kölcsön
hatásokat észleltek. Paroxetin és lítium között far
makokinetikai interakciót nem figyeltek meg. Együt
tesen fokozott óvatossággal alkalmazható. A litium
szinteket fokozottan ellenőrizni kell. 

- Fenitein csökkenti a paroxetin plazmakoncent
rációját, és fokozza a mellékh8tásokat. A Seroxat 
anticonvulsiv szerekkel együtt alkalmazva a mellék
hatások gyakoriságát fokozhatja. 

- Warfarinnal farmakodinámiás kölcsönhatás le
hetséges, ami változatlan prothrombinidők mellett 
fokozott vérzést eredményezh~t. Ezért a parexetint 
fokozott gondossággal szabad alkalmazni oralis 
anticoagulansokat szedő betegeknek. 

A prociklidin plazmaszintjét a paroxetin napi al
kalmazása szignifikánsan növeli. Ha anticholinerg 
hatások jelentkeznek, a prociklidin adagját csökken
teni kell. Mint a többi antidepressans- beleértve az 
egyéb szelektív serotonin reuptake inhibitorokat is -
a parox8tin gátolja a debrisoquin és a spartein me
tabolizmusáért felelás máj-citokróm P-450 izoen
zimet 

Ez emelheti a paroxetinnel együtt alkalmazott 
olyan gyógyszerek plazmaszintjét, amelyeket ez az 
izoenzim metabolizál, mint bizonyos triciklikus anti
depressansok {pl. nortriptilin, amitriptilin, imipramin 
és desipramin), fenotizain-neurolepticumok (pl. per
fenazin és tioridazin), valamint 1c típusú antiarrhyth
miás szerek. 
• Figyelmeztetés 

A Seroxat nem okoz klinikailag szignifikáns vál
tozásokat a vérnyomásban, a szívfrekvenciában és 
az EKG-n. Fokozott óvatosság ajánlatos azonban 
szívműködési zavar esetén. 

Óvatosság indokolt epilepsiások kezelésében 
is. A Seroxattal kezelt betegek esetében az epilep
siás rohamok előfordulása 0,1%. A gyógyszer adá
sát minden olyan betegnek abba kell hagyni, akin 
epilepsiás rohamok alakulnak ki. 

ES: Kevés klinikai tapasztalat áll rendelkezésre a 
Seroxat és az elektroshock-kezelés együttes alkal
mazásáról. 

MAO- {monoamino-oxidáz) inhibitorokkal kombi
náltan, vagy a MAO-inhibitorokkal történt kezelés 
befejezése után 2 héten belül -hasonlóan a legtöbb 
anttdepressanshoz- a Seroxatot sem szabad alkal-
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mazni. Ezt követően is, alacsony kezdőadag után, 
csak óvatosan szabad az adagot fokozatosan emel
ni az optimális hatás eléréséig. 

A Seroxat kezelés abbahagyása után 2 héten 
belül nem szabad MAO-inhibitorokkal történő keze
lést elkezdeni. 

Hasonlóan az összes antidepressanshoz, a 
Seroxat is csak óvatOsan alkalmazható olyan bete
geknek, akiknek kórtörténetében mania szerepel. 

Alkalmazás terhesség és szoptatás alatt. Bár az 
állatkísérletek nem mutattak ki semmiféle teratogén 
vagy szelektív embriotoxikus hatást, a Seroxat ártal
matlanságát emberi terhességben még nem állapí
tották meg. Ezért terhesség alatt vagy szoptató 
anyáknak nem szabad alkalmazni, csak akkor, ha az 
orvos megítélése szerint az előny/kockázat gondos 
mérlegelése azt indokolttá teszi. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetnivagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesital fogyasztása kerülendó. 

Túladagolás. A vonatkozó adat kevés. Tünetei· 
émelygés, hányás, remegés, tág pupillák, szájszá
razság és ingerlékenység. 

Egy esetben 850 mg bevétele után nem észlel
tek EKG-rendellenességeket, comát vagy görcsöket 
a Seroxat egymagában történt túladagolása után, 
és a felépülés orvosilag eseménytelen volt. 

Specifikus antidotum nem ismert. A kezelés azo
nos bármely más antidepressans túladagolásával. 
Aktív szén korai alkalmaz? a Seroxat felszívódá-
sát elnyújthatja. ' 
o Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4107 (20 mg) 

.SERTAN·tabletta·(SOx) 

A pirimidon szarkezetileg ·és hatástanilag a bar-
biturátokhoz hasonló vegyület, amely hatását a 

~ görcsküszöb emelésével éri el. Grand malban, psy
chomotoros epllepsiában hatékony. Jelentékeny 
sedatohypnotikus hatása van. 

Csúcskoncentrációja a plazmában 1 órán belü! 
kialakul. Fehobarbitállá, fenil-etil-malonamiddá 
metabolizálódik. 20%-a azonban változatlan formá
ban ürül ki a Vize!ettel. Felezési ideje kb.: 6 óra. 
Metabolitjai szintén rendelkeznek anticonvulsiv ha
tással. Ezt a kezelés során figyelembe kell venni. 
e Hatóanyag 

250 mg primidonum tablettánként. 

e Javallat 
Elsődleges generalizált {petit mal) és egyéb 

{localis) epilepsiás mechanizmusok, ha nagyroha
mokkal (is) járnak. Egyéb szerek hatástalansága 
eselén focalis, ill. temporolimbikus eredetú rohamok 
kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Addison-kór, májkárosodás, vérképzőszervi be-
tegségek. ·- ·' 
• Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. 
Felnőtteknek a kezdő adag napi 125 mg (% 

tabletta); 2-3 naponként Y2-1 tablettával emelendő 
az egyéni optimális adag eléréséig napi 500-1000 
mg-ig {2-4 tabletta). 

Gyermekeknek 1 éves korig naponta 125-
250 mg (%-1 tabi.), 2-6 éves korig 250-500 mg (1-2 
tabi.), 7-14 éves korig 500-625 mg (2-2 Y2 tabi.); 
napi 2-3 részre osztva. A napi legnagyobb adagot 
naponként :4 tabl.-val emelve kell elérni. 

Kombinált kezelés. Csak antiepileptikus manate
rápia hatástalansága esetén kombinálható egyéb 
antiepilepticummal. Fenobarbitállal történő együttes 
alkalmazása nagy körültekintést igényel (a Sertán
ból fenebarbital metabolizálódik! !) 
e Mellékhatás 

Aluszékonyság, ataxia, nystagmus. Fokozhatja 
a psychopathológiai tüneteket Csecsemékön psy
chomotoros nyugtalanságot idézhet elő. Néha 
émelygés, szédülés, hasi panaszok, kiütés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
szteroidokkal, digitáliszkészítményekkel, 

kumarinszármazékkal, triciklikus antidepressán
sokkal (metabolizmusuk fokozódhat); 

- folsavval, D-vitaminnal (szintjüket a vérben 
csökkent); 

- psychopharmakonokkal {sedativ hatásuk foko
zódik). 
e Figyelmeztetés 

Egyéb antiepilepticumról Sertanra, ill. Sertánról 
más antiepilepticumra áttérni- a rohamhalmozódás 
veszélye miatt - csak fokozatosan és szakorvos el
lenőrzése mellett szabad. A kezelés megszüntetése 
csak több évi rohammentesség után, szakorvos irá
nyításával, EEG-kontroll mellett fokozatosan történ
jék. Folyamatos szedése terhesség és szoptatás 
idején is szükséges. A szérum folsavszintjének és a 
vérképnek az időnkénti ellenőrzése ajánlatos 
(megaloblastos anaemia veszélye). 

Folyamatos szedése esetén gyermekeknek D
vitamin adása, i!L az előző D-vitamin-adag emelése 
javasolt. 

Gépjármúvezetés, és veszélyes munka végzése 
csak külön orvosi elbírálás alapján végezhető. Alkal
mazásának, ill. hatásának ideje alatt tilos szeszes 
italt fogyasztani! 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3183 
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Hatóanyaga, a daxiciklin bakteriosztatikus hatá
sú tetraciklin származék, a kórokozók fehérje szinté
zisét gátolja. 

A daxiciklin orális alkalmazás után jól felszívó
dik. 

200 mg beadása után 2 órával 2,6 mg/L, 24 óra 
múlva 1,45 mg!L-es szérum szint mérhető. Étel vagy 
tej fogyasztása a felszivódás! nem befolyásolja szá
mottevóen. 

Jól penetrál a különbözó szövetekbe, terápiás 
szintet ér el többek között a tüdőben, seminalis fo
lyadékban. Koncentrációja 15-ször magasabb az 
epében mint a szérumban. A központi idegrend
szerbe nem jut be. Átjut a placentán és kiválasztó
dik az anyatejjel. 

A vizelettel és széklettel magas koncentráció
ban és biológiailag aktív formában választódik ki. 
Lúgos vegyhatású vizeletben kiválaszlódása meg
nő. Szérum felezési ideje 18--20 óra. Eliminációját a 
vesefunkció beszúkülése nem befolyásolja számot
tevően. Nem dializálható. 

A daxiciklin hatásos számos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktérium, valamint bizonyos egyéb 
mikroorganizmusok ellen. 

l. Servidoxyne-ra áltatában érzékeny mikroorga
nizmusok: 

Brucellák, Pasteurellák, Mycop/asma pneumo
niae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydiák, 
Rickettsiák, gonococcusok, Vibrio cholerae, 
spirochaeták, Haemaphi/us ducrey, Propion/bacte
rium acnes. 

ll. A Servidoxyne-ra nem minden esetben érzé
keny mikroorganizmusok {10-40%-ban rezisztens 
törzsek): 

Staphylococcusok, Streptococcusok (A, C és G 
csoport). Streptococcus pneumoniae, Salmanel/a 
typhi, Shigellák, Klebsiellák, Proteus morganii, 
Escherichia coli, anaerebek (Ciostridiumok, 
Bacteroides, Fusobacterium), Legionefia pneu
mophi/a. 

lll. Rezisztens törzsek (MIC 16 pg!ml): 
B és D csoportú Streptococcusok, Enterobacter, 

Serratia, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Provi
dencia, Pseudomonas és Mycobacterium tubercu
losis. 

A ll. csoportba tartozó baktériumok okozta infek
ciókban a daxiciklin csak akkor javasolható, ha a ki
tenyésztett kórokozó érzékeny az ai-Jtibioticumra. 
e Hatóanyag 

100 mg doxycyclinum (doxycyclinium chioratum 
formájában) kapszulánként. 

o Javallat 
Légúti infekciók: elsősorban mycoplasma, 

chlamydia okozta megbetegedések (bronchitisek, 
atípusos pneumoniák). Érzékeny kórokozók okozta 
pharyngítis, otitis, sinusitis, bronchitis. 

Uragenita/is -infekciók: nem-komplikált gonocco
cus infekciók, chlamydia okozta urethritis, cervicitis, 
prostatitis. 

Érzékeny kórokozók okozta nem-komplikált alsó
húgyúti infekciók. 

Szemészeli infekciók: trachoma. inclusiós con
junctivitis. Bórinfekciók: súlyos acneban kiegészítő 
terápiaként · 

Gastrointestinalis infekciók: akut amoebiasisban 
az amoebicid szerek kiegészítéseképpen, érzékeny 
kórokozók okozta Shigella, enteropathogen E. coli 
infekciók. 

A daxiciklin alternatív gyógyszer penicillin aller
gia esetén a következő esetekben: Neisseria gonor
rhoeae, Treponema pallidum, Lisferia monocyto
genes, Clostridium-. Bacteroides-, Fusobacterium-, 
Actinomyces speciesek okozta fertőzések. 

A daxiciklin az egyik választható gyógyszer 
Borrelia burgdorferi {Lyme kór} kezelésében is. 
• Ellenjavallat 

Bármelyik tetraciklin származék iránti túlérzé
kenység. Szoptatás. 

Súlyos májkárosodás. 
Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az 

előny/kockázat szigorú mérlegelésével adható): Ter
hesség idején, valamint gyermekeknek B éves kor 
alatt. 
• Adagolás 

Felnőtteknek a Servidoxyne szokásos adagja a 
kezelés első napjár; 200 mg (egyszeri dózisban, 
vagy 12 óránként 100 mg), majd a fenntartó adag 
100 mg. Súlyosabb fertőzésekben (különösen króni
kus húgyúti infekciók esetén) napi 200 mg-ot lehet 
adni a kezelés egész időtartama alatt. 

Gyermekeknek 8 éves kor felett: 50 kg-os vagy 
annál kisebb testtömegű gyermekeknek az ajánlott 
adag a kezelés első napján 4 mg/ttkg (egyszeri dó
zisban, vagy 12 óránként 2 egyenlő adagban el
osztva), majd ezt 2 mg/ttkg-os adagok követik a 
soronkövetkező napokon. 

Súlyosabb fertőzések esetén maximálisan napi 
4 mg/ttkg-os adagot lehet alkalmazni. 50 kg-nál na
gyobb testtömegű gyermekek esetén a szokásos 
felnőtt adagot kell alkalmazni. 

Az oesophageális irritáció és uiceralio veszélyé
nek csökkentésére a kapszulák bevétele sok folya
dékkal történjen. 

Ha gyomor irritáció lép fel, a Servidoxyne-t étel
lel vagy tejjel együtt kell bevenni. 

A javasolt adagok túllépése a mellékhatások 
gyakoribbá válását eredményezheti. A gyógyszeres 
kezelést a tünetek enyhülése és a láz csökkenése 
után legalább 24-48 óráig folytatni kell. 
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Az A-csoportú Streptococcus pyogenes fertözé
sekben a kezelést legalább 10 napig kell folytatni a 
reumás láz vagy a glomerulonephritis kifejlődésé
nek megakadályozására. 

Akut gonococcus urethritis férfiakban: 300 mg
os egyszeri adag, vagy 100 mg napi két alkalom
mal. 2-4 napon át. 

Akut gonococcusinfekció felnőtt nőben: 100 mg 
naponta kétszer a gyógyulásig (a bizonyított bakté
riummentességig). 

Primaer és secundaer syphilis: napi 300 mg, 
több részben, legalább 10 napon keresztül. 
• Mellékhatás 

Emésztőszervi: anorexia, hányinger, hányás, 
hasmenés, glossitis, dysphagia, enterocolitis és 
az anagenitális regio gyulladásos elváltozásai 
(gomba elszaporodással). Ritkán oesophagitis, 
oesophageális ulceratio. 

Bór: maculopapularis és erythematosus rash 
{múló bőrpír). 

Exfoliativ dermatitis. A daxiciklin hatására foto
szenzitivitás léphet fel. 

Túlérzékenység: urticaria, angioneurotikus 
oedema, anaphylaxia, pericarditís és szisztémás 
lupus erythematodes rosszabbodása. 

Vér: haemolytikus anaemia, thrombocytopenia, 
neutropenia és eosinophilia előfordulhat. 

Használata a fogak fejlődésének időszakában 
(terhesség második fele, csecsemőkor és gyermek
kor 8 éves korig) a fogak maradandó elszinezódé
sét okozhatja (sárga-szürke-barna). 

A Servidoxyne stabil kalcium komplexet képez a 
csontképző szövetekben. , 

A vér karbamid-nitrog~ szintjének dózisfüggő 
emelkedése. 

A plazma prothrombin szintjének csökkenése. 
Májkárosodás (elsősorban vese- és máj insuffi

cientia esetén és vesebeteg terheseken fordulhat 
elő). 

Másodlagos infekciók kialakulása nem-érzékeny 
kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodása miatt. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidumokkal, orális vaskészítményekkel, 
kolesztiraminnal, kolesztipoll8.1, valamint aktív szén
nel (ezek csökkentik a felszívódását; ha adásuk el
kerülhetetlen, a daxiciklin bevétele után Jegalább 3 
óra elteltével szedhetők), 

- karbamazepinnal, fenitoinnal és barbiturá
tokkal (50%-kal is csökkenthetik a daxiciklin felezé
si idejét). 

- metoxifluran narcotikummal (súlyos, néha fatá
lis vesekárosodást okozhat). 

Együttadása kerülendő 
- hepatotoxikus szerekkel, továbbá penicillin- és 

cefalosporin készítményekkel (ezek hatását csök-
kenti). · 
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Óvatosan adható: 
- orális anticoagulánsokkal (az anticoaguláns 

hatást fokozhatja, elsősorban tartós adáskor); 
- orális antidiabeticumokkal (egyidejű alkalma

zás esetén az antidiabeticum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a contraceptív 
hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális vé-
dekezés javallott). ". ·'", 

• Figyelmeztetés 
A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés

be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. 
Csont- és fogkárosító hatásuk miatt a terhesség 

második felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak 
akkor adhatók, ha más antibiotikum nem hatékony 
vagy ellenjavallt 

Mivel állatkísérletekben embriotoxikus hatásúak, 
a terhesség első felében is csak akkor adhatók, ha 
az anyára nézve vitális indikáció áll fenn. 

Szoptatás afa_tt alkalmazva bejutnak az anyatej
be. 

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 az időseké, a vese- és májbetegeké, bár 
a daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és a vesebete
gek vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo
ratóriumi paraméterek {pl. vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin-) meghatározását. 

Orális antidiabeticumokkal, ill. anticoagulán
sokkal történő alkalmazásakor rendszeresen elle
nőrzendő a vércukorszint, ill. az alvadási paraméte
rek, mivel a fenti gyógyszerel< adagcsökkentése vál
hat szükségessé. 

Gonococcus-fertőzés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanúja eselén a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el kell végezni; legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Fotoszenzibilitás! okozhat; a daxicikiint szedő 
betegeket a napfénytől és -az UV-sugárzástól óvni 
kell, bőr erythema megjelenésekor a kezelést abba 
kell hagyni. 

Mint általában az antibiotikus kezeléseknél, itt is 
előfordulhat rezisztens kórokozék (általában gom
bák) elszaporodása okozta felülfertőzés, ekkor en
nek megfelelő terápiát szükséges elkezdeni. 

A do~icikfin-kezelés során vagy azt követően fel
lépő súlyos hasmenés eselén pseudomembranosus 
colitisre kell gondolni, ezért ilyenkor a szükséges di
agnosztikus és terápiás lépéseket meg kell tenni 
Perisztaltikát gátló szeradása kontraindikált. 

Eltartás: Nedvességtől és hótól védve, 30 oc 
alatt. 
• Megjegyzés: ++ 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4263 
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A cefalexin félszintetikus cefalosporin-szár
mazék_ Számos Gram-pozitív és Gram-negatív bak
tériumra baktericid hatást fejt ki, és a staphylococ
cus penicilinázzal szemben is stabilitást mutat. 

Érzékeny baktériumok (minimális gátló kancent
ráció < 8 iiQ/ml:) Staphy!ococcus aureus, Strepto
coccus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae. 

Gyengén érzékeny baktériumok {minimalis gátló 
kancentráció < 32 J.l.Q/ml): Haemaphi/us influenzae, 
Neisserria gonorrhoeae, Neiserria meningitidís, 
Neisseria catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella 
spp., Shigella spp., Proteus mirabifis. 

Rezisztens baktériumok (minimáalis gátló kan
centráció > 32 ~g/ml): Streptococcus faecalis és 
faecium, Staphylococcus spp., (néhány törzs}, 
Listeria spp., Aerobacter spp., Enterobacter spp., 
Proteus morganii, Proteus vulgaris, Providencia 
spp., Citrobacter spp., Hereilia spp., Psedomonas 
spp., Bacteriodes spp. 

A cetalexint étkezéstól függetlenül lehet beven
ni. A cefalexin gyorsan és szinte teljes mértékben 
felszlvódik. A maximális plazmakoncentrációk 1-2 
órán belül kialakulnak és 250, 500 mg-os, ill. 1000 
mg-os adag bevitelét követően 8, 18, ill. 3_2 ).lg/ml 
értékűek. A plazmafelezési idő kb. 1 óra. Ujszülöt
tekben a plazmakoncentrációk magasabb értékeket 
érhetnek el és hosszabb ideig magasabbak marad
hatnak. 

A cefalexin változatlan formában ürül ki a vize
letteL 24 órán belül a bevett adag 80-95%-a megta
lálható a vizeletben (nagyobb része már az első 6 
órában kiválasztódik). -

A vizeletben a csúcskoncentráció értéke kb. 
1000 1-lg/ml 250 mg és 5000 ~-tg/ml 1000 mg bevé
telét követően. Kb. 3-5% az epével választódik ki. 

Intakt meninxek esetén a cerebrospinalis folya
dékban csak alacsony koncentrációk alakulnak ki. A 
cefalexin gyorsan átmegy a placentán. Az umbili
calis vérben a cefalexin koncentrációja kb. fele 
olyan magas, mint az anyai vérben. A cefalexin be
kerül az anyatejbe, és 500 mg-os adag bevételét 
követően kb. 5 )lg/ml-es koncentrációt ér el. 
• Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg cefaléxinum (cefalexinum 
monohydricum formájában) 250 mg-os, ilL 500 mg
os kapszulánként. 

1,50 g, ill. 3 g cefalexinum (cefalexinum mono
hydricum formájában) 125mg/5 ml ill. 250mg/5 ml 
jelzésű SeNispor por 22,5 g-jában ill. 24 g-jában, 
amiból 60 ml oralis szuszpenzió készítendő. A mal
lékelt mérőkanál úriartalma 5 ml. 
e Javallat 

Az alábbi olyan infekciók, mefyeket a készít
ményre érzékeny kórokozók váltottak ki; 

Húgyúti infekciók: akut és krónikus pyelonephri
tis, cystitis, prostatitis. 

Légúti infekciók: bronchitis, pneumonia, bron
chopneumonia (a legtöbb esetben a gyógykezelés 
elöször parenteralis), empyema, tüdőtályog {a par
enteralis terápia folytatásaként). 

Fül-orr-gégészeti infekciók: otitis media, sinusi
tis, bacterialis tonsillitis, pharingitis, peritonsi!laris tá
lyog. 

Bór- és lágyrészinfekciók: furunculosís, 
erysipelas, abscessus, lymphangitis, pyoderma, 
sebínfekcíók. 

Csontok és ízüfetek infekciói: osteomyelitis és 
septikus arthritis. 

Nőgyógyászali és szűlészeti infekciók. 
A kezelést - mint min.den antibioticum esetében 

- lehetőleg a tenyésztési eredményre és antibio
gramra kell alapozni. 
e Ellenjavallat 

Azoknak a betegeknek, akik cefalosporinokkal 
szemben túlérzékenyek, vagy anamnesisükben 
penicillin adására adott anaphylaxiás reakció sze
repeL 
• Adagolás 

Felnőtteknek: az infekció súlyosságától és a kór
okozó érzékenységétól függóen. 1-4 g naponta 2-4 
egyenlő részre elosztva. 

Gyermekeknek: a napi adag általában 25-60 
mg/ttkg, 2-4 egyenlő részre elosztva. Súlyos és mé
lyen fekvő fertőzésekben, valamint otitis medíában 
az adagot napi 75-100 mg/ttkg-ra kell emelni, 4 
egyenlő részre elosztva. 

Az orális szuszpenzió elkészítése: lazítsuk fel a 
port, adjunk hozzá ivóvizet, rázzuk fel jól, amíg a por 
cukortartalma fel nem oldódik, azután az üvegen 
kórgyúrűvel jelzett szintig töltsük fel ivóvízzel. Az el
készített szuszpenzió hideg helyen tartandó {legin
kább hűtőszekrényben) és 7 napon belül felhaszná
landó. Használat előtt felrázandó. 

A kezelés időtartama. A tünetek mérséklódése 
után a kezelést legalább 2 napig folytatni kell. Béta
hemolizáló streptococcusok által okozott infekciók 
esetében a kezelésnek legalább 10 napig kell tarta
nia. Krónikus és súlyos húgyúti infekciók esetén leg
alább 2 hetes kezelés szükséges. 

Beszűkül! veseműködés esetén az adagolást 
csökkenteni kell: ha a kreatinin-clearance < 10 ml/min. 
napi 1-2-szer 250 mg; ha a kreatinin-clearance 
10-40 ml/min. közótt van, napi 2-3-szor 500 mg; ha 
a kreatinin-clearance 40 ml/min., rendes adag. 
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Dializált betegek esetén, felnőttekben 500 mg, 
gyermekekben 8 mg/ttkg pótlólagos adagot kell al
kalmazni minden egyes dialysis után. A vesefunkci
ókat ismételten ellenórizni kell. 
e Mellékhatás 

EmésztászeNi zavarok, mint hányinger, hányás 
és hasmenés néha előfordulnak. Vaginitis, pruritus 
ani et vulvae, amelyek okaként néha candida infeK
ció! mutattak ki; szájpenész. Pseudomembranosus 
colitis ritkán fordul elő. Túlérzékenységi reakciók pl. 
csalán- vagy maculopapulosus kiütések; nagyon rit
kán erythema multiforme; anaphylaxiás reakciók; re
verzibilis eosinophilia, neutropania alakulhatnak ki. 
Veseelégtelenség {reverzíbilis), interstitialis nephri
tis, makrohaematuria {ritka). A GOT- és egyéb máj
enzimek értékeinek átmeneti emelkedése, nagyon 
ritkán cholestatikus icterus. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Kerülni kell furaszemidnek és etakrinsavnak 
cefalosporinokkal történő együttes adását (a 
nephrotoxicitás ná). 
e Figyelmeztetés 

Fokozott elővigyázatosság szükséges a peni
ciliime túlérzékeny betegek esetében, mivel az al
lergiás keresztreakció lehetóségét nem lehet ki
zárni. 

Hosszantartó kezelés eselén javasolt a vérsejt
szám ellenőrzése. 

A direkt Coombs-teszt és a vizeletben Iévá cu
kor kimutatására szolgáló tesztek álpozitiv ered
ményt mutathatnak. Az enzimatikus eljárásokat a 
készítmény nem befolyásolja. 

Terhesség és szoptatás időszakában a készít
ményt csak akkor sz~ad alkalmazni, ha erre ala
pos indok van. Nincs ádat arra nézve, hogy a terhes 
anyára vagy a magzatra nézve veszélyes volna. Mi
vel a cefalexin átjut az anyatejbe, a kezelés alatt 
szükségessé válhat a csecsemő ideiglenes elvá
lasztása. 

Túladagolás: A cefalexinnek nagy a terápiás 
szélessége. Még jelentás túladagolás eselén sem 
figyeltek meg mérgezési tüneteket. Ha azonban 
szükséges, a cetalexint dialysissei nagy részben el 
lehet távolítani a plazmából. 

Eltartás: A száraz por a szuszpenzió elkészíté
séhez 30 "C alatt tartandó, a hótól és a fénytól óvni 
kell. A kapszulát hasonlóan, de a nedvességtól is 
védve kell eltartani. 

Elkészítés után a szuszpenzió hideg helyen 
{15 "C alatt) tárolandó, és 7 napon belül felhasználan
dó. Az üvegtartály mindig szarosan legyen lezárva. 
• Megjegyzés: ++ 
e Törzskönyvi szám: OGYTI-T.: 4264 (250 mg 
kapszula}, 4265 (500 mg kapszula), 4266 {125 
mQ/ml por szuszp.), 4267 {250 mg/ml por szuszp.) 

SEVENAL O, 1 g tabletta (1 Ox) 
ALKALOIDA ATC kód: NOSA A02 

A fenebarbital az agyban a barbiturát-recep
torokhoz kötódik, csökkentve a neuronok ingerlé
kenységét, növelve az ingerküszöböt, éii-'8 relracter 
stádiumot. Igazolást nyert, hogy barbiturát-recep
torok a perifériás idegek neuronjain is megtalálhaló· 
ak, de a fanobarbital az agyi neuronokhoz nagyobb 
affinitással kötódik. 

A gastrointestinális tractusból lassan szívódik 
fel, plazmakoncentráció maximuma a 10-12. órá
ban, az agyban a maximális kancentráció a 10-15 
órában alakul ki. Lassan és kizárólag a májban 
metabolizálódik. Metabolitjai nem jutnak el az agy
szövetbe. Eliminációja rendkívül lassú, csak 
10-30%-ban ürül változatlan formában, egyéb 
metabolitjai oxidált, konjugált alakok. 
e Hatóanyag 

100 mg phenobarbitalum tabletténként 
• Javallat 

Mindenfajta epilepsiás mechanizmus, mely 
epilepsiás nagyrohammal jár; éjszakai epilepsiás tü
netek; epilepsiás encephalopathiák, különösen, ha 
eretikus vonások a jellemzők (anticonvulsiv+sedatív 
hatás); posttraumás állapotok reconvalescens sza
ka (profilaktikus céllal); alkalmi {epizodikus) epilep
siás tünetek (eclampsia, megvonásos rohamok). 

Olyan betegségek, ill. állapotok, ahol nappali 
nyugtató hatása is szükséges {pl. eretikus, impulzív 
vonásokat mutató oligophreniák, encephalopathiák; 
nem-barbitál tartalmú, hozzászokást okozó gyógy
szer elvonása, ill. alkoholelvonás izgalmi szaka). 
o Ellenjavallat 

Addison-kór, ismeretlen eredetú epileptiform ro
hamszaporulat; barbitál túlérzékenység. 
e Adagolás 

Epilepsiában a tartós kezelés beállítása során 
egyénileg kell adagját, az együtt adott egyéb 
antiepilepticuméval megállapítani. 

A fenebarbital maximális szérumszintje 4-7 nap 
alatt alakul ki. 

Felnőtteknek napi 100-200 mg {1-2 tabi.) általá
ban elegendO. A teljes napi adag egyszerre alkal
mazható. Gyermekeknek a felnőtt adag 25-75%-a, 
a gyermek állapotától és korától függóen. 

Hypnosedatívumként felnőtteknek 100-200 mg 
(1-2 tabi.}, gyermekeknek a felnöltadag 25-75%-a; 
lefekvés előtt fél órával. 

Kombinált kezelés: Epilepsiában - a kölcsónha
tás figyelembevételével- primidonnal {Sertan tabL
valJ együtt is adható. 
e Mellékhatás 

Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, hányinger, ritkán izgatottság, arthralgí-
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form, neuralgiform, ill. myalgiform fájdalmak, akut 
interrríittáló porphyria, túlérzékenység (bőrkiütés 
szemhéjon, ajkon, arcon kifejlödő oedema, láz, a 
máj degeneratív elváltozása). A túladagolás (kumu
láció) jelei: nystagmus, ataxia, fáradékonyság, a 
mctoros és szellemi müködések meg lassulása, ·al
koholos állapotra jellemző tünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- doxiciclinnel és grizeofulvinnal (metabolizmu

sukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
Óvatosan adható: 
- egyéb központi idegrendszéri depressán

sokkal (egymás hatását erósíthetik); 
-triciklikus antidepressánsokkal {az antidepres

siv hatás csökkenhet); 
- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tás csökken); 
- szteroidokkal és oestrogénekkel (hatásukat 

csökkentheti); · 
- a vizelet lúgásító gyógyszerekkel, antacidu

makkal (hatását csökkenthetik); 
- a vizeletet savanyitó gyógyszerekkel (hatását 

erósíthetik); 
- digitoxinnal (annak hatását csökkentheti). 

• Figyelmeztetés 
Terhességben és szapiatás alatt csak kivétele

sen és orvosi ellenőrzés mellett adható. 
Az antiepilepticus kezelés módosítása során 

adagolását fokozatosan (4-7 nap alatt) kell abba
hagyni status epileptikus veszélye miatt. Hozzászo
kás! okozhat. Rendelése fokozott körültekintést igé
nyel az anamnesisból ismert. egyéb gyógyszerek
kel szembeQ kialakult hozzászokás, ill. abusus ese
lén. Tartós szedésének abbahagyásakor elvonási 
tünetek (izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 

Csökkent vesefunkciójú betegben fokozott köz
ponti idegrendszeri depressiót okozhat, amely to
vább csökkentheti a vesefunkciót. 

óvatosan, redukált adagban adandó vese-, ill. 
májbetegekneK 

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! 
• Megjegyzés: ö V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 11165 

SEVENAL injekció (5 x 2 rnl) .. ···• 
PHARMAMAGIST ATC kód: N03AA02 

A fenobarbital a hosszú hatásu barbiturátok 
csoportjába tartozó hypnoticum és anticonvulsivum 
Elsősorban anticonsivumként használatos. Tartós 

alkalmazása során jelentős kumulációval kell szá
molni. 
e Hatóanyag 

330 mg phenobarbitalum, 1,10 g urethanum (2 
ml) ampullánként 
e Javallat 

Ismétládá vagy halmozódó epilepsiás rohamok, 
ilL status epilepticus, ha az iv. Seduxen hatástalan, 
és ha tisztázott, hogy az állapot nem mérgezés kö
vetkezménye. 
e Ellenjavallat 

Addison-kór; ismeretlen eredetű epileptiform ro
hamszaporulat, fenebarbitál túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 0,5-1 amp. im., szükség esetén 
2-3 óra múlva megismételhető. 

Gyermekek egyszeri adagja 5-3 mg/ttkg,lm. 
Kombinált kezelés: Sertan tablettával (primi

don) együtt adható, de adása nagy körültekintést 
igényel, mert a Sertanból fenebarbitál metabo
lizálódik. 
• Mellékhatás 

Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, hányinger, ritkán. izgatottság, arthralgi
form, neuralgiform, ill. myalgiform fájdalmak, akut 
intermittáló porphyria, túlérzékenység (bórkiütés 
szemhéjon, ajkon, arcon kifejlódó oedema, láz, a 
máj degeneratív elváltozása). 

A túladagolás {kumuláció) jelei: nystagmus, 
ataxia, fáradékonyság, a motoros és szellemi mükö
dések meglassulása, alkoholos állapotra jellemző 
tünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- doxiciclinnel és griseofulvinnal (metabolizmu

sukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
óvatosan adható: 
- egyéD központi idegrendszeri depressán

sokkal (egymás hatását erősíthetik): 
- triciklikus antidepresszánsokkal (az antidep

ressiv hatás csökkenhet); 
- kumarinszármazékokkal {az anticoaguláns ha

tás csökken); 
- szteroidokkal és oestrogénekkel {hatásukat 

csökkentheti); 
- a vizelet lúgásító gyógyszerekkel, antacidu

makkal {hatását csökkenthetik); 
- a vizeletet savanyíló gyógyszerekkel (hatását 

erősíthetik); 
- digitoxinnal (annak hatását csökkentheti). 

e Figyelmeztetés 
A beteg gyógyintézetbe küldésekor az injekció 

beadásának időpontját is közölni kell! 
Terhességben és szoptatás alatt csak kivétele

sen és orvosi ellenőrzés mellett adható. 
óvatosan, csökkentett adagban adandó vese-, 

ill májbetegekneK 
Csökkent vesefunkciójú betegben fokozott ideg-
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rendszeri depressiót okozhat ami tovább csökkenti 
a vesefunkciót. 

Hozzászokás! okozhat. Rendelése fokozott kö
rültekintést igényel az anamnesisból ismert, egyéb 
gyógyszerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill. 
abusus esetéil. Huzamos alkalmazásának abbaha
gyásakor elvonási tünetek (izgatottság, alvászavar) 
jelentkezhetnek 

Egy ampulla hatóanyagtartalma több az egysze
ri legnagyobb adagnál! Alkalmazásának és a psy
chomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának 
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 
• Megjegyzés: O Vsz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1419 

SEVENALETIA tabletta (30x) 

. ATC-kód: N03AA02 ALKALOIDA 

A fenebarbital az agyban a barbiturát-recep
torokhoz kötődik, csökkentve a neuronok ingerlé
kenységét, növelve az ingerküszöböt, és a relracter 
stádiumot. Igazolást nyert, hogy barbiturát-recep
torok a perifériás idegek neuronjain is megtalálható
ak, de a fenebarbital az agyi neuronokhoz nagyobb 
affinitással kötődik. 

A gastrointestinális tractusból lassan szívódik 
fel, a plazmakoncentráció maximuma 10-12. órá
ban, az agyban a maximál\ikoncentráció a 10-15. 
órában alakul ki. ' 

lassan és kizárólag a májban metabolizálódik. 
Metabolitjai nem jutnak el az agyszövetbe. Eliminá
ciója rendkívül lassú, csak 10-30%-ban ürül válto
zatlan formában, egyéb metabolitjai oxidált, konju
gált alakok. 
8 Hatóanyag 

15 mg phenobarbitalum tablettánként. 
e Javallat 

Mindenfajta epilepsiás mechanizmus, mely 
epilepsiás nagyrohammal jár; éjszakai erilepsiás 
tünetek; epilepsiás encephaiopathiák, különösen 
haeretikus vonások a jellemzák (anticonvulsiv+se
datív hatás): posttraumás állapotok reconva
lescens szaka (profilaktikus céllal);-" alkalmi (epizo
dikus) epilepsiás tünetek (eclampsia, megvonásos 
rohamok). 

A központi idegrendszer izgalmi állapotai; asth
ma bronchiale, laryngospasmus, hypertonia, arte
riosclerosis, stenocardia, singultus, migrén, pertus
sis adjuváns kezelése. 
8 Ellenjavallat 

Addison~kór, ismeretlen eredetű epileptiform ro
hamszaporulat, barbitál túlérzékenység. 
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e Adagolás 
Epilepsiában a tartós kezelés beállítása során 

egyénenként kell az egyéb, együtt adott antiepilep
tikum adagját megállapítani (a fenobarbitál maximá
lis szérumszintje 4-7 nap alatt alakul ki). 

Felnőtteknek: epilepsiában, valamint hypnose
datívumként napi 45-90 mg {naponta 3-szor 1-2 
tabi.). Epilepsiában a teljes napi adag egyszerre al-
kalmazható. · · > 

Gyermekeknek epilepsiában a felnőttadag 
25-75%-a, a gyermek állapotától és korától függő
en. Hypnosedatívumként a napi adag 6 mg/ttkg, ill. 
180 mg/testfelület négyzetméter. 

0-12 hónaposnak 15-60 mg (naponta 1-4-szer 
1 tabi.), 

2-6 évesnek 60-120 mg (naponta 4-8-szor 1 
tabi.), 

7-14 évesnek 120-150 mg (naponta 4-5-szőr 2 
tabi.). 

Kombinált kezelés: Epilepsiában - kölcsönhatás 
figyelembevételével- primidonnal (Sertan tabl.-val) 
együtt is adható. 
e Mellékhatás 

Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, hányinger; ritkán izgatottság, artralgi
form, neuralgiform, ill. mialgiform fájdalmak, akut 
intermittáló porphyria, túlérzékenység (bőrkiütés 
szemhéjon, ajkon, arcon kifejlódó oedema, láz, a 
maj degeneratív elváltozása). A túladagolás {kumu
láció) jelei: nystagmus, ataxia, fáradékonyság, a 
motoros és szellemi működések meglassulása, al
koholos állapotra jellemző tünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- doxiciclinnel és griseofulvinnal (metabolizmu

sukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
Óvatosan adható: 
- egyéb központi idegrendszeri depressán

sokkal (egymás hatását erósíthetik); 
- triciklikus antidepresszánsokkal (az antidep

ressiv hatás csökkenhet); 
- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tas csökken); 
- szteroidokkal és oestrogénekkel (hatásukat 

csökkentheti); 
- a vizelet lúgosító gyógyszerekkel, antacidu

makkal {hatását csökkenthetik); 
- a vizeletet savanyíló gyógyszerekkel (hatását 

erősíthetik); 

- digitoxinnal (annak hatásat csökkentheti). 
e Figyelmeztetés 

Terhességben és szoptatas alatt csak kivétele
sen és orvosi ellenőrzés mellett adható. 

Óvatosan, csökkentett adagban adandó vese-, 
ill. májbetegeknek. 

Csökkent vesefunkciójú betegben fokozott ideg
rendszeri depresszió! okozhat, ami tovább csökken
ti a vesefunkciót. 



Hozzászokást okozhat. Rendelése fokozott kö
rültekintés! igényel az anamnesisból ismert, egyéb 
gyógyszerekkel szemben kialakult ~o:zászokás, ill. 
abusus esetén. Huzamos alkalmazasanak abbaha
gyásakor elvonási tünetek (izgatottság, alvászavar) 
jelentkezhetnek. . 

A járművezetőképességet és a bale~et1 ve
széllyel járó munka végzését befolyásol~atja, ezé0 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyogyszer ml
lyen mennyisége és milyen adagolási módo~ törté
nő alkalmazásamellett lehet járművet vezetni, vagy 
balesti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani ! 
e Megjegyzés: O V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 11167 

SHOSTAKÖVSKY balzsam .. (1 00 g) 

MEDEXPORT . . . ATC kód: D03AX 

e Hatóanyag 
100 g polyvinylbutylaether üvegenként 

e Javallat . . . 
Orálisan: ulcus veniriculi et duoden1, gastnt1s 

·chronica, duodenitis, enterocolitis; recidívák pro
phylaxisa. . 

-Lokálisan: nehezen gyógyuló sebek, égési es 
fagyási sérülések, trophikus f~kélyek, rönt~enb~s~
gárzást követő lokális szövetkarosodás gyogyulasa
nak, hámosadásának elősegítése. 
e Adagolás 

Orálisan: 3--4 órával a könnyú, gyomorból gyor
san kiürülő táplálékból álló (tejbedara, tejberizs, 
burgonyapüré stb.) utolsó étke_zés_ után 1 káv~ska
nállal kell bevenni. Ulcus ventncull et duoden1 ese
lén naponta 1 evókanállal, krónikus gastritis, hyper
aciditas. enterocolitis esetén másodnaponta 1-1 
evőkanállal. 

Egy kúra időtartama: 14-18 nap. 
Lokálisan: a balzsammal átitatott kötszert a ke

zelendő testfelületre kell helyezni, esetleg a balzsa
mot kózvetlenüllehet felkenni. 24--28 óránként kell a 
kötést cserélni. 
e Megjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: K- 452 

SIElELIUM 5 mg kapsiulá (20x, SOx) 
SIBELIUM 1 O mg tábletta(28x) 

JANSSEN _ ATC kód: N'o7C A03 

Hatóanyaga, a flunariiin szelektív kalciumbloc
koló hatású migrain-eltenes gyógyszer. 

Csökkenti a kalcium beáramlását a sejtbe. Jól 
felszívódik a belekból, a májban nagy mértékben 
metabolizálódik és az epével ürül ki a székletben. 
Bevétel után 2-4 óra múlva éri el q csúcsszintet a 
plazmában és 5-6 heti szedés után állandósul a 
vérszint. A kiürülési félidő kb. 18 nap. Plazmaprote
in-kötődése 90%. 
e Hatóanyag 

5 mg flunarizinum (flunarizinum chioratum for
májában) kapszulánként ill. 10 mg flunarizinum (flu
narizinum chioratum formájában) tablettánként. 
e Javallat 

Migrain megelőzése mind az aurával járó, mind 
az aura nélküli formában. A már kialakult roham 
megszüntetésére nem alkalmas. A vestibularis 
rendszer functionalis zavarai következtében fellépő 
vestibularis vertiga tüneteinek kezelése. 
e Ellenjavallat 

Oepressio (mind a fennálló betegség mind az 
anamnesisben). Parkinson-kórban, vagy az 
extrapyramidalis rendszer másféle zavarában szen
vedőknek. 

Terhesség idöszakában ártalmatlansága még 
nem bizonyított. Szoptató anya nem szedheti. 
e Adagolás 

Migrain-prophylaxisban k'ezdó adagolás felnöt
teknek 65 év alatt, valamint gyermekeknek 40 kg 
testsúly fölött napi egyszeri 1 O mg este, lefekvés 
előtt. 65 évnél idósebbeknek, valamint 20 és 40 kg 
közötti testsúlyú gyermekeknek egyszer naponta 5 
mg este, lefekvés előtt. 

Akiken két hónapi gyógyszerszedés után nem 
észlelhető javulás (non-responderek), a kezelés to 
vábbi folytatása nem indokolt. 

Fenntartó kezelés. A migrain-prophylaxisban jó 
reagálők napi adagja nem változik, azonban a hé 
egymást követő két napján gyógyszerszünet tar 
tandó. Hat hónap után a kezelés akkor is megsza 
kítandó, ha semmi probléma nem merült fel. Adása 
csak akkor kezdhető újból, ha a panaszok újra je 
lentkeznek. 

Vertigo. Napi adag ugyanaz, mint migrain-pro 
phylaxisban, de a kezdő adagot csak a tünetek 
megszünéséig adjuk, ami általában kevesebb mint 
két hónap. Ha egy hónap alatt nem észlelhető jelen 
tós javulás krónikus vertigóban, vagy két hónap 
után a paroxysmalis vertigóban, a beteg non 
respondernek tekintendő, és a gyógyszer adását 
abba kell hagyni. 
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e Mellékhatás 
Álmosság és/vagy fáradtság az esetek 20%

ában fordul elő, többnyire azonban átmeneti jelen
ség, ugyanígy a néha észlelhető súlygyarapodás is. 

Tartós kezelés komolyabb mellékhatása a 
depressio, afninek különösEÍn olyan nőbetegeken 
nagy a kockáz<Íta, akik anamnesisében az már elő
fordult. 

Extrapyramidalis tünetek (mint bradykinesia, 
orafacialis dyskinesia, rigiditas, akathisia, tremor), 
amelyeknek idős korban nagy a kockázata. 

Ritkán fellépő mellékhatások: gyomorégés, 
hányinger, gyomorfájdatom, álmatlanság, szoron
gás, tejcsorgás, szájszárazság, izomfájdalmak és 
bőrkiütések. 

Ritkán a fáradtság a Sibelium-terápia folyamán 
progressiven fokozódhat. Ilyen esetben a kezelést 
meg kell szakítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az alkohol, az altatókés a nyugtaták hatását je
lentősen fokozza. Fogamzásgátlókkal együtt adva 
tejelválasztást indukál. 
e Figyelmeztetés 

A javasolt adagot nem szabad túllépni. A bete
geket szabályos időközönként ellenőrizni kell, külö
nösen fenntartó kezelés során, hogy az extrapyra
midalis, vagy depressiós tünetek korán észlelhetök 
és a kezelés megszakítható legyen. 

Ha a fenntartó kezelés folyamán a terápiás ha
tás megszűnik, a kezelést ugyancsak meg kell sza
kítani. 

Fokozhatja az extrapyramidalis és depressiós 
tüneteket és felszínre hozhat_parkinsonismust, külö
nösen az arra hajlamos b~geken, mint pl. az öre-
gek. ' 

A Sibelium ártalmatlansága humán terhesség
ben még nem bizonyított. Szoptató anyáknak nem 
rendelhető, mivel a tejjel kiválasztódik. 

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

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Túladagolás esetén sedatiót, agitatiét tachy
cardiát, gyengeséget okozhat. 

Kezelés: hánytatás, gyomormosás, aktív szén 
Specifikus antidoturna nem ismeretes 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 15-30 °C hőmér
sékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K-2174 
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SICORTEN·o,05o/oken(ícs.(1Ö.g)····.·· 

SI CORTEN 0,05% krém (1 O g) .. 

CIBA 
••• 

- _.·. ATC kód:.D07AC12. 

A halometezon nagy aktivitású, helyileg alkal
mazható glukokortikoid, amely gyulladáscsökk~ntó, 
antiallergiás, érösszehúzó és antiproliféfi:ltív'ri8:tású. 
Különböző eredetű és típusú gyulladásos bórbeteg
ségekben gyors javulást hoz, megszünteti a tünete
ket pl. a viszketés!. 

A krém: hidrofil, nem gátolja a váladék és hőlea
dás!, húsítő hatású. Leginkább a betegségek akut il~ 
letve subakut állapotában javallt. Seborrhoeás és 
zsírokkal szemben túlérzékeny bőrú betegek kezelé
sére is ajánlott. A hatóanyag o/v típusú emulzióban, 
mikrokristályos formában van a készítményben. 

A kenőcs: hidratáló hatású, puhíJja illetve mársé
kelten zsírossá teszi az epidermist Alkalmazása el
sősorban krónikus bőrszárazsággal járó folyamatok 
esetén ajánlott. A hatóanyag oldott állapotban van a 
készítményben. 

Farmakokinetika: Ha 2 g kenőesőt vagy krémet 
egészséges személyek hátbőrének 400 cm2-én 
zárókötéssel alkalmaznak, a hatóanyag percutan ab
szorpciója krém eselén 1,4% és kenőcs esetén 7%. 
e Hatóanyag 

0,005 g halometasonum, 10 g vazelin típusú ke
nőcs alapanyagban, illetőleg 0,005 g halometason
um, 10 g hidrofil típusú vízzellemosható krémalap
anyagban. A krém segédanyagai: 2-fenoxietanol, 
aszkorbinsav palmitát, nátrium lauril szulfát. 
e Javallat 

Kenőcs: Különbözó eredetú krónikus ekzemás: 
krónikus kentakt eczema,(ill. dermatitis), krónikus 
endogen ekzema (krónikus konstitucianális ekze
ma), krónikus atcpiás dermatitis, krónikus neuroder
matitis, nummuláris ekzema (ill. dermatitis), sebor
reás ekzema (ill. dermatitis), krónikus lichen simplex 
(lokalizált neurodermatitis J. 

Krém: Helyi kortikaid kezelésre reagáló bőrbe
tegségek. Akut kentakt ekzema (ill. dermatitis). 
endogen ekzema akut exacerbációja (konstitucio
nális ekzema, atcpiás dermatitis), neurodermatitis, 
nummuláris ekzema (ill. dermatitis), seborreás ekze
ma (ill. dermatitis). 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag illetve az egyéb komponensek 
iránti túlérzékenység. Bakteriális és vírusos bőrfertő
zések (pl pyoderma, bárányhimlő, vakcinációt kö
vető bórkiütések, herpes simplex, herpes zoster), 
gombás bőrbetegségek, syphilises bőrbetegségek, 
bőrtuberkulosis, rosacea, periorális dermatitis, acne 
vulgaris. Fekélyes területek és szembetegségek ke
zelése is ellenjavallt 
e Adagolás 

A Sicorteni a betegség súlyosságától függóen 



napi 1-2 alkalommal vékony rétegben kell a beteg 
bórfelületre kenni és gyengén bedörzsölni. A bekeni 
felületre szükség eselén porózus kötést lehet tenni 
Zárókötés (occlusív kötés) általában nem szüksé
ges, de nem reagáló vagy makacs esetekben a ha
tás rövid ideig alkalmazott zárókötéssel fokozható. 

Krónikus bórbetegségek pl. psoriasis vagy kró
nikus ekzema kezelését nem szabad hirtelen abba
hagyni. 
e Mellékhatás 

Bórizgalom, esetenkénti égő érzés, viszketés. 
Ritkán bőrszárazság, kiütés, bóratrophia, folliculitis, 
acne és pustula. Tartós kezelés, nagy kiterjedésü 
vagy fokozott bórpermeabilitású felületek (pl. arc, 
hónalj} kezelése és zárókötés alkalmazása striae 
rubrae distensae-t telangiectasiát vagy purpurát 
okozhat. 

(Más glukokortikoid kezeléseknél észlelt egyéb 
mellékhatásokat pl. kantakt aliergiát, pigmentáció! 
nem tapasztaltak). 
e Figyelmeztetés 

Súlyos bórizgalom vagy szenzibilizáció fellépé
se eselén a kezelést abba kell hagyni. Tartós, folya
matos kezeléseket - a beteg korától függetlenül -
kerülni kell. 

Kezelés zárókötéssel csak korlátozott ideig és 
csak kis bórfelületen végezhető. Ha kivételes esetek
ben a Sicorteni nagy mennyiségben, kiterjedt bórfe
lületen, zárókötéssel vagy tartósan alkalmazzák, a 
beteget állandó orvosi felügyelet alatt kell tartani. 

Arcon vagy ki pállott felületeken (pl. hónalj) csak 
nagyon óvatosan és rövid ideig szabad alkalmazni. 
Bár szisztémás mellékhatásokat mint pl. az adreno
corticalis működésre való hatást nem észleltek, en
nek lehetősége fennáll nagy területen vagy zárókö
téssel végzett Sicorien kezeléskor. 

A gyermekek nagyobb érzékenysége miatt folya
matos kezelésük két héten túl nem végezhető, illetve 
2 éves kor alatt legfeljebb 7 napig. A kezelt bórfelü
let nem lehet nagyobb, mint a testfelület 10%-a 
Gyermekek kezelésekor zárókötés kerülendO. 

Ha a kezelt bórfelületen fertőzés lép fel, megfe
lelő antimicrobás terápiát kell alkalmazni. 

Ügyelni kell, hogy a készítmény ne kerüljön a 
szembe. 

Farmakológiai kísérletekben egyéb kortikoszte
roidokhoz hasonlóan a halomelazon teratogén és 
egyéb nem kívánatos mellékhatást okoz a magza
ton. Humán terhesség eselén jelentás mallékhatást 
nem észleltek. Mindenesetre terhességben csak a 
haszon-kockázat alapos mérlegelésével végezhető 
Sicorien kezelés. Terhességben nagy mennyiség
ben, tartósan, nagy bórfelületen vagy zárókötéssel 
nem alkalmazható. Jelenleg nincs adat arra vonat 
kozóan, hogy Sicorien kezeléskor a ha.tóanyag vagy 
metabolitja átjut az anyatejbe, gyógyszerbiztonsági 
okokból szapiatás idején óvatosan kell a kezelést 
végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1348 (kenőcs) 

K- 1349 (krém) 

SIGNOPAM tabletta (20x) 

POLFA .· ATC kód:'N05C'D'07 

Benzodiazepin származék. Gátolja a limbikus 
rendszert és a reticularis rendszert az agytörzsben. 
A polisynaptikus spinalis reflexek gátlása révén 
izomrelaxáns hatást is fejt ki. Sedatohypnotikus ha
tása felülmúlja a diazepamét. 

Gyorsan és jól szívódik fel. 20 mg egyszeri 
orális alkalmazása után a plazmakoncentráció 
csúcsa 1 óra elteltével alakul ki, a felezési ideje 
7,87 óra. 

Affinitása erős a lipoidokhoz. Változatlan formá
ban 96%-ban a plazma albuminokhoz kötódik. A vi
zelettel választódik ki, főleg glukuronid conjuga
tumként, az alkalmazott adag 85-90%-ában. 
e Hatóanyag 

10 mg temazepamum tablettánként. 
• Javallat 

Alvászavarok, kOlönösen erős izgalmi állapot
ban vagy hyperthyreosis esetén. 

Epilepsiában egyéb antiepilepticumokkal kom
binálva. Ónállóan csak szakorvosi megfontolás 
alapján. 
• Ellenjavallat 

Benzodiazepinek iránti túlérzékenység. A ter~ 
hesség első harmada. A terhesség további szaka
szában, a szapiatás időszakában, 14 éven aluli 
gyermekeknek és agyi érbetegségekben szenvedó 
időskorúaknak egyedi megfontolással, az 
elóny/kockázat gondos mérlegelésével rendelhető. 
A kezelést nem szabad hirtelen abbahagyni. A tar
tós kezelést fokozatosan kell leállítani. 
e Adagolás 

A beteg egészségi állapotától és reagálásától 
függóen, egyénileg kell megállapítani. 

Altató adag 1-3 tabletta egyszerre, lefekvés 
előtt %-1 órával. 
e Mellékhatás 

Általában jól tűrhető. Szórványosan fáradtságot 
vagy szédülést okozhat. Enyhén csökkentheti a vér
nyomást, libidót, továbbá bórkiütést okozhat. 

Hosszantartó kezelés során hozzászokás alakul
hat ki, illetve elvonási tünetek jelentkezhetnek a 
gyógyszer hirtelen elhagyásakor. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Erősítheti a központi idegrendszer egyéb dep
resszív szereinek, pl. tranquillánsok, altató- és nyug
tatószerek, etilalkohol, MAO-gátlók, kábítószerek, 
valamint curareszerO izomrelaxánsok hatását. Ez 
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kOlönösen fontos, ha a mútét előtt praemedica
tioban izomrelaxánsok alkalmazását tervezik. 
Antihypertensivurnak hatását fokozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Szapiatás idöszakában alkalmazva, a csecse
mót fokozottan_kell figyelni (szopásgyengeség, alu
székonyság). Krónikus obstruktív tüdőmeg

betegedés és légzesi elégtelenség esetén csak 
óvatosan adható. Tartós alkalmazás során alkohol 
vagy barbiturát típusú dependentia fejlódhet ki, 
ezért tartós alkalmazása kerülendO. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. Alkalmazásának időtartama alattszeszes ital fo
gyasztása tilos! 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten, 
száraz helyen. 
e Megjegyzés: 9 V 
e Törzskönyvi szám: K- 1922 

-

SILEGON 70 mg drazsé (1 OOx) 

BIOGAL , .·. ___;_ATC kód: A058 A03 

A máj akut és krónikus megbetegedése eselén 
a készítmény növényi eredetű hatóanyaga a szili
marin membrán-stabilizáló tulajdonsága révén ja
vítja a májsejtek működését. Védelmet biztosít a 
májat károsító hatásokkal szemben, továbbá fokoz
za a már károsadott májs,:18k regenerációs képes-
ségét. , 
e Hatóanyag 

100 mg Extractum Cardui mariae fructus siccum 
(megfelel 70 mg szilimarinnak, amely legalább 30 
mg szilibinint tartalmaz) drazsénként 
e Javallat 

Toxikus májkárosodás, krónikus-gyulladásos 
májmegbetegedés adjuváns kezelése, májcirrhosis. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenysépg, epevezeték 
elzáródás. 
• Adagolás 

Szokásos adagja a kezelés kezdetén és súlyos 
esetekben 3-szar 2 drazsé naponta, étkezés után. 

Fenntartó kezelésben, illetve enyhébb esetek
ben 3-szar 1 drazsé naponta. A kezelés szükség 
eselén több hónapon keresztül is folytatható. 
e Mellékhatás 

Egyes esetekben enyhe hashajtó hatás jelent
kezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem Ismeretes. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 3719 

SllYMARINELF.M. 7'0mg. > 
drazsé< (i OOx} .· .. 

LAB.fARM.MILANESE, ATC-kód:' A058 'A.03 

A szilimarin antioxidáns hatású növényi ható
anyag. Gátolja a hepatotoxikus anyagq!s bej_LJtását a 
májsejtekbe. Stabilizálja a májsejtek membránját, 
ezáltal elősegíti azok regenerációját és a normális 
májmüködést. 
e Hatóanyag 

70 mg silymarinum (extractum silymarini formá
jában) drazsénként 
e Javallat 

Toxikus májkárosodás, cirrhosis és steatosis 
hepatis kiegészítő kezelése. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, epevezeték el
záródás. 
e Adagolás 

Aszokásos kezdő adag felnőtteknek naponta 3-
szar 2 drazsé, a fenntartó adag naponta 3-szar 1 
drazsé. A drazsé(ka)t étkezés után kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe hasmenés és gyomorfájdalom je
lentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség idején csak az előny/kockázat mérle
gelésével adható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4088 

SINECOD·S~··~!l.•depottái>J.,.tta 
· (1ox). • ·· ·· ·· · · ·· . il 

zY:~;;vbi~A<RÚ~G:A:A~A: : 'Xfé{~~;d;,-~iY$~38Ss:;: 

A Sinecod depot tabletta hatóanyagát képező 
butamirát citrát központi hatású, nem-kodein típusú 
köhögéscsillapító, mely kifejezett köhögési inger 
csökkentő, valamint járulékos bronchospas
r'nolytikus hatással rendelkezik. 

Már a plazmában hidrolizálódik, két metabolitja 
köhögéscsillapító hatással rendelkezik. A plazmafe
hérjékhez erősen kötódik és hosszú felezési idővel 
rendelkezik. A metabolitok kiválasztása legnagyobb 
részben avesén keresztül történik. 
e Hatóanyag 

50 mg butamirelium dihydrogen-citricum tablet
tankent 
• Javallat 

Különbözó etiológiájú, elsősorban nem produk-
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tív - görcsös száraz köhógés. Szamárköhógés. Se
bészeti beavatkozásoknál, bronchoscopiánál törté
nő prae- és postoperatív köhögéscsillapítás. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert érzékeny
ség. 12 év alatti gyermekkor. A terhesség első 3 hó
napja. 
e Adago1ás 

Felnőtteknek naponta 2-3-szor 1 tabletta (8-12 
óránként), gyermekeknek kizárólag 12 éves kortól 
naponta 1-2 -szer 1 tabletta egészben, szélrágás 
nélküllenyelve. 
e Mellékhatás 

Ritkán exanthema, hányinger, hasmenés vagy 
szédülés előfordulhat, melyek a dózis csökkentése, 
illetve a gyógyszer szedésének felfüggesztése után 
megszűnnek. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Az előállító nem közölt 

e Figyelmeztetés 
Szoptatás alatt alkalmazása kerülendő, mivel át

jut az anyatejbe. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3736 

SINECOD cseppek(30mÍ) 
··siNECOD szirup(2oonil) 

ZVMA A-rc··kó .. & .. R:o·so<~'1·3 · 

A Sinecod csepp és szirup egyedüli hatóanya
gát képező butamirát citrát központi hatású, nem
kodein típusú köhögéscsillapító, mely kifejezett kö
högési inger csökkentő, valamint járulékos bron
chospasmolytikus hatással rendelkezik. Már a plaz
mában hidrolizálódik, két metabolitja köhögéscsilla
pító hatással rendelkezik. A plazmafehérjékhez erő
sen kötődik és hosszú felezési idővel rendelkezik. A 
metabolitok kiválasztása legnagyobb részben a ve
sén keresztül történik. 
e Hatóanyag 

150 mg butamiratium dihydrogen-citricum 30 ml 
oldatban; 300 mg butamiratlum dihydrogen-citricum 
200 rhl szirupban. 
• Javallat 

Különböző etiológiájű, elsősorban nem produk
tív- görcsös száraz köhögés. Szamárköhögés. 

Sebészeli beavatkozásoknáL bronchoscopiá
nál történő prae- és postoperatív kőhögéscsillapí
tás. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert érzékenység. 
A terhesség első 3 hónapja. 
e Adagolás 

Csepp 
Gyermekeknek: 2 hónapos kortól napi 4-szer 1 O 

csepp, 1 éves kortól napi 4-szer 15 csepp, 3 éves 
kortól napi 4-szer 25 csepp. 24 csepp {1 ml) 5 mg 
hatóanyagat tartalmaz. 

Szirup 
Gyermekek: 3 éves kortól napi 3~szor 5 ml, 6 

éves kortól napi 3-szor 10 ml, 12 éves kortól3-.szor 
15 ml szirup. 

Felnőttek: napi 4-szer 15 ml szirup.1 ml szirup 
1,5 mg hatóanyagat tartalmaz. 
e Me11ékhatás 

Ritkán exanthema, hányinger, hasmenés vagy 
szédülés előfordulhat {a betegek kb. 1 %-ánál), me
lyek a dózis csökkentése, illetve a gyógyszer szedé
sének felfüggesztése után megszűnnek. 
e Figyelmeztetés 

Szoptatás alatt alkalmazása kerülendő, mivel át
jut az anyatejbe. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 3816 (csepp) 

K- 3817 {szirup) 

SINEMET CR 250 tabletta 
(30x; 1 ÖOx) 

MSD 

A Sinemet CR a Parkinson-kór és syndroma ke
zelésére szolgáló kombinációs, polimer alapú, 
hosszúhatású készítmény, mely karbidopát (egy 
aromás aminosav dekarboxilázgátlót, és levodopát 
(a dopamin metabolikus prekurzorát) tartalmazza. 
Külőnösen alkalmas az "off" idő csökkentésére 
olyan betegeken, akiket korábban hagyományos 
levodopa/dekarboxilázgátló kombinációjú készít
ménnyel kezeltek és akiken előrelátható "peak
dose" dyskinesiák és kiszámíthatatlan motoros fluk-
tuációk léptek fel. . 

Levodopa tartalmú készítményekkel kezelt 
parkinsanos betegeken maloros fluktuáció alakulhat 
ki, melyre az "end-of-dose" jelenség, a "peak-dose" 
dyskinesia és az akinesia jellemző. A maloros fluktu
ác;.ió előrehaladott formájára ("on-off" jelenség) jel
lemző a mobilitás-immobilitás kiszámíthatatlan hul
lámzása. Annak ellenére, hogy a maloros fluktuációk 
okai nem teljesen tisztázottak, kimutatták, hogy ezek 
enyhíthetőek olyan kezelési eljárásokkaL melyek 
egyenletes plazma levodopa szintet eredményeznek. 

A levodopa az agyban dopaminná dekarbox
ilálódik, ezáltal enyhíti a Parkinson kór tüneteit. A 
karbidopa, mely nem jut át a vér-agy gáton, a le
vodopának csak az extracerebralis dekarbo
xilálódását gátolja, elősegítve így több levodopa be
jutását az agyba és annak átalakulását dopaminná. 

Ily módon rendszerint elkerülhető a gyakori, 
nagydózisú levodopa adása. 

Az alacsonyabb dózis csökkenti, vagy meg-
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szünteti a gastrointestinalis és cardiovascularis mel
lékhatásokat, különösen azokat, melyeket az extra
cerebralis szövetek dopamintermelése okoz. 

A CR tablettából a hatóanyagok 4-6 órán át sza
badulnak fel. Kisebb a plazma levodopa szint inga
dozása és a csúcs plazmaszint 60%-kal alacso

. nyabb, mint a· hagyományos Sinemet-é. Ugyanak
kor rövidebb a motoros fluktuációjú betegeken az 
"off" időtartama. Mctoros fluktuáció nélküli betege
ken a Sinemet CR meghatározott körűlmények kö
zött ugyanazt a terápiás előnyt biztosítja ritkább 
adagolással, mint a Sinemet 
e Hatóanyag 

200 mg levodopum és 50 mg carbidopum ová
lis CR (controlled release) tablettánként 
e Javallat 

Idiopathiás Parkinson-kór. Postencephalitises 
parkinsonismus. Parkinsonisnius symptomatikus 
(szénmonoxid- vagy mangánmérgezés). 

Olyan Parkinson-káros vagy parkinsonismusban 
szenvedő betegeknek, akik piridoxin tartalmú vita
minkészítményt szednek. 

Az "off" idő csökkentése olyan betegeken, akik 
korábban c.sak levodopa/dekarboxilázgátló tartal
mú készítményt, vagy csak levodopát kaptak és 
akiknek mctoros fluktuációjára jellemző a "end-of
dose" jelenség, a "peak dose" dyskinesia, akinesia, 
vagy a rövid tartalmú motoros zavarok más hason
ló jele. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Szűk 
zúgú glaucoma. Terhesség, szoptatás (lásd Figyel-
meztetés). 1 

Együttadása monoaffiinooxidáz-inhibitorokkal, 
vagy azok alkalmazását követő 2 héten belüli adása 
(kivételt képeznek a -kisdózisú szelektív MAO-B inhi
bitorok.) 

Mivel a levodopa a melanoma malignumot akti
válhatja, ezért nem adható kórismézetlen bőrelválto
zások, vagy az anamnesisben szereplő melanoma 
esetén. 

18 éves életkor alatt- kellő tapasztalatok hiá
nyában - nem javallt. 
e Adagolás 

A betegeket gondos megfigyelés alatt kell tar
tani a dózisbeállítás ideje alatt, különös tekintettel 
a hányinger megjelenésére, vagy annak fokozó
dására, abnormális, akarattól független túlmozgá
sokra, ideértve a dyskinesiát, a choreát és a dys
toniát. 

Adható egész, vagy fél tablettákban. Annak ér
dekében, hogy a tabletták elhúzódó ·hatása megma
radjon, nem szabad szétrágni, ill. összetörni. 

Hagyományos antiparkinson gyógyszerek - a 
levodopa kivételével -a Sinemet CR-rel együtt ad
haták, azonban adagolásuk módosítást igényelhet. 

Mivel a karbidapa kivédi a piridoxin okozta le-

vadopa-hatás csökkenés!, a Sinemet CR adható 
olyan betegeknek is, akik kiegészítőként B -vitamint 
{piridoxin) szednek. A jelenleg hagyományos le
vodopa/dekarboxilázgátló készítménnyel kezelt be
tegeket Sinemet CR-re a terápiás választól függöen 
úgy kell beállítani, hogy a napi levodopa adag 
10-30%-kal nagyobb legyen (lásd Adagolás: Titrá
lás). 

A Sinemet CR adagokat napközbEin ·4:::á órás 
időközökben kell alkalmazni. 

A Sinemet CR kezelés megkezdéséhez ad út
mutatást az alábbi táblázat: 

Levodopa/dekarboxiláz 

gátló levodopa (mg/nap) 

300-400 

500-600 

700-800 

900-1000 

SINEMET CR 50/200 
javasolt adag/nap 

2-szer 1 tabletta 
2-szer 1 "l-2 tabletta v. 

3-szor 1 tabletta 
4 tabletta 3 v. több 

részre osztva 
5 tabletta 3 v. több 

részre osztva 

A jelenleg csak levodopávai kezelt betegeknek: 
A levodopát a Sinemet CR kezelés megkezdése 

előtt legalább 8 órával el kell hagyni. Enyhe és kö
zépsúlyos állapotú betegeknek javasolt kezdő adag 
2-3-szor naponta 1 tabletta Sinemet CR. 

Levodopávai nem kezelt betegeknek: 
Enyhe és középsúlyos állapotú betegeknek ja

vasolt kezdő adag 2-3-szor naponta 1 tabletta 
Sinemet CR. A kezdő adag nem haladhatja meg a 
napi 600 mg-ot a levodopából és nem adható 6 árá
nál gyakrabban. 

Dózis-titrálás 
A terápia megkezdése után az adagok növelhe

tőek, ill. csökkenthetőek a terápiás választól függő
en. A legtöbb beteg megfele!ően kezelheló napi 2-8 
tablettával 4-12 órás időközökben adagolva. Ha a 
Sinemet CR adagok közötti idő kevesebb mint 4 óra, 
vagy az egyszeri adagok nem egyenlőek, akkor a 
kisebb adag adása este javasolt. Egyes betegeken 
a reggeli, első adag hatásának kialakulása akár egy 
órával késöbb jelentkezhet, mint a hagyományos 
Sinemet reggeli adagjának bevétele után. 

Legalább 3 nap intervallum javasolt az adagolás 
egyes módosftásai között. 

Fenntartó adag 
MiVf'll a Parkinson-betegség progresszív, java

solt az időszakos klinikai felülvizsgálat és az adago
lás esetleges módosítása. 

Egyidejű alkalmazás más antiparkinson szerek
kel 

Anticholinerg készitmények, dopamin aganisták 
és arnantadin együtt adhatóak a Sinemet CR-rel, de 
adagolásának módosítása válhat szükségessé, ha 
a fenti szerekkel egészül ki a kezelés. 
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A kezelés megszakítása 
A beteget szaros megfigyelés alatt kell tartani, 

ha a Sinemet CR hirtelen csökkentése, vagy elha
gyása válik szükségessé, különösen, ha a beteg 
neuroleptícumot is kap (lásd Figyelmeztetés). 

Amennyiben általános anaesthesia szükségeS, 
a Sinemet CR adása mindaddig folytatható, amíg a 
beteg szájon át bevehet gyógyszert. A kezelés át
meneti megszakítása után, amint a szájon át történő 
gyógyszerelés megengedett, a kezelést folytatni 
kell. 
• Mellékhatás 

Ellenőrzött klinikai vizsgálatok során a középsú
lyos, ill. súlyos motoros fluktuációjú betegeken nem 
okozott olyan mellékhatást, amit kizárólag az elhú
zódó hatású kiszerelésnek lehet tulajdonítani. 

A leggyakrabban előforduló mellékhatás a dys
kinesia (akarattál független túlmozgások formájá
ban). Némileg gyakrabban okoz dyskinesiát a 
Sinemet CR, mint a hagyományos Sinemet, mivel az 
"off" fázis rövidebb és az "on" fázis hosszabb (me
lyet néha dyskinesiák kísérhetnek). 

Egyéb gyakori mellékhatás (több, mint 2%): 
hányinger, hallucinatio, zavartság, szédülés, chorea 
és szájszárazság. 

Kevésbé gyakori (1-2%): alvászavar, dystonia, 
aluszékonyság, álmatlanság, depressio, asthenia, 
hányás és anorexia. 

Ritka (0,5-1 %) mellékhatások: fejfájás, "on-off" 
jelenség, székrekedés, desorientatio, paraesthesia, 
dyspnoe, fáradékonyság, orthostatikus hatások, 
palpitatio, gastrointestinalis fájdalom, izomgörcsök, 
extrapyramidalis és mozgási rendellenességek, 
csökkent éberség, mellkasi fájdalom, hasmenés, fo
gyás, izgatottság, nyugtalanság, elesés, járászavar 
és homályos látás. 

Levodopa vagy levodopa/karbidopa terápia 
mellett észlelt egyéb mellékhatások: 

Idegrendszeri: ataxia, zsibbadás, kifejezett 
kéztremor, izomrángás, blepharospasmus, trismus, 
látens Horner-syndroma aktiválódása. 

Psychiatriai: aluszékonyság, euphoria, paranoid 
képzetek és psychotikus epizódok, valamint 
dementia. 

Gastrointestinalis: keserű szájíz, sialorrhoea, 
dysphagia, fogcsikorgatás, csuklás, gastrointesti
nalis vérzés, flatulencia, a nyelv égó érzése, duode
nalis ulcus kialakulása. 

Cardiovascularis: hypertonia, phlebitis, ritmus
zavarok. 

86rtünetek: kipirulás, fokozott izzadás, sötét iz
zadtság, kiütés, hajhullás. 

Urogenitalis: vizeletretentio, vizeletincontinentia, 
sötét vizelet, priapismus. 

Érzékszervi: diplopia, tág pupillák, oculogyriás 
roham. · 

Egyéb: gyengeség, ájulásérzés, rossz közérzet, 
hőhullámok, izgatottság, szakatlan légzésformák, 

neuroleptikus malignus syndroma (lásd Ellenjaval
latok), leukopenia, haemolytikus és nem-haemolyti
kus anaemia, thrombocytopenia, agranulocytosis. 

Convulsiók előfordultak, azonban oki összefüg
gést nem mutattak ki levodopával, vagy 
levodopa/karbidopa kombinált készítménnyel. 

Laboratóriumi vizsgálatok rendellenességek, 
melyekról beszámoltak: AP, GOT, GPT, LDH, biliru
bin, Se-kreatinin-aktlvitás emelkedés és a Coombs 
teszt pozitíwá válása voltak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozott óvatosság ajánlott az aláb~ i gyógysze
rek együttadása esetén: 

- Antihypertensiv szerek. Orthostatikus hypoto
nia fordulhat elő amikor levodopa/dekarboxilázgátló 
kombináció! kaptak olyan betegek, akik már valami
lyen 2ntihypertensiv kezelésben részesültek 

- Antidepresszánsok. Triciklikus antidepressán
sok és karbidopa/levodopa készitmények együttes 
alkalmazásakor hypertonia és dyskinesia előfordul
hat. 

- Egyéb gyógyszerek. Fenotiazinok és butíro
fenanak csökkenthetik a levedapa terápiás hatását. 
A levodopa jótékony hatását. Parkinson-kórban a 
fenitoin és a papaverin felfüggesztheti. 

Egyes aminosavak csökkenthetik a levedapa 
felszívódását, különösen a magas fehérjetartalmú 
diétán lévő betegekben. 
• Figyelmeztetés 

Ha a beteg csak levodopát kap, azt legalább 8 
órával a Sinemet CR kezelés megkezdése elótt el 
kell hagyni (hosszúhatású készítmény esetén 12 
órával elóbb). 

Dyskinesiák fordulhatnak eló azokon a betege
ken, akik korábban csak levodopát szedtek, mivel a 
karbidapa hatására több levodopa jut az agyba, és 
így több dopamin képződik. Dyskinesia fellépése 
esetén az adag csökkentése válhat szükségessé. 

Ahogy a levodopa, úgy a Sinemet CR is okozhat 
akarattól független túlmozgásokat és mentalis zava
rokat. Az adag csökkentése szükséges lehet 

Minden beteget gondos megfigyelés alatt kell 
tartani depressio kialakulása és következményes 
suieid tendenciák fellépése szempontjábóL A psy
chotikus betegek (a múltban v. jelenleg} óvatosan 
kezelendőek. 

A Sinemet CR óvatosan adható a súlyos pul
monalis-, vagy cardiovascularis-, asthma 
bronchiale-, vese-, máj-, és endocrin betegségben 
szenvedőknek, ill. akiknek peptikus fekélyük, vagy 
convulsiv betegségük van. 

Fokozott óvatossággal adható olyan betegek
nek, akiknek friss myocardialis infarctusból vissza
maradt pitvari, nodalis, vagy kamrai ritmuszavaruk 
van. 

Ezeknél a betegeknél különös figyelmet kell for
dítani a cardialis funkciók manitorozására a kezelés 
kezdeti és beállítási szakaszában. 
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Krónikus nyílt zúgú glacomás betegek óvatosan 
kezelendők Sinemet CR-rel. Gondoskodni kell az 
intraocularis nyomás ellenőrzéséról és figyelemmel 
kell kísérni annak változásait a kezelés folyamán. 

Neuroleptikus malignus syndromára emlé
kezetető tünetegyüttesről számoltak be - ideértve 
az izomrigiditast, emelkedett testhőmérsékletet, 

mentalis elváltozáscikat és emelkedett CPK-t is - az 
antiparkinson gyógyszer hirtelen elvonása eselén 
Ezért a beteget gondos megfigyelés alatt kell tarta
ni, ha a karbidopa/levodopa kombinációjú készít
mény adagolását hirtelen csökkentjük, vagy elhagy
juk, különösen akkor, ha a beteg neurolepticumot is 
kap. 

A Sinemet CR nem javasolt gyógyszer okozta 
extrapyramidalis reakciók kezelésére. 

Hosszútávú kezelés eselén a máj-, vérképző-, 
cardiovascularis- és vesefunkciók időszakos elle
nőrzése javasolt 

E gyógyszer mellékhatásként aluszékonyságot, 
fáradékonyságot, szédülést is okozhat, a koncen
trálóképességet csökkentheti. Ezért az orvos egye
dileg határozza meg a közlekedésben való részvé
telre, a baleseti veszéllyel járó munka végzésére vo
natkozó korlátozást vagy tilalmat. 

Laboratóriumi vizsgálatok A karbidapa/levodo
pa készitmények módoslthatják a vizsgálatok ered
ményét Ilyenek lehetnek a májfunkciós értékek 
emelkedése, úgymint az AP, SGOT, SGPT, LDH, 
bilirubin, valamint a szérumkreatinin és pozitív 
Coombs teszt. Továbbá a vizeletketontest álpozitivi
tását okozhatják, ha a vizsgálatot tesztesikkal vég
zik. Ez a reakció a vizele!l,evítésével nem változik. 
Glycosuria vizsgálatban r.álnegatív eredmény jöhet 
létre, ha a vizsgálatot glükóz-oxidáz metodikával 
végzik. 

Terhesség. Hatása emberi terhességre nem is
mert. Nyulakan mind a levodopa, mind a car
bidopa/levodopa kombináció csontrendszeri és zsi
geri malformatiókat okoz. Ezért adása előtt mérle
gelni kell a várható előnyöket és a lehetséges ve
szélyeket egy esetleges terhesség bekövetkezése 
esetén. 

Szoptatás. Nem ismeretes, hogy a karbidopa, 
vagy a levodopa kiválasztádik-e az anyatejbe. Az 
orvosnak márlegelnie kell, hogy a szopta\ást, vagy 
pedig a gyógyszer alkalmazását függeszti-e fel. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2149 

SINEMET275 tabletta (100x). 

MSO 

A készítmény egy dekarboxiláz-inhibitor aromás 
aminosavnak, a karbidapának és a levodopának 
kombinációja. A levodopa a Parkinson-kór tüneteit, 
azáltal szünteti, hogy az agyban - dekarboJti!álódva 
- dopaminná alakul át. A karbidopa, ami a vér-agy 
gáton nem jut át, megakadályozza a levedapa 
extracerebralis dekarboxilációját. Ezáltal több levo
dapa jut az agyba, s következésképpen több alakul 
át dopaminná. 

A Sinemet-275 hosszantartó hatásos levodopa
plazmaszintet biztosit, miközben szükséges adagja 
75-80%-kal kisebb, mint amennyit az önmagában 
alkalmazott levodopávai kellene adni. 

A Sinemet-275 adható Parkinson-kórban vagy 
syndromában szenvedó olyan betegeknek is, akik 
piridoxin (86-vitamin) tartalmú gyógyszert szednek. 
(Bár a piridoxin ismert módon elősegíti a levedapa 
perifériás metabolizmusát dopaminná, a kombinált 
készítményben levő karbidapa a piridoxin ezen ha
tását gátolja.) 
• Hatóanyag 

250 mg levodopum és 25 mg carbidopum tab
Jettánként 
• Javallat 

Parkinson kór. Parkinson~syndroma. Enyhíti az 
izommerevséget és a bradykinesiát. Kedvezően be
folyásolja a tremort, nyelési nehézséget nyálfolyást 
és tartási instabilitás!. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. Szúk
zugú glaucoma. Renalis, hepatikus, cardialis vagy 
endocrin eredetű megbetegedések. 

Psychosis. Szoptatás, terhesség. Kórelőzmény
ben melanoma malignum vagy erre gyanús bőrel
változás, továbbá ha a sympathomimetikus terápia 
ellenjavallt.18 éves életkor alatt- kellő tapasztalatok 
hiányában - nem javallt. 
• Adagolás 

Az adagok nagyságát, az adagolás gyakorisá
gát, a kezelés időtartamát egyénileg kell meghatá
rozni. Korábban még levodopa kezelésben nem ré
szesült betegek kezdő adagja általában napi 1-szer, 
vagy 2-szer % tabletta. Szükség eselén ez az adag 
naponta vagy kétnaponta% tablettával emelhető. A 
fenntartó adag általában 3-6 tabletta naponta. A na
pi adaQ nem haladhatja meg a 8 tablettát. 

A levodopárói Sinemet-275-re való átállítás ese· 
tén a kezelés megkezdése előtt legalább 12 órával 
(depot-készítmények eselén 24 órával) a levedapa 
szedését abba kell hagyni. Ebben az esetben a 
Sinemet-275 napi adagját úgy kell megválasztani, 
hogy az a levodopa korábbi napi adagjának kb. 
20%-a legyen. 
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A tablettékat kevés vízzel egészben kell le
nyelni. 
e Mellékhatás 

Kimerültség, fáradtság, fejfájás, akarattól füg
getlen túlmozgások, beleértve az izomrángásokat 
és blepharospasmust, továbbá psychés zavarok pl. 
álmatlanság. Szívritmus és cardiovasculáris zava
rok, fogyás·, hányás, szédülés. Gastrointestinalis- és 
anyagcsere zavarok, ritkán gastrointestinális vérzés, 
nyombélfekély, valamint a vérkép rorr:l~sa. . . .. 

Bórtünetek (kipirulás, fokozott ventekezes, solet 
veríték, kiütés hajhullás). Urogenitális rendszer za
varai (vizeletretentio, vizelési incontinentia, sötét vi
zelet, priapismus). 

Szemészeli tünetek: pupillatágulat. látási zava
rok (dyplopia, homályos látás). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- MAO-A-bénítókkal (kivéve a kisdózisú szelek

tív MAO-B-bénítókat); 
- antihypertensivurnakkal (vérnyomáscsökke

nést fokozódhat); 
- fenotiazinnal, butyfofenonnal, tioxanthennel, 

phenytoinnal és papaverinnel {hatáscsökkenést 
okozhat); 

Óvatosan adható 
-triciklikus antidepressánsokkal {ritkán vérnye 

más emelkedést, dyskinesiát okozhat); 
- psychoaktív szerekkel (hatáscsökkenés). 
Magas fehérjetartalmú étrend esetenként csök

kentheti a levedapa felszívódását 
e Figyelmeztetés . . . 

Nem ajánlott gyógyszer okozta extrapyramidalis 
reakciók kezelésére. Myocardiális infarctus után, va
lamint pitvari nodális és kamrai arrhythmiák, súlyos 
tüdőbetegség, nyitottzugú glaucoma fennállása, v_a 
Iamint görcsrohamok, illetve psychés zavarok, kor
előzménye esetén a beteget állandó megfigyelés 
alatt kell tartani. 

A kezelés során a vese- és májfunkciók, vala 
mint a vérkép időszakos ellenőrzése szükséges. 

A gyógyszer hirtelen elvonásakor, illetve gyors 
dóziscsökkentéskor izommerevség, testhőmérsék
let emelkedése, valamint mentális változások lép
hetnek fel.őltalános anaestasia előtt és után a 
Sinemet kezelést fel kell függeszte·ni, de csak ad
dig, amig a beteg nyelésképtelen. . 

MAO-A bénítók szedését a kezelés megkezde-
se előtt legalább 2 héttel abba kell hagyni. . , 

Alkalmazásának és a psychomotoros teiJeSit
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
müvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1335 

SIRDALUD 4 rng tablétta (30x) 
SIRDALUD 2 rng tabletta (30x) . . •• 

MSD . . • ATC kód: M038 X02. 

Centrálisan, a harántcsíkolt izmokra ható gerinc
velői támadáspOnttal rendelkező izomrelaxáns. El
sődlegesen az izomtónus fokoz?dásá.~rt _felelős 
polysynaptikus reflexeket g~tolja, don_toen a:;: 
interneuronokban felszabadulo, serkento hatásu 
aminosavak csökkentése révén. A .neuromuscu
laris transmissiót nem befolyásolja. Egyaránt hatá
sos akut fájdalmas izomgörcsökben és króni~us, 
gerincvelői vagy cerebrális er~detü sp~st1kus 
izomtónusfokozódásban. Csökkenti a passztv moz
gatással szembeni ellenállást, a spasmust és a 
clonust, javítja az izomerőt , . . 

Gyorsan és csaknem teljesen felsz1vód1~. Max_~
mális koncentrációját a plazmában 1-2 óran belul 
éri el. Lebontása nagyrészt a májban történik, 
metabolitjai avesén át ürülnek ki a szervezetből (~?· 
70%). A szer felezési ideit:: 3-5 óra, plazmafehérje
hez való kötődése alacsony {30%). 
e Hatóanyag 

2, ill. 4 mg tizanidinum (2, 288 ill. 4,576 mg tizani
dinum chioratum formájában) tablettánként. 
e Javallat 

Minden olyan fájdalmas izomgörcs. mely a ge
rincoszlop statikai vagy funkcionális zavaraihoz 
társul (nyaki és derékfájdalmak, lumbago, torticol-

lis). . . . 
Discus herniák ill. csípőarthros1s mmtt vegzett 

mútétek után. Neurológiai betegségek következté
ben létrejövő spastikus tónusfokozódás, így sclero-
sis multiplex, krónikus myelopathia, degeneratív ge
rincvelői betegségek, cerebrovascularis kórképek, 
cerebralis bénulás. 
e Ellenjavallat 

Abszolut ellenjavallat jelenleg nem ismert. Ter
hességben, szoptatásban, továbbá gyermekeknek 
történő alkalmazása- kellő tapasztalat hiányában~ 
fokozott óvatosságat igényel 
e Adagolás 

Fájdalmas izomgörcsök csökkentésére a szaká
sos napi adag 3-szar 2-4 mg. A kezdő adag nem 
haladhatja meg a napi 6 mg-t. Súlyos esetekben 
ezen felül további 2-4 mg adható lefekvés előtt. 
Nemszteroid gyulladás-gátlókkal kombinálva a java-
solt terápiás adag reggel 2 mg, este 4 mg. . . , ,,1~!!'··· > 

Ideggyógyászati betegségekben a sp.a~t1c1~as 
csökkentésére az adagot egyénileg kell beallltant A 
kezdő adag nem haladhatja meg a napi 6 ~g-ot. 
amit három egyenlő részre osztva kell bevenn1; 3-4 
naponként vagy hetenként ez az ada~ 2~4 mg-al 
emelhető. Az optimális terápiás hatás altalaban na
pi 12-24 mg közölt várható, amely adagot elosztva 
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kell bevenni. Az alkalmazható legmagasabb napi 
adag 36 mg. 
e Mellékhatás 

Álmosság, fáradékonyság, szédülés, szájszá
razság, hányinger és kisfokú vérnyömásesés. Ezek 
a mellékhatáSok alacsony adagok esetében (pL fáj
dalmas izomgörCsök kezelésében) enyhék és átme
netiek. Magasabb adagok esetén (pl. spasticitás 
csökkentése) gyakoribbak és kifejezettebbek, de rit
kán kell miattuk a kezelést megszakítani. 

Izomgyengeség és álmatlanság is felléphet 
hypotaníával és bradycardiával. 

Egyes esetekben a szérum transzamináz érték 
átmeneti emelkedését figyelték meg. 

Túladagolás. Tünetei: hányinger, hányás, hypo
tonia, szédülés, miosis, légzésdepressio, coma. Ke
zelése: a gyógyszer eltávolítása gyomormosással, 
aktív szén adása és forszírozott diuresis. A szív, ke
ringés és légzés támogatása. Specifikus antidotum 
nem ismert. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő szerekkel, - a diureti

cumokat is beleértve {hypotoniát és bradycardiát 
okozhatnak); 

- nyugtatókkal az alkoholt is beleértve a (sir
dalud a szedatív hatása fokozódhat). 
e Figyelmeztetés 

Vese- és májelégtelenségben az adagolás! 
szükség szerint módosítani kell. Kfsérletr állatokban 
nem bizonyult teratogénnek, ennek ellenére a ter
hesség alatt történő biztonságos alkalmazása nem 
bizonyított. Gyermekek kezelésével még kevés ta
pasztalat van. Ugyancsak ~m ismert a csecsemők
re kifejtett hatása szoptatáS alatt. 

A készlimény a járművezetőképességet és a 
baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásol
hatja, ezért egyénileg kel! meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási 
módon történő alkalmazása mellett lehet járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni. Ez különösen fontos akkor, ha a kezelés megkez
désekor a beteg szédülést vagy álmosságot észlel. 
e Megjegyzés: + V 
a Törzskönyvi szám: K- 1535 {4 mg tabletta) 

K- 1638 {2 mg tabletta) 

Fokozza a máj méregtelenítő működését, előse
gíti a parenchyma regenerációját 
e Hatóanyag 

100 J.lg cyanocobalaminum tartalmú extra c tum 

hepatis hydrolysatum fluidum aquosum (10 ml) üve
genként 
e Javallat 

Krónikus és szubakut hepatitis, májcirrhosis, 
zsírmáj, a májparenchyma degenerációja, toxikus 
és gyógyszer okozta májártalmak. 
e Ellenjavallat 

Akut hepatitis, coma hepaticum, diffúz májkáro
sodás. 
e Adagolás 

Napi adagja 2-3 ml, lassan iv. lntragluteá!isan 
hasonló adagok adhatók. Egy kúra során ásszadag
ja kb. 150-200 ml. Alkalmazásakor célszerű a ké
szltményt 0,9%+os nátrium-klorid oldattal vagy vérrel 
hígítani. 
e Mallékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: pruritus, erythema, 
exanthema, urticaria, forróságérzés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés elkezdése előtt a túlérzékenység 
megállapítására célszerű O, 1-0,2 ml-t mélyen im. 
beadni. Ha 30 percen belül nem jelentkezik allergi
ás reakció, a folyamatos kezelés elkezdhető. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3194 

Az azelainsav (alifás dikarbonsav) megakadá
lyozza a faggyú trigliceridjeiból szabad zsírsavakat 
képező Propionibacterium acnes növekedését, va
lamint gátolja a keratinizációt. Ezáltal csökkenthető 
a comedoképzódés. 

A hatóanyag a bőr minden rétegébe behatol; 
3,6%-ban szívódik fel és 43%-ban kötódik a plaz
mafehérjékhez. 
• Hatóanyag 

6,0 g, ill. 10,0 g acidum azelaicum 30,0 g, ill. 
50,0 g fehérszfnü, o/v típusú emulziós krémben. 

Segédanyagok: benzoesav, 85%-os glicerin; 
ceteariloktanoát; makrogol-sztearát-makrogol keve
rék; mana- di- és triglicerid, zsíralkohol, és viasz ke
verék; propilénglikoL 
• Javallat 

Acné'vulgaris lokális kezelése. 
e Ellenjavallat 

A krém bármely összetevője iránti túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

Általában naponta kétszer (reggel és este) 
1-1,25 g krémmet (4-5 cm hosszúságú kinyomott 
krém) kell az egész arcfelületet bekenni. A többi 
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testfelületre a felülettel arányosan nagyobb, vagy ki
sebb mennyiséget kell alkalmazni, de a napi adag 
általában ne haladja meg a 1 O g-ot. 

Kifejezett bőrirritáció eselén (lásd Mellékhatá
sok) az alkalmazás gyakoríságát napi egy alkalom
ra kell csökkenteni vagy a kezelést rövid időtartam
ra meg kell szakítani. Az irritációs tünetek lezajlása 
után az adagolás gyakoriságát ismét napi kétszeri 
alkalomra kell emelni és szabályosan tovább kell 
folytatni. 

A krém használata elölt a bórfelületet gondosan 
meg kell tisztítani, majd a megadott mennyiségű 
krémmel alaposan bekenni. Az alkalmazás rendsze
rességére a kezelési idő alatt mindvégig ügyelni 
kell. 

Az alkalmazás időtartamát egyénileg és az acne 
súlyosságától függően kell meghatározni. Jelentős 
javulás általában kb. 4 hét múlva tapasztalható. Az 
optimális eredmény eléréséhez a krémet több hóna
pon át, de max. 6 hónapig kell alkalmazni. 
• Mellékhatás 

Esetenként, általában az első két héten lokális 
irritáció (bőrpír, hámlás, viszketés, égő érzés) je
lentkezhet. ez azonban a kezelés folyamán meg
szűnik. 

Hosszabb ideig fennálló, kifejezett irritáció ese
lén az alkalmazás gyakoriságát csökkenteni kell, 
vagy a kezelést átmenetileg meg kell szakítani a tü
netek lezajlásáig {lásd Adagolás). 

Egyes esetekben fotoszenzitivitást észleltek a 
krém alkalmazásának időtartama alatt. 

Nagyobb mennyiség szájon át történő bevétele 
hányás! okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Ügyelni kell arra, hogy a gyógyszerkészítmény 
nyálkahártyákia (orr-, szájnyálkahártya) és a szem
be ne kerüljön. A szembe jutott krémet azonnal bő 
vízzel ki kell öblíteni! 

Bár az állatkísérletek nem mutattak magzatkáro
síló hatást. terhességés szoptatás idején megfelelő 
tapasztalatok hiányában csak az előny/kockázat 

gondos mérlegelésével alkalmazható. 
Eltartás: 30 oc alatti hömérsékleten. 

o Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4161 (30 g) 

4162 (50g) 

SOLMUCOL 1 00 mg granulátum 
(20x) 

SOLMUCOL 200 mg grallulátúlli 
(20l<) . 

SOLMUCOL tabletta (24x) 

l BSA ATC ~ód: A05C 801 

Depolimerizáló hatást gyakorol a mucopolisac
charidokra és a DNS-szálakra, ezért a nyákat elfo
lyósítja. Ennek következtében elősegíti az expecto
rálást. és nem gátolja a szervezet saját védekező 
mechanizmusát. 

Felszívódása gyors és teljes. A plazmakancent
ráció maximumát a bevétettól számított 1-2 óra múl
va éri el. Szövetl eloszlása: elsősorban a májban, 
vesében, tüdőben és bronchus-váladékban találha
tó, részben szabadon, részben diszulfid kötésben 
fehérjéhez kötött állapotban. A plazma felezési idö 
kb. 2 óra {Vo<----6 óráig), a kiválasztás e!sósorban a ve
sében történik, a hatástalan metabolitok a vizelettel 
távoznak. 
• Hatóanyag 

Solmucol 100 mg és 200 mg granula: 100 mg 
acetylcysleinum, illetve 200 mg acetylcysteinum 
(granulátum formájában) tasakonként Tartalmaz 
még 1,27 g, illetve 1,17 g xilitolum-ot, melynek 1 ta
sakban lévő mennyisége megfelel 20,9 kJ illetve 
0,11 dextróz egységnek a Solmucol 100 granula 
esetében, és 19,2 kJ illetve 0,1 dextróz egységnek 
a Solmucol 200 granula esetében. 

Solmucol tabletta: 100 mg acetylcysteinum tab
lettánként. 

Tartalmaz még 0,52 g sorbitalum-ot és 0,78 g xil
itolum-ot, amely megfelel 21 kJ, ill. O, 11 dextróz egy
ségnek. 
e Javallat 

Tabletta: viszkózus nyákelválasztással járó lég
zőszervi megbetegedések, mint: akut és krónikus 
bronchitis, laryngitis, tracheitis, sinusitis, hurutos 
meghűlés. 

Granula: azonosak a tablettával, továbbá muco
viscidosis. 
e Ellenjavallat 

Acetilciszteinnel szembeni intolerancia. Újszü
lötteknek csak életveszélyes állapot esetén, szigorú 
orvosi ellenőrzés mellett {max. 10 mg/ttkg) adható. 

3 éves életkor alatti gyermekek kezelésére a 
Solmucol 100 mg szopogató tabletta nem alkalmas. 
• Adagolás 

Solmucol 100 mg és 200 mg granuta 
A tasak tartalmát fél pohár vízben kell elkeverni 

és feloldani. 
Felnőtteknek: naponta 3-szar egy 200 mg-os 

(vagy két 100 mg-os) tasak tartalmát feloldva meg
inni. 

1,21,0 

Tartós kezelés eselén {pl. bronchitis chronica) a 
200mg-os tasakból naponta 2-szer célszerű adni. 

Gyermekeknek 10 napos kortó!: naponta 3-szor 
egy100mg-os tasak tartalmát feloldva beadni. 

Hatása 2-:-3 napos alkalmazás után mutatkozik. 
Enyhe és közepes esetekben az adagolás! további 
egy hétig célszerű folytatni, súlyos esetekben vagy 
nem kellö hatás eselén az adagok fokozatos növe
lése, illetve tartós adása javasolt. 

Mucoviscidosis: 10 napos kortól 2 éves korig: 
naponta 3-szar a 100 mg-os tasakból 1f2-et. 

2-6 éves kor között: naponta 3-szar a 1 DO mg-os 
tasakból egyet. 

6 éves kor fölött: naponta 3-szor a 100 mg-os ta
sakból kettőt. vagy egy 200 mg-ost naponta 3-szor. 

Solmuco/ 100 mg tabletta 
Felnőtteknek: naponta 4-6-sz or egy 100 mg-os 

tablettát lassan elszopogatni. 
Gyermekeknek 3 éves kortól: naponta 2-3-szor 

egy 100-mg-os tablettát lassan elszopogatni. 
e Melfékhatás 

Általában jól tolerálható. Ritkán előfordulhat gyo
mortáji panasz, hányinger, csalánkiütés, még ritkáb
ban fejfájás vagy szédülés, esetleg asthmás roha
mot provokálhat asthmás betegekben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az acetilcisztein szabad-SH gyökökkel 
rendelkezik, ezért kémiai kölcsönhatásba lép külön
bözó penicillinekkel, tetraciclinekkel, cefalospori
nokkal, aminoglikozidokkal. 

Ha antibioticumok egyidejű alkalmazása szük
séges, akkor legalább két óra idóköz legyen az an
tibioticum és a Solmucol)észítmény bevétele kö-
zött. , 
e Figyelmeztetés 

Csak az előny/kockázat alapos mérlegelésével 
adható: 

-asthma bronchiale és súlyos légzési elégtelen
ség eselén (az acetilcisztein asthmás rohamot pro
vokálhat, ill. a bronchialis légúti obstructio fokozód
hat); 

- gastrointestinalis vérzésre hajlamosíló állapo
tok esetén, mint oesophagus varix, peptikus fekély 
(az acetilcisztein indukálta hányás a vérzés veszé
lyét fokoz?a). 

Terhesség: állatokon vé"gzett vizsgálatok során 
az acetilcisztein nem volt embriotoxikus és terata
gen. Azonban kellő humán tapasztalatok hiányában 
terhességben, különösen annak első harmadában 
az elöny/kockázat gondos mérlegelése szükséges. 

Szoptatás: Nem ismeretes, hogy az acetil
cisztein átjut-e az anyatejbe, ezért szoptatáskor al
kalmazását kerülni kell. A beteget figyelmeztetni kell 
arra, hogy a keletkezett váladékot köhögje fel és 
köpje ki, {a tüdőben való felgyülemlés elkerülésére). 

Figyelembe véve a granulában lévő xilitol, ill. a 
tablettában lévő sorbital és xiiitol mennyiségét, ad
ható diabeteses betegeknek is. 
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Az enyhe kénhidrogén illat, amely a tasak kinyi
tásakor, ill. a tabletta kivételekor észlelhető, gyorsan 
eltűnik, a gyógyszer hatékonyságát nem befolyásol
ja, ugyanúgy, mint az oldat esetleges rózsaszínű el
színeződése sem. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
O Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1730 (100 mg granula); 
K- 4060 (100 mg tabletta); K- 1731- {-200 fffg- gra
nula) 

SOLPADEINE kapszlila {12x; 24 J<; 
300x) 

SOLPADEINE pézsgőtabletla 
(12){; 24x) 

STERLING-HEÁLTH 

Gyors, erős hatású fájdalomcsillapftó. 
• Hatóanyag 

500 mg paracetamol um, 30 mg coffeinum anhy
dricum, 8 mg codeinium phosphoricum kapszulán
ként. illetve 500 mg paracetamolum, 8 mg codeini
um phosphoricum, 30 mg coffeinum anhydricum 
pezsgötablettánként. 
e Javallat 

Fejfájás, migrén, rheumás fájdalom, menstru
atiós fájdalmak, fogfájás, neuralgia. Meghűlés, influ
enza, torokfájás okozta lázas-köhögéses állapot. 
• Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység. A vese-és máj
funkció súlyos zavara. 

Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz hiánya 
{haemolytikus anaemia). 
• Adagolás 

Kapszula 
Felnőtteknek és 12 év fölötti gyermekeknek: 1-2 

kapszula, legfeljebb négyszer napjában. 
Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is

mételhető, de 24 órán belül nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 

12 év alatti gyermekek kezelésére nem afka/
mas. 

Pezsgőtabletta 
A pezsgőtablettát egy pohár vízben kell felolda

ni. Egy~~eri adagja felnőtteknek 1-2 tabletta, gyer
mekeknek 7-14 év között: 1f2 legfeljebb 1 tabletta 
egy pohár vízben oldva. 

Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is
mételhető, de 24 órán belül nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 

7 év alatti gyermekek kezetésére nem alkalmas. 
e Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 



egyéneken túlérzékenységi reakciók (pi. bőrvórős
ség, bőrkiütés) alakulhatnak ki. Nagyon ritkán asth
ma, orrnyálkahártya duzzanat. Nagy adagban, főleg 
tartós alkalmazás során toxikus, igen nagy adagok
ban letális májkárosodást (irreverzibilis májszővet
necrosist) okozhat. Ennek korai tünetei: étvégytalan
ság, hányinger, hányás, izzadás, általános gyenge
ség, rossz.közérzet. 

Az ajánlott adagolásban a kodein miatt mellék
hatás általában nem jelentkezik. 

A koffeinnel összefüggésben leginkább a gyo
mor-bélcsatorna ingerlékenysége és a központi 
idegrendszer stimulálódása figyelhető meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel, 

pi. szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak); 

- klóramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
a toxicitás nő); 

- anticoagulansokkal (protrombin- idő megnő); 

- doxorubicinnel { májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívődását). 

e Figyelmeztetés 
3 napnál tovább csak orvosi ellenőrzés mellett 

alkalmazható. 
A pezsgőtabletta alapanyaga 425 mg nátriumot 

is tartalmaz. Azok a hypertoniások, szív- vagy vese
elégtelenségben szenvedók, oedemások, vagy ter
hesek, akiknek csökkentett sóbevitel ajánlott, csak 
egyedi orvosi megfontolás és előirás eselén alkal
mazhatják. Vese- és májkárosodás eselén adagolá
sa egyedi orvosi megfontolást igényel. 

Az előírt adagot túllépni nem szabad. 
Amennyiben a glomerulus filirátum kevesebb, 

mint 1 O ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásofhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét {a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor~. a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
eselén máj~ és vesekárosító hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. 

Feltehetően a készítmény kedein-tartalma mi
att, folyamatosan használók esetében gondolni 
kell a ritkán," bár de előforduló hozzászokás veszé
lyére is. 

Túladagolás. Hányinger és hányás, továbbá a 
keringés és légzés gyengülése a kodein-túladago
lás vezető tünetei. Gyomormosás az· ajánlott kezelé
si mód, valamint hashajtás (felnőtteknek 30 g nátri
um-szulfáttal). Ha a központi idegrendszer zavara 
súlyos, úgy mesterséges lélegeztetés és oxigéri 

adagolása válhat szükségessé, továbbá naloxon 
inj. használható az állapot leküzdésére. 

A túl nagy adag paracetamott beszedett bete
gek állapota az első 3 napon jó lehet, csak ezután 
vehető észre a májkárosodás. A túladagolás követ
keztében kialakuló elváltozást a májsejtekben az 
erősen reaktív intermedier anyagcseretermékek 
felhalmozódása . okozza. 

Túladagolás eselén 10-12 órán belül adott an
tidotumok megvédik a májat (pl. N- acetilcisztein 
iv., vagy p.o., vagy metionin po.). 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1713 (kapszula) 

K- 1717 (pezsgőtabletta) 

A metilprednizolon szintetikus glukokortikoid. A 
Solu-Medrol injekció im. és iv. alkalmazható olyan 
pathologiás állapotok kezelésében, ahol gyors és 
intenzív hormonhatás kívánatos. A metilprednizolon 
erós antiphlogistikus, immunsuppressiv és antial
lerg·lás hatással rendelkezik. 

4 mg metilprednizolon gyulladáscsökkentő ha
tása megegyezik 20 mg hidrokortizonévaL míg 
mineralokortikoid hatása minimális (200 mg metil
prednizolon equivalens 1 mg dezoxikortikoszteron
nal). 

A Solu-Medrol injekcióban a hatóanyag nátrium
szukcinát só formájában fordul elő, amely in vivo a 
kolinészterázok hatására gyorsan metilprednizolon
ná hidrolizálódik. 

Ha Solu-Medrolt 30 mg/ttkg adagban 20 percen 
át, illetve 1 g-ot 30-60 percen át iv. infúzióban 
adunk, akkor az alkalmazását követő 15 perc múlva 
kb. 20 llg/ml plazma csúcskoncentráció észlelhető. 

40 mg Solu~Medrolt iv. bolusban adva 25 perc 
elteltével 42-47 j.tQ/100 ml-es, míg 40 mg im. alkal
mazását követően 120 perc elteltével 34 ).tg/1 00 m!
es plazma csúcsértékek mérhetők. {Mindkét alkal-
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mazási móddal közel azonos metilprednizolon hatás 
érhető el.) 

A klinikai válasz rendszerint a beadás! követően 
4-6 órával észlelhető, azonban asthma bronchiale 
kezelésekor .már 1-2 óra múlva klinikai javulás fi
gyelhető meg. 

A metilprednizolon közepes hatástartamú 
glukokortikoid. {Plazma felezési ideje 2-4, biológiai 
felezési ideje 12-36 óra.) 

A metilprednizolon fő metabolitja a 20-hidrox
imetil-prednizolon és ennek 6-alfa származékai a 
májban keletkeznek, és főként a vizelettel ürüinek 
konjugált (glukuronidok, szulfátok) és konjugála!lan 
formában. 
o Hatóanyag 

40 mg/1 ml, 125mg/2 ml. ill. 250 mg/4ml methyl
prednisolonum (metilprednizolon-nátrium-szukcinát 
formájában) saját oldószerében tőrtént oldás után. 
A hatóanyag és az oldószer kétrekeszes ún. Act-0-
Vial ampullás kiszerelésben áll rendelkezésre. 

500 mg/8 ml, 1000 mg/16 ml, ill. 2000 mg/32 ml 
methylprednisolonum (metilprednizolon-nátrium
szukcinát formájában) a mel!ékelt oldószerben tör
ténő oldás után. Az oldószer injekcióhoz való desz
tillált víz, mely benzil~alkoholt is tartalmaz. 
e Javallat 

Endocrin zavarok: Akut és krőnikus primer vagy 
szekunder mellékvesekéreg-elégtelenség. {Mine
ralokortikoid pótlásról gondoskodni kell.) Fokozott 
mellékvesekéreg igénybevétel {pl. műtét, súlyos be
tegség, trauma), ha adrenocorticalis elégtelenség 
gyanúja merül fel. 

Congenitalis mellékves,e hyperplasia. Carci
nomához társuló hyperc?i'caemia. Nem-gennyes 
thyreoiditis. 

Rheumás megbetegedések: Rövid időtartamú 
adjuváns kezelésként a betegség akut fázisában 
vagy exacerbatiója eselén az alábbi kórképekben: 
posttraumás osteoarthritis, osteoarthritishez társuló 
synovitis. Rheumatoid arthritis, beleértve a juvenilis 
formát. Néhány esetben kisdózisú fenntartó kezelés 
lehet szükséges {ilyenkor célszerű orális metilpred
nizolon tartalmú készítményre, (Medrol tabi.) ill. 
depot injekcióra, {Depo-Medrol) áttérni. 

Akut és szubakut bursitis. Epicondylitis. 
Akut nem-specifikus tenoSynovitis. Akut köszvé

nyes arthritis. Spondylitis ankylopoetica. 
Kollagén betegségek: A betegség fellángolása

kor és esetenként fenntartó kezelésként szisztémás 
lupus erythematodes (lupus nephritis is). Akut 
rheumás carditis. Szisztémás dermatomyositis 
(polymyositis). Polyarteritis nodosa. Goodpasturs 
syndroma. 

Bőrbetegségek: Pemphigus. Súlyos erythema 
multiforme (Stevens-Johnson syndroma). Erythro
derma (exfoliatív dermatitis). Bullosus dermatitis 
herpetiformis. Seborrhoeás dermatitis súlyos formá
ja. Psoriasis kivételes esetei. Mycosis fungoides. 
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Allergiás kórképek: Súlyos, vagy a szokásos 
adequat kezelésre nem reagáló allergiás kórképek. 

Asthma bronchiale. Kentakt és atcpiás der
matitis. 

Szérumbetegség. Szénanátha. Gyógyszer
túlérzékenység. 

Transzfúzió! követő urticaria. Akut nem-fertózé
ses eredetű gégeoedema (ha adrenalin.nem.áll ren
delkezésre). 

Szemészett kórképek: A szemel érintő súlyos 
akut és krónikus gyulladásos, ill. allergiás eredetű 
folyamatok. 

Herpes zoster opthalmicus. lritis, iridocyclitis. 
Chorioretinitis. Diffúz posterior uveitis és chorioiditis. 
Neuritis optica. Sympathiás ophthalmia. Arterior 
segmentum gyulladása. Allergiás conjunctivitis. Al
lergiás eredetű marginalis cornea-fekélyek. 
Keratitis. 

Gyomor- és bélbetegségek kritikus szakasza: 
Colitis ulcerosa és Crohn-betegség kritikus sza

kasza (szisztémás kezelés). 
Légzőszervi .megbetegedések: Sarcoidosis. 

Berylliosis. Fulmináns vagy miliaris tuberculosis 
(megfelelő antituberculotikus kezelés kiegészítésé
re). Loeffler syndroma. Aspirációs pneumonia. 
AIDS-es betegek mérsékeft vagy súlyos 
Pneumocystis carinii pneumoniájában (PCP) adju
váns terápiaként 

Haematologia: Szerzett (autoimmun) haemo
lytikus anaemia. Felnőttkori idiopathias thrombocy
topeniás purpura {csak iv. adható, im. adása ellen
javallt!). Szekunder thrombocytopenia felnőttkor
ban. Erythroblastopenia (vvt. anaemia). Conge
nitalis {erythroid) hypoplastikus anaemia. 

Daganatos megbetegedések: Palliatív kezelés
ként felnőttkori leukaemia és lymphoma, valamint 
gyermekkori akut leukaemia esetén. Daganatos 
megbetegedések végstádiumában az életminőség 
javítására. Kemoterápiás kezelés esetén hányinger, 
hányás megelőzésére. 

Oedemás állapotok: diuresis megindítása vagy 
proteinuria remissiaja az uraemia nélküli, idiopathiás 
vagy lupus erythematodes okozta nephrosis syn
dromában. 

Idegrendszeri elváltozások: Agyoedema {primer 
és metastatikus daganatok, sebészi, ill. sugárkeze
léS, koponyatrauma következtében). Sclerosis mul
tiplex akul exacerbatioja. ill. súlyosbodása. Akut ge
rincvelő sérülés (a kezelést miné! előbb, de legké
sőbb-8 órán belül el kell kezdeni). 

Cardiovascularis kórképek: Mellékvesekéreg 
elégtelenség következtében fellépő sokk. Hagyo
mányos kezelésre nem reagáló haemorrhagiás, tra
umás és mOtéti shock, amennyiben a mellékveseké
reg elégtelenség feltételezhető. 

Egyéb kórképek: Meningitis basilaris tubercu
losa esetében subarachnoidalis black (elfolyási 



akadály), vagy ennek veszélyekor antitubercu-
loticummal együtt alkalmazva. . . 

Tríchinellosis (neurológiai vagy myocardalls énn
tettség esetében). 

Szervtranszpantáció során immunsuppressio 
céljából. 
e Ellenjavallat . 

Szisztémás mycosisok. Septikus shock. A 
gyógyszer komponensei (pl. benzilalkohol) iránti is
mert túlérzékenység. (Koraszülötteknek nem ad~a
tó, mivel a benzilalkohol halálos kimenetelű gasp1ng 
syndromát okozhat). 
e Adagolás 

Életveszélyes állapotok adjuvans kezelésében: 
Szokásos adagja 30 mg/ttkg metilprednizolon 

nátrium szukcinát iv., 30 perces infúzióban. Ez az 
adag az első 48-72 órában 4-6 óránként ismétel
hető. 

Lökésterápia 
Kortikoszteroidra reagáló folyamatok akut ex~

cerbatiójában és/vagy a hagyományos kezelés ~~
kertelensége eselén (pl. lupus nephritis, rheumatoid 
arthritis, stb.). 

Javasolt adagolási sémák: 

Rheumatoid arthrltis 

Szisztémás lupus 

erythematosus 

Sclerosis multiplex 

0,5-1 g/nap iv. 1-4 napon át, 

vagy 1 g/havonta 6 hónapig ív. 
0,5-1 g/nap 3 napig iv. 

1 g/nap 3 napig iv. 
vagy 1 g/nap 5 napig iv. 

Oedemás állapotok 30 mg{ttkg másodnaponta 
{pl. glomerulonephritis, 4 napig iv. vagy 0,5-1 g/nap 

lupus nep~h~c~iti~'I'_ ___ ~3:-S~o~'~P:ig~i~'c__ ____ _ 

Az adag legalább 30 perc alatt adandó be és is
mételhető, amennyiben a javulás egy hét ~lat!_ nem 
következik be, vagy a beteg állapota ezt szukseges
sé teszi. 

Daganatos betegségek végstádiuma: 125mg/nap 
Solu-Medrol 8 héten át ív. adagolva. . 

Hányinger és hányás megelőzése cytostat1kus 
kezelés során 

Enyhén, ill. mérsékelten emetagen daganatke
moterápia esetén: 250 mg iv. legalább 5 perc ala_~ a 
kemoterápiás kezelés elölt egy órával, k_öz~etlenul a 
kezelés megkezdésekor és annak befejezesekor. A 
hatás fokozására az első adag klórpromazinnal 
együtt adható. Erősen emetagen kemoterápiás ke
zelés esetén: 250 mg ív. legalább 5 perc a:att eg~ 
órával a kezelés megkezdése előtt megft=:l~lo ad~gu 
metoklopramid, butirofenonok (pl. halopendol. tnflu
peridol stb.), vagy specifikus 5-HT3 receptor anta~
onlsták (pl. ondanszetron) egyidejű adásá~al, -~ajd 
a kezelés megkezdésekor és hányás eseten Ujabb 
250 mg Solu-Medrol iv. 

Akut gerincve/ó sérülés. . 
30 mg/ttkg ív. bolusban 15 perc alatt, majd 45 

perc elteltével 5,4 mg/ttkg/ó~~ fo!yam~tos in:.ú~ió 
adandó 23 órán át Az infúz1os pumpanak kulon, 
preparált vénát kell biztositani. A kezelést a sérülés 
után minél elóbb, de legkésöbb 8 órán belül el kell 
kezdeni. 

AIDS-es betegek PGP kezelésére 
40 mg Solu-Medrol adilaló 6-12 óránként legfel

jebb 21 napon át, a megfelelő antibiotikus kezel~~
scl együtt. A Solu-Medrol adását a célz?u_ antibi
otikus terápia megkezdésekor, de legkesobb 72 
órán belűl el kell kezdeni. 

Egyéb javallatok esetén _ _ _ 
A kezdeti adag 10-500 mg, a kezelendo korkep-

töl függően. .. . . . _ 
Súlyos, akut betegségek rov1d_1de1g tarto ~eze

lésére nagyobb adagok alkalmazasa lehet szuksé-

ges. . . . . . 
A kezdő adag 250 mg bsszdóziSig IV. bolus ln

jekcióban adható, (min. 5 perc ~la~) ... ennél na
gyobb dózisok (min. 30 perc alatt) 1nfuz1oban alkal
mazandók. 

Csecsemő- és gyermekkorban esőkkentett ad_a
gok adhatók, de az ada~ ~e?választásáb_a~ a ko;
kép súlyossága és a klin1ka1 válasz az 1ranyado, 
nem pedig az életkor és a testtőm~g. . _ .. 

A Solu-Medrol adagolható iv., 1m., vagy infuzlo
ban, életveszélyes .állapotokban azonban az iv. 
adagolás! kell előnyben részesíteni. . 

A beadandó oldatot az alábbí előírások szennt 
kell készíteni: 

A beadás előtt meg kell győződni, hogy az oldat 
nem tartalmaz-e oldhatatlan részecskéket, és nincs
e elszínezödve. 

a) Act-0-Vial kétrekeszes am~u.lla 
1. Nyomjuk le a múanyag akt1vatort, hogy az ol

dószer bejusson a hatóanyagat tartalmazó rekesz
be. 

2. óvatosan rázzuk őssze. 
3. Távolítsuk el a dugótfedő múanyagsapkát. 
4. A dugó felületét dezinficiáljuk. . 
5 Az injekcióstűt szúrjuk át merőlegesen a dugo 

kőze~én, mig a tűhegy látható lesz. Fordítsuk meg 
az ampullát és szívjuk ki a szükséges adagot. 

b) Por- és oldószerampulla _ . _ 
Az oldószer! aszeptikus körülmenyek közott kell 

a steril porhoz adni. Csak a mellékelt oldószer alkal
mazható. 

c) lnfúziós oldat készftése 
A steril port fel kell oldani a mellékelt oldószer-. 

ben a fentiek szerint. További hígításhoz 5%-os glu
kóz, izotánfás nátriumklorid, illetve 5°~-úS glukóz~ak 
o 45%-os vagy 0,9%-os nátriumklonddal kéSZitett 
elegye használható. Az így elkés~ített oldatok 48 
órán át fizikailag és kémiailag stab1lak. 
e Mellékhatás . . 

A folyadék- és e!ektro!itháztart~s zavarar: nátn
um- és folyadék retentio, arra hajlamos betegeken 
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keringési elégtelenség, magas vérnyomás, kálium
vesztés, hypoka!aemiás alkalosis. 

Váz- és izomrendszer: szteroid myopathia, izom
gyengeség, osteoporosis, pathologiás törések, a 
C$igo!yák kompressziós. törése, aseptikus csont
necrosis. 

Gyomor-bélrendszer: peptikus fekély, esetleges 
perforatióval, vérzéssel, gyomorvérzés, pancreati
tis, oesophagitis, bélperforatio. 

Bőr: elhúzódó sebgyógyulás, petechfák és 
ecchymosis, vékony, sérülékeny bór. 

Anyagcsere: a fehérje katabolizmus következté
ben negatív nitrogén-egyensúly. 

Idegrendszer: fokozott koponyaúri nyomás, 
pseudotumor cerebri, psychés zavarok, görcsroha
mok. 

Endocrin rendszer: menstruatiós zavarok, 
Cushingoid állapot, a hypophysis mellékvese ten
gely suppressiója, csökkent szénhidrát tolerancia, 
latens diabetes mellítus manifesztálódása, cukorbe
tegek fokozott inzulin- ill. orális antidiabeticum szük
séglete, a növekedés gátlása gyermekekben. 

Szem: posterior subcapsularis cataracta, foko
zott szembelnyomás, exophthalmus. 

Immunrendszer: a fertőzések elfedése, latens 
fertőzések fellángolása, opportunista fertőzések, al
lergiás reakciók, beleértve az anaphylaxiát is, a bór
próbékra adott válasz suppressiója. Parenterálls 
kortikoszteroid kezelés okozhat anaphylaxiás aller
giás reakciókat a keringés ősszeomlásával vagy 
anélkül, szivmegállást, bronchus spasmust, ritmus
zavarokat, hypo- vagy hypertoniát. 
e GyógyszerkölcsönhaJás 

Metilprednizolon és /iklosporin együttes alkal
mazásakor convulsiókat észleltek. Mivel kölcsönö
sen gátolják egymás metabolizmusát, lehetséges, 
hogy az egyes gyógyszerek mel!ékhatásainak, con
vuisioknak megjelenése valószínűbb az együttes al
kalmazáskor, mint magában adva a készítményeket. 

Interakciókat az alább felsorolt gyógyszerekkel 
jelentettek, ezért egyidejű alkalmazásuk különös 
körültekintést igényel: oleandomicin, eritromicin, 
ketokonazol, rifampicin, neosztigmin, piridosztig
min, orális anticoagulánsok vagy heparin, fenobar
bital, fenitoin, inzulin, glibenklamid, metformin, az 
összes antihypertensivuni, digoxin és hasonló 
glikozídok, az összes K-ürítő diureticum, élő vac
cinák (poliomyelilis, BCG, mumps, kanyaró, rubeo
la), elölt virulens vaccinák, metotrexát, ciklosporin, 
pankuronium, anxiolyticumok, antipsycho!icumok, 
szalbutamoJ. 

Inkompatibilitás 

más gyógyszerrel nem keverve kell adni az infúziós 
pumpán, infúziós szereléken keresztül. 
• Figyelmeztetés 

Akut és krónikus primer vagy szekunder meilék
vesekéreg elégtelenségben hidrokortizon vagy kor
tizon az elsö választandó szer. Szintetikus analógja
lk, így metilprednizolon adásakor, különösen cse
csemö- és gyermekkorban, egyidejű n'llhéralokor
tikoid kezelés szükséges. 

Nagydózisú kezelés esetén a ritkán kialakuló 
peptikus fekély kivédésére profilaktikus antacid ke
zelés javallt. 

Tartós kortikoszteroid kezelés során szakatlan 
stresszhelyzetben (lehetőleg azt megelőzően, alatta 
és azt követően) emelt adagú gyorshatású kor
tikoszteroid adása javallt. A kortikoszteroidok elfed
hetik a fertőzések tüneteit, a kezelés alatt új fertőzé
sek jelentkezhetnek, csökkenhet a szervezet véde
kezőképessége, és a szervezet elveszti a fertözé
sek lokalizációjának képességét. 

Kor!ikoszteroid kezelés alatt nem szabad vari
cella ellen immunizálni. Különösen nagy szteroid 
adagok esetén más oltóanyagat sem szabad alkal
mazni idegrendszeri szövódmények veszélye és a 
kívánt immunválasz elmaradása miatt. 

Alkalmazása akut tuberculosisban a fulmináns 
és a miliáris esetekre korlátozódik, a kor
tikaszteroidakat ilyenkor a megfelelő antitubercu
loticumokkal együtt kell adni. Latens tuberculosis
ban, ill. tuberculin pozitív esetben a beteg szigorú 
követése szükséges a betegség fellángolásának 
veszélye miatt. Tartós kezelés esetén a betegeket 
kemoprofilaxisban kel! részesíteni. Ritkán anaphy
lactoid reakciók (pl. hörgőgörcs) jelentkezhet a kor
tikoszteroidok alkalmazása során, ezért megfelelö 
óvintézkedéseket kell tenni a kezelést megelőzően, 
különösen ha a beteg kórelőzményében gyógysz
ertúlérzékenység szerepel. 

Nagyadagú metilprednizolon-nátrium-szukcinát 
gyors iv. adása során (500 mg feletti dózis, 10 perc
nél rövidebb idő alatt) ritmuszavar fellépését, ke
ringésösszeomlást és szívmegállást észleltek. 
Nagydózisú kezelés alatt, ill. azt követően az ada
golás időtartamától függe!Jenül bradycardia előfor
dult. 

A szem Herpes simplex vírus fertőzése esetén 
csak óvatosan adható a cornea perforációjának ve
szélye míatt. 

A metilprednizolon-nátrium-szukcinát kompalibi
litása és stabilitása iv. oldatokban ezek pH-jától, 
koncentrációjától, hőmérsékletétól függő. Időfüggő 
és befolyásolja a metilprednizolon oldékonysága is. 
A kompatibilitásl és stabilitási problémák elkerülésé
re lehetőség szeríni a Solu-Medrolt egymagában, 

Kortikoszteroidok alkalmazásakor psychés za
varok, euphoria, alvászavar, hangulatingadozás, 
személyiségzavarok és súlyos depressio jelentkez
het, és ez kifejezett psychotikus áilapothoz vezet
het. Előzetes érzelmi labilitás, ill. psychosisra való 
hajlam kortikoszteroid adására fokozódhat. 

Colitis uicerosában óvatos adagolás szükséges 
perforatio veszélye, tályogképződés és más pyogen 
fertőzések veszélye miatt. Óvatosság szükséges 
friss bél-anastomosisok, valamint aktív diverticulitis 
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és latens fekélybetegség, veseelégtelenség, hyper
tonia, osteoporosis, myasthenia gravis esetén. 

Miután a kortikoszteroid kezelés szövödményei 
a dózistól és a kezelés időtartamától függenek, 
azok megválasztásánál mindig egyénileg kell mér
legelni az elöny/kockázat arányát, illetőleg, hogy a 
folyamatos napi vagy az intermittáló adagolás! al
kalmazzuk-e. 

A kortikoszteroidok carcinogen, mutagen volta 
vagy a fertilitásra kifejtett hatása nem bizonyított. 

Állatkísérletben nagyadagú kortikoszteroid mag
zati fejlődési rendellenességekhez vezetett. Ember
ben ez a hatás nem bizonyított, azonban fogamzó
képes korban, terhesség és szoptatás idején az 
előny/kockázat arány alaposan mérlegelendő. A 
kortikoszteroidok átjutnak a placentán, illetve az 
anyatejjel kiválasztódnak. Ha az anya a terhesség 
idején kortikoszteroid kezelésben részesült, a cse
csemán mellékvese-elégtelenség léphet fel, ezért 
gondos megfigyelést igényel. 

Túladagolás. Klinikai tünetei nincsenek. A metil
prednizolon dialysissei elté.volítható. 

Eltartás. A készítmény oldatlan formában, ill. az 
elkészített oldat szabahőmérsékleten ( 15-30 °C) tá
rolandó. Oldás! követően a készítmény 48 órán be
lül felhasználandó. 
• Megjegyzés: + + V 

V Sz (1000 mg injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 2245 (40 mg injekció); 
K- 1057 (125 mg injekció); K- 2246 (250 mg injek
ció); K- 224 7 (500 mg injekció):·K -1058 (1000 mg 
injekció); K- 2248 (2000 mg injekció) 

SOLIIASTHMIIII tablefiá (1 Ox}; 
"" "" ·. 

RICHTER ATi:::.·k6d:· Ffó3o'Á54· 

Antiasthmaticum, a különbőző támadáspontú 
hörgtágító komponensei közölt potencirozó jellegű 
szinergizmus áll fenn. 
e Hatóanyag 

100 mg theophyllinum, 50 mg coffeinum, 10 mg 
ephedrinium chloratum, 0,12 mg 1-hyoscyaminium 
sulfuricum, 0,01 mg scopolaminium bromatum tab
lettánként. 
e Javallat 

Asthma bronchiale adjuváns kezelése. 
o Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia. 
e Adagolás 

4 óránként Y2 tabi. vagy reggel és este 1-1 tabi. 
étkezés után. 
o Mellékhatás 

Egyedi érzékenység, vagy túladagolás miatt 
alakulhatnak ki. Hányinger, hányás, gastrointesti
nalis fájdalom és vérzés, álmatlanság, fejfájás, anxic 

etas, nyugtalanság, szédülés, tachycardia, palpi
tatio, arrhythmiák. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatását fokozzák: allopurinol, macrolid antibioti
cumok. cimetidín, ranitidin, orális contraceptivumok, 
propranolol, kinolon antibioticumok, a kalcium 
antagonisták közül a nifedipin a diltiazem, vera
pamil, sympathomimeticumok, ticlopidin, iv. 
hidrokortizon, influenza vakcina, tiabendazol. 

Az efedrin arrhythmogen hatását fokozzák: 
szívglikozidok, halogénezett anaestheticumok, tri
ciklikus antidepresszánsok. 

Hatását csökkentik: dohányzás, iv. izoprenalin, 
fenobarbitál, fenitoin, rifampicin, szulfinpirazon, 
tiroxin. 

Felszívódását esőkkenti a ketokonazol. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása látászavart okozhat, amit figyelem
be kell venni járművezetésnél és balesetveszélyes 
munka végzésénéL 
• Megjegyzés: + + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2914 

SOLVOl.AIII'1Sirhg/5:ml szirllp 
(100ml) 

soLliOLAN 30 mg'~abletta (2ox) 
KRKA 

Mukolitikus hatású szintetikus vegyület amely a 
mukopoliszacharid láncok hasítása révén megvál
toztatja a bronchiális szekrétum struktúráját, ezáltal 
csökkenti a váladék viszkozitását, így az expectora
tio könnyebbé válik. 
e Hatóanyag 

30 mg ambroxolium chioratum tablettánként. 
300 mg ambroxolium chioratum 100 ml szirupban. 
• Javallat 

A légutak azon megbetegedéseiben, melyek fo
kozott és viszkózus köpettermeléssel, ebből adódó 
nehézlégzéssel, köhögéssel járnak, influenzában, 
acut tracheobronchitisben, chronikus bronchitisben, 
bronchiectasiaban, bronchográfiás vizsgálatot kö
vetően az expectoratio elősegítésére. 
• Ellenjavallat 

Ambroxol, bromhexin iránti túlérzékenység, sú
lyos máj és vesebetegség. Bár magzatkárosító ha
tást nem észleltek, a terhesség első 3 hónapjában 
nem alkalmazható. 
e Adagolás 

A tabletta szokásos adagja felnőtteknek és 14 
évnél idősebb gyermekeknek naponta 3x1 tabletta. 
Tartós kezelés eselén az adag napi 1-2 tablettára 
csökkenthető. 

A tablettát kevés folyadékkal étkezés után kell 
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bevenni. Ha szükséges, a Salvalan kombinálható 
más gyógyszerekkel (cardiacumokkal, broncholyti
cumokkal, diureticumokkal, antibioticumokkal, corti
costeroidokkal). 

Szirup adagolására amellékelt mérce szolgál. 
Szokásos "adagja felnőtteknek naponta 3x10 ml, 

tartós kezelés eSelén az adag 3x5 ml-re csökkent
hető. 

Gyermekeknek: 
1-2 éves korban naponta 2x2,5 ml szirup, 
2-5 éves korban naponta 3x2,5 ml szirup, 
5 év felett naponta 2-3x5 ml szirup, 

e Mellékhatás 
Ritkán fordul elő. Esetenként hányinger, hasme

nés, fejfájás jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása során esetleges túlérzékenységi 
reakcióra is gondolni kell. Adása fokozott figyelmet 
igényel peptikus fekélybetegségben. 

A terhesség első 3 hónapjában nem alkalmaz
ható. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1876 (szirup) 

K - 1875 (tabletta) 

SOMATOSTATI.III-UCB250 )ig 
injekció (1 x 1 ml) 

SOMATOSTATIN'UQB.3 mg 

injekció int.uzió~z . • .. 
(1 : porampulla ... rt x:Yrnl) , 

UCB 

A szomatostatin 14 aminosavból álló oíigopep
tid, melyet először állatok hypothalamusából izolál
tak, később az emésztőrendszer hámsejtjeiben és 
idegrOstjaiban is kimutattak. Feltételezik, hogy elsó
sorban helyi transzportanyagként működik, s így 
mind az endokrin, mind az exokrin szekréció, vala
mint az emésztőrendszer motilitásának szabályozá
sában szerepet játszik. Farmakológiai adagban gá
tolja a gastrointestinalis működést és motilitást, va
lamint a felszívódás!. 
e Hatóanyag 

250 J.lg, ill. 3 mg somatostatinum (somatostatini
um aceticum hydricum formájában) porampullán
ként Oldószer: 1 ml izotóniás nátrium klorid oldat 
e Javallat 

Bél- és hasnyálmirigy sipolyok kezelése. 
A gyomor-bél traktus endocrin tumoraiból szár

mazó, túlzott mértékú szekréció tüneti kezelése. 
Endoscopiával kimutatott, gyomor- vagy nyombélfe
kélyból, haemorrhagiás gastritisböl. ill. nyelócsóvar-

ixokból eredő heveny, súlyos gastrointeslinalis vér
zés kezelése. 
e Ellenjavallat 

A szomatostatin terhesség és szoptatás alatti 
biztonságos alkalmazására nincsenek adatok, ezért 
terhesség és szoptatás idején, valamint kőzvettenül 
a szülést megelőző, ilL követő időszakban nem sza
bad alkalmazni. 
e Adagolás 

A kezdő adag 3,5 1-1g/ttkg {azaz 70-75 ttkg-os 
betegnek egy 250 J.tg-os ampulla) a mellékelt oldó
szerben, közvetlenül a beadás előtt feloldva, lassú, 
legalább 1 percig tartó iv. bolus formájában. 

A kezdő adag után haladéktalanul 3,5 1-lg/ttkg/óra 
folyamatos iv. infúziót kelt" adni. (pl. 70-75 ttkg-os be
tegnek egy 3 mg-os ampullát 12 óra alatt). A folyama
tos adagolási legalább 48 óráig, de legfeljebb 120 
óráig (5 napig) kell folytatni. 

Sipolyok esetében hosszabb, 7-14 napos keze
lésre lehet szükség. 

A gyógyszer rövid, 1-2 perces felezési ideje mi
att folyamatos iv. infúzióban adandó. 

Rebound hatás veszélyemiatt a gyógyszer ada
golását nem szabad hirtelen felfüggeszteni. Az ada
got lassan kell csökkenteni - a szokásos adaggal 
végzett kezelés után fele adaggal további 24-48 
óráig kezelni- és a kezelés befejezése után a bete
get gondosan meg kell figyelni. 

A szomatostatint lehetőség szeríni intenz;v terá
piás osztályon kell alkalmazni. 
e Mellékhatás 

ft:z infúzió kezdetekor esetleg előforduló hypo
glycaemiát - az inzulinszekréció gátlása folytán -
2-3 óra múlva a vércukorszint emelkedése követ
heti. 

A szomatostatin más gastrointestinalis hormo
nok szekrécióját is gátolhatja. Túl gyors adagolás 
eselén forróságérzés vagy émelygés léphet fel. Ez 
lassú adagolással elkerülhető. 
e Figyelmeztetés 

Szomatostatin kezelést csak a beteg szigorú 
megfigyelése mellett lehet végezni. 

Az infúzió! lassan és folyamatosan kell adni. A 
vércukor- és elektrolit szintet 4-6 óránként ellenóriz
ni kell. Szükség esetén kis inzulin adagok adhatók. 
Szenzibilizálódás veszélye miatt a szomatostatin is
mételt alkalmazása kerülendó. 

Endoscopiával igazolt artériás vérzés! sebészi 
úton kell kezelni. 

Cukorbetegek kezelését fokozott figyelemmel és 
gondos~ellenőrzéssel kell végezni. 

Az infúzió alatt glukóz! tartalmazó készitmé
nyek adását kerülni kell. A szomatostatint nem 
szabad glukózt vagy fruktóz! tartalmazó oldatokba 
keverni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C) tartan
dó. Az elkészített somatcslatin oldatot haladéktala
nul fel kell használni, tárolni nem szabad. 
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e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2084 (250 j..lg injekció) 

K- 2085 (3 mg injekció) 

SOMBREVIN injekció (50 x 1 O ml) 

RICHTER ATC kód: N01AX04 

Általános érzéstelenítő, iv adható rövid hatástar
tamú narcoticum, nem barbiturát származék. 
lipidoldékony molekulája felhalmozódva a sejt
membránban, szelektíven bénítja a cerebrális cor
tex működését A membránban kötött narcoticum 
molekula gátat jelent egyfelől a Ca2+ kilépése és a 
K+ helyébe lépése, másfelől a Na+ belépése szem
pontjábóL A Na+ permeabilitás csökkenése az inge
rület tovaterjedését megakadályozza. 

A betegek zavartalanul, gyorsan, retrograd 
amnesia nélkül ébrednek, nincs postanaestheticus 
alvás. Nincs parasympathikus hatása, a narco
sishoz praemedicatio sem szükséges. Ébredés után 
20-30 perccel a beteg kísérettel elbocsátható. 
o Hatóanyag 

500 mg propanidid um (10 ml) ampullánként 
o Javallat 

Rövid ideig tartó (sebészeti, fogászati, nőgyó
gyászati, urológiai stb.) mútétek és fájdalmas diag
nosztikai beavatkozások alkalmával a narcosis elő
idézése. Tartósabb narcosis! igénylő mútétek ese
lén a narcosis bevezetése, más narcoticumok 
potenciálása. 
o Ellenjavallat 

Fokozott görcskészség, haemolytikus anaemia, 
shock, súlyos szív-, vese- és májbetegségek. he
veny alkoholmérgezés, hypertensio, asthma, túlér
zékenység a hatóanyag iránt. 
o Adagolás 

Kizárólag iv. alkalmazható. 
Az oldat relatíve viscosus, ezért az injectálást ta

nácsos nagyobb Jumenű túvel végezni. Optimális 
beadási ideje 30 másodperc; veszélyeztetett bete
geknek (szív- és keringési zavarok, idős és cachex
iás egyének esetén) 60 másodperc. Az adag nagy
ságát a beteg életkora, testsúlya, az állapot súlyos
sága, a mútéti beavatkozás minősége és a beteg ál
talános állapota szabja meg. 

Felnőtteknek: 5 perces időtartamú narcosis biz
tosításához általában 1 ampulla {500 mg} elegendő. 
A fogászatban, szájsebészeti fogászati műtéteknél 
5-1 O mg/ttkg adagban szokásos alkalmazni. 60 
évesnél idősebb cachexiás betegek narcotikus 
adagja 2-3 mg/ttkg. 

Gyermekeknek szokásos egysz8ri adag: általá
nos állapotuknak megfelelően 5--10-:ng/ttkg., ha a 
vénák állapota az injectio biztonságos beadását le
hetövé teszi. 
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2-4 éves kor: 100-150 mg, 
5-6 év: 150-200 mg, 
7-10 év: 200-300 mg, 
11-16 év: 300-500 mg. 
16 éven felülieknek: fejlettségüktől és általános 

állapotuktól függöen 5-10 mg/ttkg. 
Gyermekeknek és 60 éven felüli vagy cachexiás 

betegeknek adva izotóniás konyhasóoldattal két
szeresérc ajánlatos hígítani. 

A Sombrevin-narcosis meghosszabbítása: ha a 
mútét szükségessé teszi a hatás megnyújtását, az 
injectálás legfeljebb kétszer isméteiQetó meg. A 
második, ilL harmadik használat során általában az 
eredeti narcosisadag kétharmada, ill. háromnegye
de elegendő; az összadag legfeljebb 1 ,5-2g. Az 
injectio ismétlésének időpontja a pislogási reflexek 
fellépte. 

Ha az operációs idő további meghosszabbítá
sára va11 szükség, a narcosis tartama és mélysége 
bármely más narcoticummal biztosítható. 

Az inhalációs narcosisra való zavartalan áttérés 
érdekében leghelyesebb ha a gázkeverék beléle
geztetését a hyperventilatios fázis kezdetén indítjuk 
be. A Sombrevin hatására fBilépő hyperventilatiot 
követő rövid hypoventilatio jól értékesíthető az intu
batio szempontjából. 
e Mellékhatás 

A narcosis kezdetén rövid hyperpnoe, ezt köve
tően pedig mársékelt és ugyancsak rövid ideig tar
tó hypoventilalic előfordulhat Átmeneti vérnyomás
esés, hányinger, anaphylactoid reakciók. {vivő

anyagként Gremaphor EL-t tartalmaz ami felelős le
het az anaphylactoid reakció kiváltásáért). 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- atropinnal (a perifériás értágulat következté

ben vérnyomáscsökkenés jelentkezhet); 
- vérnyomáscsökkentő szarekkel (hypotensiv 

hatásukat a Sombrevin fokozza). 
• Figyelmeztetés 

4 éven aluli életkorban a Sombrevin injectio al
kalmazása különös körültekintést igényel. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 
• Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3380 

l 
·l 

SORBIFER dur'ules filmtabletta 
,(50x) 

EG IS ATC' kód:':B03AA07 

A készítmény a vas-(1!)-ionok folyamatos leadá
sát a tabletta előállítás technológfája biztosítja. 

A gastrointestinális Iraetuson áthaladva a poró
zus matrixból a vas-(!1)-ionok folyamatos felsza
badulása átlagosan 6 órán keresztül tart. A lassú 
hatóanyagleadás következtében lokálisan nem ala
kul ki kórosan magas vasion koncentráció, igy a 
Sorbifer Durules alkalmazásával a nyálkahártya irri
táció elkerülhető. 
o Hatóanyag 

320 mg ferresum sulfuricum siccum (megfelel 
100 mg Fe{ll)-nek), 60 mg acidum escorbicum tab
lettánként. 
o Javallat 

Prelatens vashiánybetegség profilaktikus keze
lésére, latens és manifest vashiánybetegség (vashi
ányos vérszegénység) megszüntetésére alkalmas. 
e Ellenjavallat 

Nyelőcső szűkület és/vagy az emésztő tractus 
obstructiv változásai. Fokozott vastárolással járó 
kórfolyamatok. 
e Adagolás . 

Felnőtteknek és serdűlókorúaknak (12 eves kor 
felett) átlagos adagja 2x1 tabletta naponta szélrá
gás nélkül Y2 pohár vízzellenyelve, étkezés előtt leg
alább Y2 órával. Mellékhatások jelentkezése esetén 
az adag felére csökkenthető; 1 tabl./nap. 

Csecsemőknek és kiJilyermekeknek nem alkal-
mazható! ' 

A terhesség 1-6 hónapja alatt naponta 1 tablet
ta, a terhesség utolsó harmadában és szapiatás 
ideje alatt naponta 2x1 tabletta ajánlott. 

A kezelés időtartamát egyénileg a vasanyag
csere vizsgálatok kontrolljával kell meghatározni. 

A gyógyszer adását a haemoglobin kancentrá
ció normalizálásakor abbahagyni nem szabad, ha
nem folytatni kell a vasraktárak telítődéséig (kb. 2 
hónap). . __ 

A terápia átlagos időtartama manifest vash1any 
eselén 3-6 hónap. 
o Mellékhatás 

Enyhe émelygés, hányinger, hasmenés vagy 
székrekedés, gyomortáji fájdalom. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!endó: . . . H 

- tetraciklinnel, D-penicillam1nnal (kelatkepzo
dés miatt mind ezek, mind a vas felszívódása csök
ken) 

- alumínium-, magnézium-, kalciumsó tartalmú 
antacidumokkal {a vas felszívódása csökken). 
e Figyelmeztetés . . 

A készítmény csak vashiánybetegsegben hata-

sos. Adása előtt a vashiánybetegség diagnózisát 
(Se-Fe alacsony Se-TVK magas érték) fel kell állí
taní. 

Más nem vashiány miatti vérszegénységben 
{infect. anaemia, krónikus betegségekhez társult 
vérszegénység) adni felesleges. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3729 

SOFIBONITtablett!I(30J<) 

POLFA 

e Hatóanyag 
10 mg isosorbidum dinitricum tablettánként. 

o Javallat 
Angina pectoris, stenocardia. 

o Ellenjavallat 
Akut myocardialis infarctus, hypotonia, keringési 

collapsus, glaucoma. 
o Adagolás 

A kezdő adag 5 mg (% tabletta), étkezés előtt. 
Ezt az adagot napohla 4-6 órás időközökben ismé
telni lehet Az éjszakai roham elkerülésére profilak
tikusan elalvás előtt% tabi. (5 mg). Az átlagos napi 
összdózis 20-30 mg (2-3 tabletta). Az egyéni túrő
képesség és szükséglet figyelembev~telével ezt ~z 
adagot fokozatosan emelni lehet nap1 40-60 mg-1g, 
a fejfájás, mint mellékhatás megjelenéséig. 

Stenocardiás roham esetén 1 tablettát nyelv alá 
kell helyezni és elszopogatni. 
• Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, hirtelen kipirui'ás, émelygés, 
amely az adag csökkentésére elmúlik. A fejfájás 
50-100 mg koffeinnel esetenként megszüntethetó. 
Mellékhatás előfordulása azok esetében várható, 
akik a nitroglicerin! is rosszul tűrik. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- antihypertensiv szerakkel (súlyos hypotensio 

veszélye); 
-triciklikus antidepressánsokkal (hypotensio); 
- MAO-inhibitorokkal. 

o Figyelmeztetés 
Alkalmazásának idótartama alatt szeszes italt fo

gyasztani tilos! 
e Megjegyzés: + V 
o Tö~skönyvi szám: K- 1009 
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A sotaloJol csökkenti a renin-felszabadulást 
csökkenti a hypertoniás beteg vérnyomását 24 órán 
át, míg a normotoniásokra nem hat. 

Csökkenti a szívfrekvenciát, a contractilltast, így 
redukálja a myocardialis széndioxid-felhasználást, 
kíméli a szivizomzatot. A 13-blockolókra jellemző 
elektrofiziológiai tulajdonságokon túlmenően a 
sotalal megnyújtja az akcióspotenciál-tartamct anél
kül, hogy a vezetési sebesség változna. 

Közel teljes mértékben felszívódik, a hatásos 
plazmakoncentráció {1-3 mg/ml) 2,5-4 óra alatt ala
kul ki. Plazmafelezési ideje 1 G-17 óra. A májban 
nem metabolizálódik {nincs first-pass effektus). Az 
elimináció változatlan formában avesén át történik. 
e Hatóanyag 

80 mg sotaJolium chioratum Sotalex mite tablet
tánként ill. 160 mg sotalalium chioratum Sotalex 
tablettánként. 
• Javallat 

Magasvérnyomás, valamint angina pectoris ke
zelése, anginás rohamok megelőzése. Keringési 
hyperkinesis, valamint tachyarrhythmiák kezelése. 
Hyperthyreosis esetén az adrenerg hatások elleni 
védelem. 
e Ellenjavallat 

Nem alkalmazható: NYHA IV. szívelégtelenség
ben, nem kompenzált szívelégtelenségben; shock
ban; ingerületvezetési zavarokban {ll. és lll. fokú AV
black), SA-black; sinuscsomó-syndromában); ha a 
kezelés előtti nyugalmi pulzusszám 50 alatt van per
cenként (bradycardia); előzetesen fennálló QT
meghosszabbodás esetén; alacsony vérnyomás
ban {hypotonia), peripheriás vérellátási zavarok ké
sői stádiumaiban; obstruktív légúti megbetegedé
sekben; metabolikus acidosisban; valamint ha a be
teg túlérzékeny sotalallal vagy szulfonamidokkal 
szemben. 

Metlékvese-tumor esetében (phaeochromocy
toma) történő alkalmazása feltételezi az alfa-recep
torok egyidejű blokkolását. Kontraindikált olyan be
tegeknek is, akik verapamil- és diltiazem-típusú 
kalciumantagonistákat kapnak iv. a sotalallal történő 
kezelés közben, {kivétel: intenzív osztály). 

Szívizominfarctus után levő vagy rossz kamra
múködésú betegek különösen érzékenyek lehetnek 
a satolai arrhythmiát kiváltó hatására. Ilyen betegek
nél ezért különösen kritikusan kell vizsgélni az 
előny/kockázat arányt. Ha a beteg saját vagy csalá
di kórelőzményében pikkelysömör (psoriasis) fordult 
elő, [3-blokkoló gyógyszerek (pl. Sotálex) csak na
gyon alapos előny/kockázat elemzés után alkalmaz
hatók. 

Terhesség és szoptatás. Áthatol a placentán és 
hatásos koncentrációt ér el a köldökzsinór vérben. 
Nem állnak rendelkezésre elégséges tapasztalatok 
a terhesség első 3 hónapjában történő adásáróL A 
magzati pulzusszám lassulása, a vérnyomás és a 
vércukorszint-csökkenés, valamint a légzési 
depressio lehetősége miatt ....: a kiszámított szülési 
dátumot 48-72 órával megelőzően a sotaJol keze
lést be kell fejezni. Ha ez nem lehetséges az újszü
löttetaszülés után 48-72 óráig gondos megfigyelés 
alatt kell tartani. 

A sotalal kumulálódik az anyatejben, és abban 
hatásos koncentrációt ér el. Bár az anYatejjel bevitt 
hatóanyag mennyisége valószínűleg nem jelent ve
szélyt a gyermek számára, mégis ajánlatos a cse
csemőt a 13-blockoló hatások szempontjából ellen
őrizni. 

e Adagolás 
A kezdő adag hypertoniábari általában napi 160 

mg, angina pectorisban 2-szer 80 mg, arrhythmiák 
kezelésére pedig 80 mg. Hyperthyreosisban általá
ban napi 80-240 mg használatos. 

A tablettát szétrágás nélkül, étkezés előtt kevés 
folyadékkal kell bevenni. 

Fokozott orvosi felügyelet mellett, indokolt eset
ben hypertonia kezelése során 320mg-ig (kivétele
sen 640 mg-ig), angina pectorisban 480 mg-ig, 
arrhythmiák kezelésében 320 mg-íg emelhető a na
pi adag. 

Károsadott vesefunkció esetén a sotalal adagját 
a veseclearance alapján kell meghatározni: 

Ha a kreatinin-clearance 1 G-30 ml/min értékre 
csökken (szérumkreatinin 2-5 mg/dl), indokolt az 
adagot a felére, 10 ml/min-nál kisebb értékek ese
tén pedig (szérumkreatinin 5 mg/dl fölött) negyedé
re csökkenteni. 

Coronaria-megbetegedés és szívritmuszavarok 
esetén, valamint sotalal hosszabb orális adása után 
a terápiát fokozatosan kell megszüntetni, hogy a 
kórkép rosszabbodása elkerülhető legyen. 
• Metlékhatás 

Felléphet fáradtság, szédülés, kábultság, fejfá
jás, bizsergés és a végtagokban hidegérzés. 

Ritkán: gyomor-, bél panaszok, obstructiós légzé
si zavarok kialakulása, bőrreakciók, kötóhártyagyul
ladás, alvászavar, esetleg fennálló szívizomgyenge
ség fokozódása, a pulzus nagyfokú lassulása. 

A nem kíVánatos mértékú vérnyomáscsökkenés, 
valamint AV-átvezetési zavarok a ritkán észlelhető 
mellékhatások közé tartoznak. 

Előfordulhat továbbá a peripeheriás vérellátási 
zavarok fokozódása, a könnyelválasztás csökkené
se (ezt figyelembe kell venni a kantaktlencsét vise
lőknél), a vércukor csökkenése, depressiv hangulat
változások, szájszárazság, izomgörcsök, ilL izom
gyengeség, potenciazavarok. 

Egyedi esetekben nem kizárt az angina pectoris 
rohamok erősödése. Egyes esetekben megfigyeltek 
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Sotalex hatására látászavarokat és szaru- ill. 
kötőhártyagyulladást Arrhythmogen hatás különö
sen olyan betegekben fordulhat elö, akiknek életve
szélyes szívritmuszavara van és a balkamra funk
ciója csökkent. Néhány esetben syncoperól is be
számoltak. 

A lll. csoportba tartozó antiarrhythmiás szerek 
esetén ügyelni kell á QT-időtartam meghosszabbo
dására, és ha szükséges, a dózist megfelelően mó
dosítani kell. 

A Sotalex-terápia elfedheti a csökkent vércu
korszint tüneteit (különösen a tachycardiát). Ezt 
mindenekelőtt koplalás, valamint diabetesesek 
erősen ingadozó vércukorszintje esetén kell figye
lembe venni. 

f3-blockolók (pl. Sotalex) egyes esetekben pik
kelysömör! psoriasis vulgaris) válthatnak ki, a be
tegség tüneteit ronthatják vagy pikkelysömörhöz ha
sonló bórkiütéseket okozhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Vigyázni kell a sotalol, illetve averapamil-és dil
tiazem-típusú kalciumantagonisták egyidejű orális 
bevételével, a sinus- és AV csomóra gyakorolt hatás 
összeadádása miatt. 

A sotalal-kezelésben a verapamil- és diltiazem
típusú kalciumantagonisták ív. adása kontraindikált 
(kivétel: intenzívosztály). 

1. csoportú antiarrhythmiás szarekkel kombinált 
kezelésben kerülendők az olyan hatóanyagok, ame
lyek kiszélesíthetik a QRS-komplexust (különöskép
pen a kinidinhez hasonló anyagok), mert ilyenkor 
túlzott mértékú OT-meghosszabbodásra kerülhet 
sor, a kamrai arrhythmiák kialakulásának veszélyé
vel. Hasonlóképpen kerüjf{ndó együttes alkalmazá
sa más JI!. csoportú antiarrhythmicumokkal a QT
távolság meghosszabbodásának lehetősége miatt. 

Nifedipin (és más 1 ,4-dihidropiridin) egyidejű al
kalmazásakor erősebb vérnyomáscsökkenés for
dulhat elő, és fokozódhat a sinuscsomó gátlása 

Sotalal és noradrenalin vagy MAO-gátlók együt
tes adása, valamint az egyidejűleg alkalmazott 
klonidin-kezelés hirtelen megszakítása után a vér
nyomás kiugorhat. 

Sotalal és bizonyos nyugtató- és altatászerek 
(triciklikus antidepressansok, barbiturátok, fenotiazi
nok, narcoticumok), valamint vérnyomáscsökkentő, 
vizelethajtó és értágító szerek együttes alkalmazá
sakor erős vérnyomáscsökkenés állhat elő. 

A sotalol, valamint narcoticumok, ill. antiarrhyth
miás szerek cardiodepressiv hatásai összeadód
hatnak. 

A sotalal negativ kronotrop és AV-átvezetést 
megnyújtó hatása fokozódhat rezerpin, klonidin, 
alfa-metildopa, guanfacin és szívglikozidok egyide
jú alkalmazása esetén. 

A tubokurarin neuromuscularis blokádját a béta
blokxkolás erősítheti. 

A sotalal és inzulin vagy orális antidiabeticumok 

egyidejű alkalmazása - különösen egyidejű testi 
megterhelés mellett- vércukorszint-süllyedés! ered
ményezhet és annak tüneteit elfedheti. 

A káliumszint- különösen diureticumok egyide
jú adásamellett- ellenőrzendő. 
e Figyelmeztetés 

Szívizominfarctus után, vagy erősen csökkent 
szívteljesítmény esetén a Sotalex antiarrhythmiás al
kalmazása során gondos felügyeletre,van·--szükség 
(pl. monitorozás). 

A krónikus kezelés során szabályos idOközön
ként ellenőrző vizsgálatokat kell végezni {pl. havon
ta standard EKG-vizsgálat, ill. 3 havonta tartós EKG 
és adott esetben terheléses EKG). Bármelyik para
méter romlása esetén, pl. ha a QRS-idó több mint 
25%-kal megnő vagy a PO-idő több mint 50%-kal 
megnyúlik, vagy a szívritmuszavarok száma, ill. sú
lyossági foka nő, - a terápiát felül kell yizsgálni. 

A sotalal vércukorszint-csökkentő hatásamiatt a 
közuti közlekedésben való aktív részvételre valamint 
a gépek kezelésére való alkalmasság csökkenhet, 
különösen a kezelés kezdetén, gyógyszeNáltáskor, 
és alkohol hatása alatt. Ezért atkalalmazásának első 
szakaszában - egyénenként meghatározandó ideig 
- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határo
zandó meg a tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartalma alatt 
szeszcsitalt fogyasztani tilos! 
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Túladagolás tünetei elsősorban a kiindulási car
dialis állapottól függnek {balkamrafunkció, szívrit
muszavarok). Kifejezett szívelégtelenség esetén 
már alacsony dózisok előidézhetik a cardialis álla
pot rosszabbodását. A klinikai kép az intoxicatio 
mártékétól függóen lényegében cardiovascularis és 
központi idegrendszeri: fáradtság, eszméletvesz
tés, tág pupilla, esetenként görcsrohamok, hypoto
nia, lassú pulzus egészen az asystoliáig (az EKG-n 
gyakran pótritmus látható), de kamrai tachycardia is 
lehet, valamint a szív-érrendszeri shock tünetei. A 
primer hatóanyag-eltávolítás általános intézkedése
in kívül az intenzív kezelés körülményei közőtt kell 
ellenőrizni és szükség esetén korrigálni a vitális pa
ramétereket. 

Ellenszerként a következök adhatók: 
1-2 mg atropin iv. bolusban. [3-sympathomimeti

cumok a testsúly és a hatáserOsség függvényében: 
dopamin, dobutamin, isoprenalin, orciprenalin és 
epinefrin. 

Glukagon: kezdeti 0,2 mg/ttkg rövid infúzióban, 
majd Ö,5 mg/ttkg 12 óránként. Atypusos kamrai 
arrhythmia fellépése esetén, a kamrai tachycardia 
megszűnte után indokolt a szívfrekvenciát ideigle" 
n es pacemaker alkalmazásával 80-1 DO/perc pul
zusszámra emelni a hatóanyag teljes kiürüléséig. 
• Megjegyzés: + 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4183 {mite tablet
ta) 4184 (tabletta) 



sp 54 25 mgdrazse (1 oox} 
SP 54 injekció (1 O x1 ml) .· · 

BENE . ATC kód:_ B01AX1_9_ 

e Hatóanyag 
25 mg natrium pentosanpolysulfuricum drazsén

ként, illetve 100 mg (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Akut artériás és vénás thrombosis, embolia (Ide 
értve a retina érelzáródásait a szubakut és krónikus 
recidiváló thrombophlebitiseket és varicophlebi
tiseket is). 

Thromboemboliás folyamatok megelőzésére 
mútét előtt, mútét után és hosszantartó fekvés ese
tében. Perifériás, coronariás és agyi vérkeringési 
zavarok kezelésére degeneratív és diabateses veró
érbetegség ben. 

Ismeretlen eredetű, symptomás vagy diabeteses 
zsíranyagcsere zavarokban a vér koleszterin, trigli
cerid vagy !3-lipoprotein szintjének csökkentésére. 

Transluminalis angioplastica és szelektív throm
bolysis eló és utókezelésére artériás szűkületben és 
elzáródásban. 
e Ellenjavallat 

Vérzés, haemorrhagiás diathesis, vérzékeny
ség, vérző gyomor-, bé!fekély, friss agyvérzés, agyi 
gerincvelő- és szemmUtét, lumbális érzéstelenítés, 
vérzéssei fenyegető daganat gyanúja, súlyos máj-, 
vese- és pankreasbetegség, endocarditis lenta, fe
nyegető abortus és habítuális abortushajlam, pla
centa preavia gyanúja és idő előtti placentaleválás 
veszélye, általános gyógyszerérzékenység és ható
anyaggal szemben mutatott túlérzékenység. 

Terhességben óvatosság ajánlatos. 
e Adagolás 

Az alkalmazott dózist (gyógyszerforma, adag, a 
kezelés időtartama) a beteg állapotának {a beteg
ség fajtája, súlyossága, stádiuma) megfelelően a 
Jaboratoriumi eredmények figyelembe vételével kell 
meghatározni. 

A per os kezelés elsősorban a parenterálisan 
megkezdett terápia tovább folytatására, illetve tar
tós kezelésre vagy visszaesések megelőzésére al
kalmas. 

-Súlyos heveny állapotok eselén 
Parenterá/is adás 
a) Injekció. Általában 12 óránként 100 mg {1 

ampulla) im. (legelőnyösebb mélyen és lassan 
intraglutealisan) vagy iv. Kritikus állapotban, különö
sen embóliában és heveny fenyegető artériás kerin
gési zavarban az első napon akár 8 óránként 100 
mg (1 ampulla) adható im., majd a heve:ny tünetek 
csökkenésével az adagok fokozatos ·csökkentése 
szükséges napi 100 mg-ig (1 ampulla). A kezelés 
időtartama rendszerint 6-8, maximum 1 O nap. 

b) Cseppinfúzió. A kezelés első és második 
napján naponta 300 mg (3-3 amp.), a 3-6. napig 
napi 200 mg {2-2 amp.) megfelelő mennyiségú izo
tóniás konyhasó- vagy glukóz- oldatban. Akut fe
nyegető esetekben kezdő adagként 100 mg (1 
amp.) bóluszban. 

- Szubakut és idült állapotok esetén 
Parenterá/is adás 
Injekció. Általában hetenként 3-szor 100 mg (3-

szar 1 amp.) im., sc. vagy ív. több héten át A:z injek
ciók számát- különösen az egyidejű orális kezelés 
megindításamellett-később csökkenteni kell. 

A sc. injekciót lassan az elülső vagy. oldalsó has
falon képzett redőbe marólegesen kell adni, de a 
felkar vagy comb bórébe is adható. 

Peros adás 
Drazsé. Rendszerint 3-szar 75-100 mg (3-szor 

3-4 drazsé) szélrágás nélkül étkezések között, üres 
gyomorra, kevés vízzel 6-8 héten át Néhány hét 
múlva a napi adagot 2-3-szor 75 mg-ra (2-3-szor 3 
drazsé) lehet csökkenteni. Szükség esetén a hatás 
bevezető injekciós kezeléssei meggyorsítható. 

Eredmény- hatáshalmozódás miatt- csak bizo
nyos idő után következik be: A kezelés az adagok 
csökkentésével egy vagy akár több évig is eltarthat. 

- Postoperatív thrombosis megelőzésére 
1-2 órával műtét előtt 50 mg (% amp.) sc., majd 

ugyanaznap legkorábban műtét után 6 órával 50 
mg (% amp.) sc., ezt követően 12 óránként 50 mg 
{% amp.) sc. a beteg teljes mobilizációjáig, de leg
kevesebb 7 napig. 

- Transluminá/is angioplastica és szelektív 
thrombo/ysis elő- és utókeze/ésére: 

Naponta 2x50 mg (2x% amp.) sc. vagy izotóniás 
konyhasó infúzióban 3-5 napig, majd naponta 
2x150 mg (2x6 drazsé) üres gyomorra legalább 1 
órával étkezés előtt. Egy hónapos kezelés után a 
napi adag 1x150 mg-ra (1x6 drazsé) csökkenthető, 
amit reggel kell bevenni 1 éven át vagy tovább. 

Kezelés során a haemokoncentrációt {haema
tokrit, plazma fibrinogén, szérum koleszterin és szé
rum triglicerid) ellenőrizni kell. Magasabb értékek 
esetén vérlebocsátás és haemodilutio javasolt. Do
hányosoknál és egyidejű diuretikus kezelés mellett 
adott esetben magasabb adagokra van szükség. 
• Mellékhatás 

Huzamosabb kezelés során alkalmanként 
émelygés és hasmenés léphet fel. Injekció után 
egyes esetekben túlérzékenységi reakciók (hömér
séklet emelkedés, vérnyomásesés, forróságérzés) 
jelentkezhetnek. Ritkán bórjelenségek (urticaria) fi
gyelhetők meg. Néha végtag vizenyő is előfordul
hat. Az injekció helyén haernatama keletkezhet, vér
zés jelentkezhet és ~ kOlönösen nagyobb adagok 
után - reverzibilis hajhullást figyeltek meg mint 
heparin adása után és bizonyos betegségekben. A 
vér transzamináz értékek emelkedhetnek. 
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Mint heparin adása után, reverzibilis thrombocy
topenia léphet fel, amit azonban kizárólag orálisan 
adott készítmény alkalmazása során eddig még 
nem figyeltek meg. Igen ritkán thrombocyta 
aggregáció! okozó- többnyire heparinnal keresztre
akciót adó - antitesteket lehet kimutatni, melyek 
thromboemboliás szövódményekhez vezethetnek. 

Mellékhatások· esetében az adagokat csökken
teni kell vagy az adagolás! be kell szüntetni. 
Thrombocytopeniában a thromboemboliás szövód
ményeket érzékenységi próba nélkül nem szabad 
heparinnal kezelni (keresztérzékenység), hanem pl. 
orális véralvadásgátlót vagy aggregációgátló szert 
kell adni esetleg dextránt kell infundálni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tílos: 
- diureticumokkal {rethrombosis veszélye) 
óvatosan adható: 
- heparin vagy más alvadásgátló szerrel (az 

alvadásgátló hatás fokozódik)- nikotinsavval (SP54 
hatásfokozódás). 
e F!gyelmeztetés 

Az injekciót nem ajánlatos más gyógyszerekkel 
összeszívva egy fecskendőben beadni. A készít
mény az alvadási időt csak kevéssé befolyásolhat
ja, ezért per os adagolás esetén elhagyható a 
Quick, a PTT és a trombin idő meghatározása. A 
thrombocytaszám ellenőrzése azonban tanácsos. A 
kezelés megkezdése előtt különösen a parenterális 
adagolás! megeló7ően - mint minden alvadásgátló 
gyógyszer esetében~ a haemorrhagiás diathesis! ki 
kell zárni {Quick, PTT, trombin idő ellenőrzése.). 

A kezelés alatt a beteg bőven fogyasszon folya-
dékot. / 

A mérgezés - melynek tünetei külsó és belső 
vérzés haematoma-kezelése: súlyosságtól függő 
adögcsökkentés vagy a kezelés megszakítása. A 
készítmény hatása protaminszulfáttal felfüggeszt
heló. 
e Megjegyzés:+ V (drazsé) Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 1229 (drazsé) 

K- 1230 (injekció) 

SPIROPENT 0,005 111g/5mloldllt 
(100ml) 

SPIROPENT•O,o2·mg tablettá(lOOx) 
BOEHRINGER INGELHEIM 

AT~>k6d:"Fiú3'C::t31s·. 

A készítmény a bronchus izomzatra kifejtett köz
vetlen hatásával tágítja a spasmusban levő 
bronchusokat. Hatása több órán át fennáll. Oldja a 
bronchusokban letapadt váladékot. 
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o Hatóanyag 
0,02 mg clenbuterolum chioratum tablettánként, 

illetve 0,001 mg clenbuterolum chioratum ml-en
ként. A szirup szorbitot is tartalmaz. 
• Javallat 

Asthma bronchiale, asthmás bronchitis, krónikus 
bronchitis és emphysema bronchitis. 
e Ellenjavallat 

A terhesség elsó 3 hónapjában ·ádaQÖJí:úa nem 
ajánlott. Kifejezett fájáscsökkentő hatása miatt adá· 
sa a szülés előtti utolsó napokon külön megfontolást 
igényeL 
e Adagolás 

Tabletta. Átlagos napi adagja felnőtteknek 0,04 
mg (reggel és este 1-1 tabi.). Tartós alkalmazáskor 
a napi adag gyakran 0,02 mg-ra (2-szer Y2 tabi.) 
csökkenthető. Súlyosabb panaszok esetén ajánla
tos a kezelés kezdetén napi 0,08 mg-ot {reggel és 
este 2-2 tabi.) bevenni, javulás eselén vissza lehet 
térni a fenti adagolásra. 

Gyermekeknek a napi adag 0,0012 mg/ttkg. Ezt 
általában napi 2-3 alkalomra elosztva kell adni 
6-12 éves gyermekek a kezelés megkezdésekor 
napi 2-3 alkalommal % tabL-t kapnak. Tartós alkal
mazáskor a napi 'adag általában 2-szer % tabl.-ra 
csökkenthető. 12 évesnél idősebb gyermekeknek 
általában napi 2-szer 1 tabi. Tartós alkalmazáskor 
ebben az életkorban is gyakran csökkenthető az 
adag napi 2-szer Y2 tabi-ra. 

Szirup. A korcsoportok szerinti átlagos adag· 

Életkor ttkg Napi adag (ml) 

G-8 hónap 4-8 2-szer 2.5 ml 
9-24 hónap 9-12 2-szer 5 ml 
2-4 év 13--16 2-szer 7,5 ml 
5--6 év 17-22 2·szer 10 ml 
7-12 év 23-35 2-szer 15 ml 

12 éves kortól a napi adag 2-3 -szar 15 ml. Tar
tós alkalmazáskor ez a mennyiség gyakran 2-szer 
10ml-re csökkenthető. Az üveghez mellékelt mérce 
beosztása 2,5 ml és 5 ml. 
e Mellékhatás 

Érzékeny személyeken-főleg a kezelés elején
finom ujjremegés vagy enyhe nyugtalanság jelent
kezhet. Az adagot ilyenkor csökkenteni kell. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- l;:léta-receptor-blockolókkal (hatását megszün

tethetik). 
e Figyelmeztetés 

A szirup természetes extraktumokat is tartalmaz 
A:z esetleges színváltozása, ilL enyhe zavarosadása 
a készítmény minöségét nem befolyásolja. 
• Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K- 1122 (oldat) 

K- 1121 (tabi.) 



SPONGOSTAN anal zselatin 
szivacs (5 ){ 1; 20 x 1) 

SPONGOSTAN dental zselatin 
szivacs (3 x 8) 

SPONGOSTAN film zs.elatin 
szivacs. (20 x 1) 

SPONGOSTAN speCial zselatin 
szivacs (20 x 1) 

FERROSAN ATC kód: B02É3-C01 

A Spongostan steril, felszívódózselatin szivacs, 
mely lokális vérzéscsillapításra szaigáL Porózus 
szerkezetú, mely aktiválja a thrombocytákat, amikor 
a vér a zselatin szívaccsal érintkezik. Szövetekben 
történő alkalmazását követően kb. 3 hét alatt szívó
dik fel. Amikor bór-, ill. nyálkahártya vérzésnél alkal
mazzák, 3-5 nap múlva szívódik fel. A zselatin szi
vacs saját súlyának többszörösét abszorbeálja. 
Neutralis pH-jú, nem károsítja a szöveteket és nem 
allergizál. 
e Hatóanyag 

0,993 g gelalinum és 0,007 g natrium laurylsul
furicum- 1 g szivacsban. 
e Javallat 

Sebészeli beavatkozások okozta vénás és szi
várgó vérzések csillapítására: 

-orr- fül- gégészetben (pl. orrvérzéskor), 
- mellkas sebészetben (pl. tüdómútétek alatti 

szivárgó vérzés-, nagy erekból történő súlyos vérzé
sek esetén), 

- analis- és végbél sebészetben (pl. aranyér és 
más végbélsebészeli beavatkozás után), 

- bórgyógyászatban (pl. biopsia utáni vérzés 
esetén), 

- érsebészetben (pl. érprothesisek behelyezése 
után, érvarratoknál a vérzés csökkentésére),- ideg
sebészetben (pl. dura detectusának fedésére, 
osteoplasticus mútétkor, tumorágy diffus vérzései 
esetén, idegvarratok után), 

-fogászat- szájsebészetben {pl. foghúzás utáni 
szivárgó vérzéskor, felső állcsontban történő foghú
záskor a szájüreg felé megnyílt antrooralis nyílás le
zárására, állcsontmútétek esetén), 

- szervek sebészetében (pl. májból és lépből 
történő vérzéskor, pajzsmirigy sebészetben, vago
tomia-, cholecystectomia esetén), 

- plasztikai sebészetben {pl. a donor hely vérzé
sekor). 
e Ellenjavallat 

Nem ismertek. 
e Adagolás 

A steril Spongostan szivacsot a belső védőborí
tóból steril technikával kell kivenni. A kívánt méretre 
történő levágás után szárazon, vagy steril fiziológiás 

natrium-klorid oldattal nedvesítve használható a vér
zés helyére enyhén rányomva. 
e Figyelmeztetés 

lntravascularisan nem szabad használni 
(em boiisalio veszélye miatt)! 

lnfectio eselén nem ajánlott alkalmazni! Ha fer
tözés vagy tályog alakul ki azon a helyen, ahol a 
Spongostan szivac_s el van helyezve, a fertőzött szi
vacs eltávolítása szükséges. 

Spongostan standard, - special és film dupla 
papírtasakos csomagolásainak kinyitási technikája: 

1. A külsö papírtasakat az ábra szerint kell kinyit
ni a nyíllal jelölt részen. 

2. A külsö papírtasakból steril technikával rögtön 
ki kell venni a steril (belső) papírtasakba csomagolt 
Spongostan szivacsot. 

3. A steril {belső) tasakból steril technikával kell 
kiemelni a Spongostan szivacsot. 

A steril zselatin szivacsot azonnal fel kell hasz
nálni a csomagolás felnyitása után! 

A felbontott csomagolású és azonnal fel nem 
használt szivacsot félretenni és később felha!?Ználni 
tilos! 

A Spongostan zselatin szivacsot nem szabad új
ra sterilizálni! 

Ha a csomagolás károsadott vagy nedves, a 
Spongostan zselatin szivacsot nem szabad hasz
nálni, mivel a sterilitás ekkor már nem biztosított! 

További utasítások: Nedvesség ellen védeni 
kell! A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 
lejárati i dön belül szabad felhasználni! 

Eltartás: száraz helyen. 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4043 (Anal szelatin 
szivacs); OGYI-T: 4044 (Dentai zselatin szivacs); 
OGYI-T: 4042 (Film zselatin szivacs); OGYI-T: 4041 
(Special zselatin szivacs) 

SPÓNGöSTAf.i· sfaridard.zsélaiin. 
szilfacs (2íll<) 

FERROSAN, 

Egyenletes porozitású semleges, tisztított, steril 
zselatinszivacs. 
• Hatóanyag 

0,993 g gelalinum és 0,007 g natrium laurylsul
furicum 1 g szivacsban. 
e Javallat 

Olyan vénás vagy szivárgó vérzés, ahol a ha
gyományos vérzéscsillapítás nehezen végezhető el. 
e Ellenjavallat 

Stapedectomia vagy egyéb olyan sebészeli be
avatkozás, amikor a Spongostan a belső fülból szár-

1224 

mazó folyadékkal vagy szemészeli beavatkozások 
során a csarnokfolyadékkal kerülhet érintkezésbe, 
vagy az üvegtest feltárásra kerül. 

Fertőzóli sebekben nem szabad Spongostánt 
hagyni. Továbbá nem alkalmazható a szülés után 
fellépő vérzések csillapítására, valamint a menor
rhagia kezelésére. 
e Adagolás 

A vérző területre történő rányomás után rövid 
időn belül rátapad a sebre, és csillapítja a vérzés!; a 
felesleges szivacsot ajánlatos a mútéti területról el
távolítani. Szárazon vagy az alkalmazás előtt belőle 
ki préselt steril izotóniás nátrium-klorid-oldattal átitat
va is lehet alkalmazni. 
e Mellékhatás 

A csontsebészetben a csontgyógyulás mérsé
kelt elhúzódását figyelték meg. 
e Figyelmeztetés 

Nem szabad újra sterilizálni (sem száraz hövei, 
sem pedig autoklávozással) 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: K- 592 

SPUTOPUR .200 mg kapszula(30x) .••. 

BIOGAL - ,_ 'ATC kó'd::R0sc'eó~--

Az acetilcisztein egy aminosav (L-cisztein) 
derivátuma, amely in vitro és in vivo oldja a trachea
bronchiális váladékot. A gélszerű bronchiális nyák 
viszkaelasztikus tulajdons$gaiért elsősorban a 
makromolekuláris glikopr,.Óteinek felelősek. Az 
acetilcisztein szulfhidril csoportja révén felbontja a 
glikoproteinek diszulfid hfdjaít, és így következik be 
a sputum elfolyósodása. Antiphlogistikus halással is 
rendelkezik, ennek révén elősegíti a nyálkahártya 
regenerációját 

Az acetilcisztein a gastrointestinalis traktusból 
gyorsan felszívódik. Az acetilcisztein a felszívódás 
után főleg a májba, vesébe és tűdöbe kerül. A plaz
mában és a tüdőben az acetilcisztein és metabolit
ja mind szabad állapotban, mind diszulfid-hidakkal 
reverzibilisen, fehérjéhez kötötten megtalálhatóak. 

Főleg a vizelettel, kisebb részben a széklettel 
választódik ki. 
e Hatóanyag 

200 mg acetylcysteinum kapszulánként 
e Javallat 

A légúti váladék oldására adjuvánsként alkal
mazható olyan klinikai állapotokban, amelyeket 
masszív, viszkózus nyák vagy gennyes váladék jel
lemez: így pl. krónikus bronchopulmonális megbe
tegedésekben (krónikus obstructiv tüdóbetegsé
gek, emphysema-hoz társuló bronchitis, krónikus 
asthmás bronchitis, bronchiectasia, mucoviscido
sis). 

Akut bronchopulmonális megbetegedésekben 
(bronchitis, bronchopneumonia, tracheobronchitis, 
bronchiolitis, cystas fibrosis komplikációja, asthma 
esetén hörgőváladék okozta elzáródás, sebészi be
avatkozás következtében- a pangó váladék miatt
kialakuló tüdókomplikációk megelőzése). 

Adjuváns terápiaként sinusitisben, otitis media
ban. 
e Ellenjavallat 

Acetilcisztein túlérzékenység. Acut asthma, 
activ ulcus. 
e Adagolás 

Feln6tteknek: akut megbetegedésben naponta 
3-szar 200 mg (3-szar 1 kapszula) 5-10 napig. Kró· 
nikus megbetegedésben naponta 2-szer 200 mg (2-
szer 1 kapszula). 

Gyermekeknek 7-14 éves korban átlagos napi 
adagja 3-szor 100 mg (szükség eselén ez az adag 
kétszeresére növelhető). A kezelés néhány héttől 
néhány hónapon ig alkalmazható a beteg állapotától 
függóen. 
e Mellékhatás 

Enyhe gastrointestinalis zavarok, szájszárazság, 
ízérzés megváltozása, gyomorégés, émelygés, há
nyás, hasmenés jelentkezhet, ami a kezelés meg
szakításával vagy az adag csökkentésével megszú
nik. Bronchospasmus, fejfájás, szédülés, fülcsen
gés, rossz közérzet, hidegrázás, láz, haemoptoe, 
vázizomtünetek, gyakoribb vizeletürítés, kipirulás, 
izzadás, és homályos látás előfordulhat. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók, viszketés, 
urticaria, exanthema, anaphylaxiás reakciók is. Fo
kozottan érzékeny ~gyéneknél stomatitis, rhinitis, 
orrfolyás léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Orális antibioticumok egyidejű alkalmazásakor a 
gyógyszerhatás csökkenhet (kivéve amoxicillin, 
doxiciklin, eritromicin, tiamfenikol, cefuroxim). 
e Figyelmeztetés 

Orális antibiotikumok, félszintetikus penicillinek, 
tetraciclinek, cefalosporinok, aminoglikozidok egy
idejű alkalmazása eselén az acetilcisztaint 1-2 órá
val később kell adni (kivéve amoxicillin, doxicíklin, 
eritromycin, tiamfenikol és cefuroxim, ezekkel 
egyidőben is adagolható). 

Bronchodilatátorokkal egyidejűleg alkalmazható. 
Magzatkárosító hatást nem tapasztaltak, de mint 

minden más gyógyszer a terhesség idején, különö
sen annak első harmadában csak rendkívül indokolt 
esetben,~-a terápiás elöny/kockázat gondos mérle
gelésével alkalmazható. 

Túladagolás: igen nagy mértékú túladagolás 
eselén anaphylactoid reakciók léphetnek fel, me
lyek a gyógyszeradagolás felfüggesztése után 
spontán rendeződnek. 

Eltartás: Száraz hűvös helyen (5-15 °C között) 
tartandó. 
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A gyógyszer a lejárati idön túl nem alkalmazható. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3795 

li~e!i\c~~ppt1&.rl11). 
'~:~~9,~~6;~~--~?1-~·'#Z.~,,. 

A nátrium~kromoglikát antiallergicum, amely el
sősorban az IgE mediált l. típusú allergiás reakció! 
gátolja. A szembe cseppentve stabilizálja a kötőhár
tya hízósejtjeinek membránját. meggátolva a hiszta
min és más gyulladáskeltő mediátorok felszabadu
lását.. 
• Hatóanyag 

200 mg na trium cromogficicum 1 O ml átlátszó 
szintelen, steril vizes oldatban. ' 

Segédanyagok: benzalkónium-klorid, nátrium
dihidrogén-foszfát, nátrium-edetát, dinátrium
hidrogén-foszfát, szarbit 
• Javallat 

Akut és krónikus conjunctivitis ailergica, kerato
conjunctivitis vernalis. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

Feln6fteknek és gyermekeknek egyaránt napon
ta 4-szer 1 cseppet kell mindkét szembe cseppen
teni. A kezelést a panaszok megszOnését követően 
is mindaddig javasolt folytatni, amig a beteg az 
allergizáló anyagok jelenlétének ki van téve. 
• Mellékhatás 

Átmeneti szúró, csípő érzés jelentkezhet a 
szemben. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

A terhesség !. trimesterében alkalma,zását kerül
ni. kell. 

A benzalkónium-klorid tartalom miatt a kezelés 
során nem szabad lágy kantaktlencsét viselnil 

A szemcsepp a felbontástól számítva 6 hétig 
használható fe!. 

Eltartás: szobahómérsékteten, 25 oc alatt, köz
vetlen napfénytól védve. 
• Megjegyzés: 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4089 

Központi támadáspontú, antiepileptikus {anti
convulsiv). psychotrap {thymotrop és psychostimu
láns), _továbbá trigeminus neuralgiában analgetikus 
hatásu gyógyszer. Alkoholelvonás idején elősegíti 
az e/vonási tünetek csökkenését. 
e Hatóanyag 

200 mg carbamazepinum tabfettánként. 
e Javallat 

Epilepsiában grand mal, localis rohamok tem
poralis eredetű, valamint kevert rohamformák: Peri
fériás és centrális trigeminus neuralgia. 

Maniás-depressiv elmezavarok prophylaxisa. Al
koholos psychosis, alkohotelvonási tünetegyüttes. 

Epilepsiában főként a genuin epilepsiák olyan 
formáiba~ alkalmazható, amelyekben kísérőjelen
ségként Jelentős személyiségváltozások és endo
gén jellemváltozások lépnek fel. Használható külön
külön vagy egyidejűleg fellépő psychomotoros és 
psychosenzoros temporalis. ~ohamok, továbbá az 
emlékezés- és hangulatzavart okozó dysmnesiás és 
dysthymiás) rohamok esetén. 
e Ellenjavallat 

L_euk~cytopenia és részleges granulocytopenia, 
vérzeshaJiam, thrombocytopenia. 

Karbamazepinnel vagy rokon vegyületekkel {tri
ciklikus antidepressánsokkal) szembeni túlérzé
kenység, atrioventricularis black, súlyos májelégte
lenség, csontvelő károsodás. Elővigyázatosság és 
folyamatos ellenőrzés szükséges cardivascularis 
megbetegedések, máj- és/vagy vesemOködési za
varok, valamint glaucoma esetén. 

Terhesség alatt (különösen az első három hó
napban) nem adható. Amennyiben az anticonvulsiv 
terápia elmulasztása nagyobb veszélyeztetettséget 
jelenetene mind az anya, mind a magzat egészsé
gére, úgy a nagyobb biztonság (a legalacsonyabb 
hatásos adag beállítása) érdekében ajánlatos a 
plazmaszint gyakori ellenőrzése. (Terápiás sáv: 
3-12 mg/1 = 13-50 11mol/l). 

Az anyatejbe jutó karbamazepin a központi 
idegrendszerre tompítóan hat, tehát újszülötteken 
szopási nehézséget okozhat. Újszülöttektól a szap
tatás fokozatos leállításával kell a karbamazepint 
lassan elvonni. 
e Adagolás 

- Anticonvulsiv kezelés. Az előzőleg alka_lmazott 
anticonvulsiv gyógyszerek lépésról lépésre történó 
leépítésével párhuzamosan fokozatos bevezető 

adagolás ajánlott. 
Felnőttek szokásos kezdő adagja napi 200-400 

mg. Ezt lassan fokozatosan kell emelni az egyénileg 
megállapítandó optimális adagig, általában napi 
60G-1200 mg-ig. 
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Gyermekek szokásos kezd6 adagja napi 
10-20 mg/ttkg; majd fokozatosan emelve általá
ban 20-30 mg/ttkg-ig, több részletben adva be. A 
gyermekek szokásos további adagja általában: 
1 éves korig napi 100-200 mg; 2-5 éves korig na
pi 200-400 mg; 6-10 éves korig napi 300-600 mg. 

-Trigeminus neuralgia. A kezdeti adag 300-400 
mg, ez lassan emelve a fájdalommentesség bekö
vetkeztéig. ~t követően a legkisebb hatásos adag
ra fokozatosan kell visszatérni. 

- Mániás- depressiv elmezavarok prophylaxisa: 
általában napi 400-600 mg (2-3 részletben). 

- 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 betegeknek aszokásos adag 75%-a adható. 

A szükséges adagok összeállítása a megfelelő 
hatóanyagtartalmú tabletták felezésével is történhet. 

1 éves kor alatti gyermeknek a 300 mg-os relard 
tabi. nem alkalmazható. 

6 éves kor alatti gyermekeknek a 600 mg-os 
retard tabi. nem alkalmazható. 
• Mellékhatás 

A kezelés elején étvágytalanság, szájszárazság, 
hányinger, diarrhoea és obstipatio léphet fel. 

Fejfájás, szédülés, aluszékonyság, fáradtság, 
ataxia, accomodatios zavarok, r:ystagmus, dyplo
pia, paraesthesiák és beszédzavarok előfordulhat
nak. Idősebb betegeken esetleg zavartság, agitáció 
és ritkán vizuális hallucinációk felléphetnek. Ezek a 
me l lékhatások általában 8-1fi napon belül vagy ma
guktól, vagy a dózis átmenéti csökkentésétól elmúl
nak. 

Előfordulhatnak még a következő mellékhatá
sok: Allergiás bőrreakció, láz, ritkán purpura, exfo
liativ dermatitis, erythema exsudativum mu!tiforme 
(Stevens-Johnson syndromáig), Lyell-syndroma, 
hajhullás, alsó végtaggyengeség. 

Leukopenia, thrombocytopenia, agranulocyto
sis, aplastikus anaemia, ritkán leukocytosis, throm
boembolia, akut időszakos porphyria, eosinophilia, 
aseptikus meningitis 

Cholestatikus- vagy hepatocellularis icterus, va
lamint vesefunkció zavarok (haematuria, proteinuria, 
a veseműködés elégtelensége), nyirokcsomóduz
zanatok, valamint hyponatraemia (ritkán hányással, 
fejfájással, zavartsággal). 

T 3 és T 4 csökkenése, hypocalcaemia, a 25-
hidroxikolekalciferol csökkenése. 

Ingerület vezetési zavarok (teljes AV-black), 
bradycardia. Tüdő hypersensivitasa {esetleg inter
stilialis tüdőgyulladás). 

Lupus erythematosus-hoz hasonló syndroma. 
Magas adag esetén tremor (esetleg asterixis), 
hypertonia, vagy hypotonia, arrhythmiák. 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
Orális anticoagulansokkal (kumarinszármazé

kokkal), kinidinnel, contraceptivumokkal, antibioti
cumokkal (pl. doxiciclin), mivel a karbamazepin 
okozta májenzimindukció azok hatását csökkent
heti. 

Eritromicinnel, triacetiloleandomicinnel, ___ izo-
niaciddat, verapamillal, diltiazemmel, déxtro~rOpo
xifennel és mivel a karbamazepin anyagcseréjét gá
tolják, a plazmakoncentrációt növelik. 

Fenitoinnal, primidonnat, valproinsavval, cime
tidinnet, mivel a karbamazepin plazmakoncentráció
ja megemelkedik. 

Litiummal (reverzibilis neurotoxikus reakciók). 
MAO-gátló anyagokkal történt kezelés után a 

karbamazepin csak két hét múlva adható. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt ellenőrizni kell a 
vérképet és a májműködési. A vérképellenőrzést az 
első hónap folyamán hetente, később havonta meg 
kell ismételni. A májfunkciói normális leletek eselén 
3-4 havonta, káros értékek eselén gyakrabban kell 
ellenőrizni. Ismételt ellenőrzés és egyedi adagolás 
szükséges cardiovasCularis megbetegedésekben a 
veseműködés zavaraiban, májkárosodásban és 
glaucoma eselén is. 

Zavart haematopoesis jelei, valamint pro
grediáló és klinikai symptomákkal kísért leucopenia 
esetén, allergiás bórreakciók föllépésekor, valamint 
a májműködés egyértelmű romlásakor a karba
mazepin-kezeiést abba kell hagyni. 

A karbamazepin-kezelés hirtelen megszakítása 
vagy egy másik anticonvulsiv gyógyszerre történő 
átállítás eselén barbiturát- vagy diazepam védelem 
ajánlott. 

Mivel a karbamazepin csökkentheti a kontracep
tivumok hatását, alternatív védekezés ajánlott. 

Akut túladagolása hányáshoz, öntudatzavarok
hoz, tremorhoz, izgatottsághoz, görcsös állapotok
hoz, akár comahoz, légzésdepresszióhoz, vérnyo
másváltozásokhoz, vezetési zavarokhoz valamint 
aliguriához vezethet. A terápia symptomatikus. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

A kezelés folyamán szeszesitalt fogyasztani tilos. 
Eltartás: szobahómérsékleten, 25°C alatt, fény

től védve. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 690 



STERALGIN injekció (5 x 1 ml) 

PHARMAMAG!ST ATC kód: A03D C 

Hatóanyagai révén anticholinerg, apiaid jellegű, 
centrális fájdalomcsillapító, sedativ és perifériás 
spasmolytikus hatást fejt ki. Elsősorban akut sima
izomgörcs okozta fájdalmak megszüntetésére alkal
mas. 
• Hatóanyag 

0,33 mg atropinium methylbromatum, 22,8 mg 
codeinium phosphoricum, 40 mg papaverinium 
chloratum, 300 mg aminophenazonum, 300 mg ure
thanum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Simaizomgörcs okozta fájdalmak (gastrointesti
nalis görcsök, epe-, vesekócolica, dismenorrhoea). 
migrain. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, gyomor-bél 
rendszeri, megacolon, súlyos máj- vagy vesebeteg
ség, hepatikus porphyria, tachyarrhythmiák, granu
locytopenia, obstruktív légzészavar, légzöközpont
depresszióval járó állapotok, bármely hatóanyag 
iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnófteknek szükség eselén 1, esetleg 2 amp. 
im. vagy sc. 

Gyermekeknek 6 éves korig 0,25-0,5 ml im., 
iskoláskorúaknak 0,5--0,75 ml im. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar, 
mydriasis, szembelnyomás-fokozódás, vizeletürítési 
nehézség, étvágytalanság, hányinger, hányás, ob
stipatio, álmosság, szédülés, fejfájás, arrhythmia, al
lergiás bőrreakciók, leukopenia, igen ritkán agranu
locytosis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressánsokkal 

(légzésdepressiv, sedatív hatások fokozódhatnak J. 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepressivumokkal (atropinszerú mellékhatások 
fokozódhatnak J. 
• Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal kell alkalmazni magas 
lázra hajlamos, atropinra érzékeny betegeknek; a 
kodeintartalom miatt fejsérülés, intracranialis laesio, 
megnövekedett koponyaüri nyomás, továbbá idős, 
legyengült betegek, máj- és vesebetegek, 
hypothyreosis, Addison-kór esetén. 

Ismételt adásakor nagyon ritkán kodeintoleran
cia, dependencia alakulhat ki. 

Látászavart akozhat (járművezetés, baleseti ve
széllyel járó munka!) 
o Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1937 

STEROFUNDIN B infúzió 
(500ml; 1000 ml) 

·.· 

BRAU N ATC kód: B05B.B02 

A homaostasis fennálló vagy várható zavarában 
biztosítja az alapVető víz- és elektrolitigényt anélkül, 
hogy megfelelő vesemúködés esetén túlzott elektro
lit terhelést jelentene. Metabolizálható anionként lak
tátot tartalmaz, melyból a szarvezetben bikarbonát 
képződik, így az acidosist kivédi. A glukóz a kalária 
minimumot is biztosítja. 
e Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Natrium dihydrogen phosphoricum 

dihydricum 
Magnesium chioratum hexahydricum 
Natrium laeticum 

1,25 g 
1,80 g 

1,14 g 
0,51 g 
2,80g 

Glucosum anhydricum 
Aqua dest. pro inj. 

50,0 g 
ad 1000,0 m! 

Elektrolitok(mmol/1): 
Na•· 53,7, K"• 24,2, Mg•·+ 2,5, Cl- 50,6, Lactat- 25,0, 
H2P04- 7,3. 
Ozmolarítás: 441 mOsm/1 
Energiatartalom: 837,5 kJ/1 (200 kcal/l) 
pH: 4,0-7,0 
• Javallat 

Víz- és elektrolit-szükséglet fedezése egyidejű 
kalóriabevitellel, normál vesemúködés mellett. 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás dehydratio, hyperhydratio, hyper
kalaemia, vesemüködési zavarok, hyperlac
taemia, lactacidosis, diabetes mellitus, metaboli
kus alkalosis. 
• Adagolás 

l v. infúzióban adandó. Felnőtteknek: 1000-2000 
ml/nap: a maximális adag 35 ml!ttkg/nap, legfeljebb 
2500 ml/nap. 

Az infúzió beadási sebessége: 80--120 csepp/perc, 
ami óránként 240-360 ml-nek felel meg: a maxi
mális infundálási sebesség 140 csepp/perc, azaz 
420 ml/óra. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején is alkalmazható. 
Fennálló hypovolemiás shockban a Sterofundin 

B tartós infúziója nem alkalmas az intravasalis volu
menhiány pótlására. Ilyen esetben a kolloid volu
menpótlók adása javallt. A glukóztartalom miatt 
csak akkor alkalmazható, ha glukóz-anyagcsereza
var nem áll fenn. 
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Kizárólag sértetlen palackban lévő tiszta oldat 
használható. A megbontott infúziós oldatot félreten
ni és késöbb felhasználni tilos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegy?:és: Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1893 (500-ml) 

K- 1894 (1000 ml) 

STEROFUNDIN CAL 25% infuzió 
(500 ml) 

BRAU N ATC kód:.B058 A fO 

e Hatóanyag 
Glucosum monohydricum 55 g 
Fructosum 50 g 
Xiiitum 25 g 
Acidum chioratum O, 1 N 1,25 ml 
Aqua des!. pro inj. ad 500 ml 
Energiatartalom: 500 kcal = 2125 kJ/500 ml 
e Javallat 

Nagy kaláriatartalmú szénhidrátkeverék-oldat 
teljes, vagy részleges parenterális táplálásra. 
e Ellenjavallat 

Hyperhydratio, fruktóz-szarbit intolerancia, fruk
tóz-1 ,6-difoszfatáz hiány, metanolmérgezés, keze
letlen shock, diabetes mellitus (a vércukorszint fo
lyamatos ellenőrzése mellett adható), acidosis, 
hyperosmo!aris coma. 
e Adagolás 

Ha az orvos másképp _pBm rendeli, az energia
igénytól függöen teljes p8.renterális táplálásnál az 
adag 30 ml/ttkg-ig emelhető naponta (ez 3 g fruktóz 
bevitelnek felel meg ttkg-ként és naponta), részle
ges parenterálls táplálásnál az adag 15 ml/ttkg-ig 
emelhető naponta (ez 1,5 g fruktóznak feleJ meg na
ponta és ttkg-ként.) 

Beadási sebesség: 40 csepp/perc sebességig, 
ami óránként120ml-nek felel meg. 

Alkalmazás módja: Intravénás infúzióként, cent
rális katéteren keresztül kell alkalmazni! (pl.· 
CAVAFIX). 
e Mellékhatás 

A szénhidrátok gyors infundálásának következ
tében megemelkedhet a szérum laktátszint, a biliru
bin és a húgysav-koncentráció. A javallt dózishatár 
és sebesség megtartásával ez nem lép fel. A 
Sterofundin Cal 25% elektrolitmentes oldat. 
Elektrolitek a szérum ionogram és a vesefunkció fi
gyelembevételével külön bevihetők. 
e Figyelmeztetés 

A vércukorszint, szérum ionogram és a folya
dékegyensúly ellenőrzése szükséges. Fennálló 
hyperurikaemia esetén a szérum húgysav-szint el
lenőrzése javallt. 
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Eltartás: szobahőmérsékleten. 
A palackan feltüntetett időn túl nem alkalmazha-

tó! 
e· Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1892 

STEROFUNÖIN G infÚzió 
(500 ml; 1000 níl) 

ATC kód::BOSB-'802 

Izaioniás teljes elektrolitoldat, mely az extracel
luláris folyadék pótlására szolgál. Elektrolit koncent
rációja a vérplazmához igazodik (izoioniás teljes 
elektrolit)_ Mivel az oldat Na-tartalma megfelel az 
extracelluláris térének, a Sterofundin G bevitelével 
nem gyarapodik az ún. "fiziológiás szabadvíz", s igy 
az oedemaképződés veszélyét csökkenti. 
Metabolizálható anionként laklátat tartalmaz, mely
ből a szervezetben bikarbonát képződik, amely ki
védi az acidosist A glukóz a kalária minimumot is 
biztosítja. 
• Hatóanyag 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Magnesium chioratum hexahydricum 
Natdum laeticum 
Calcium chioratum dihydricum 
Glucosum anhydricum 

5,552 g 
0,298 g 
0,203 g 
5,045 g 
0,368 g 

50,0 g 
Aqua des!. pro i nj. ad 1000,0 ml 

Elektrolitok {mmol/l): Na+ 140,0, K+ 4,0, Ca.,.... 2,5, 
Mg++ 1,0, Cl-106,0, Lactat- 45,0. 
Ozmolarítás: 580 mOsm/1 
Energiatartalom: 850 kJ/1 =200 kcal/l 
pH: 4,0--7,0 
• Javallat 

Az extracelluláris folyadék pótlására izotóniás 
dehydratio esetén, egyidejű szénhidrátbevitelleJ. 

Kompatibilis gyógysierek és elektrolit-koncent
rátumok vivőoldata. 
e Ellenjavallat 

Hypotoniás és hypertoniás dehydratio, hyper
hydratio, hypokalaemiás alkalosis, hyperkalaemia, 
vesemúködési zavarok, hyperlactataemia, lactaci
dosis, diabetes mellitus. 
o Adagolás 

lv. infúzióban adandó. 
Az adagot egyénileg, a dehydratio fokának 

megfelelően kell meghatározni. 
Felnőtteknek általában 1 OOO ml a napi adag; a ma

ximális adag 28,5 ml/ttkg/nap, legfeljebb 2000 ml/nap. 
Az infundálás sebessége 120 csepp/perc, ami 

óránként 360 ml-nek felel meg; a maximális sebes
ség 140 csepp/perc azaz 420 ml/óra. 



e Me!fékhatás 
Nem Ismeretes. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Foszfát-, és hidrogénkarbonát-tartalmú oldatok

kal ele~yíteni tilos. 
e Figyelmeztetés 

A glukóztartalom miatt csak akkor adható, ha 
nem áll fenn-glukózanyagcserezavar. A Sterofundln 
G és a hasonló krisztalloldok rövid ideig maradnak 
meg az érpályán belül, így nem az intravasails folya
dékvesztés pótlására szolgálnak. Haemorrhagiás 
és traumás shockban csak szükség eselén alkal
mazhatók volumenpótlásra. Ilyen helyzetben a térfo
gat pótlására kolloid volumenpótlók alkalmazandók. 

Kizárólag sértetíen palackban lévő, tiszta oldat 
használható. A megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1895 (500 ml) 

K 1896 (1000 ml) 

STE~QLID·S.mg rektális ~~~at 
(4 tubus) .. · .· .· .· .. • > •• • 

SlESOLID 1 O mg•iektális oldat 
(4 to bus) 

A diazepamnak anticonvulsiv, hypnotikus, seda
tiv, izomrelaxáns és anxiolytikus hatása van. Gyor
san szívódik fel. Rektális alkalmazása után 10-20 
perc alatt mérhető a csúcsérték. 

A májban metabolizálódik, a vér-agy gáton gyor
san átjut. A vérben 96-98%-a a plazmaproteinekhez 
kötődik. ' 
e Hatóanyag 

5 mg. ill. 1 O mg diazepamum, 2,5 ml benzilalko
hol tartalmú oldatban. 
e Javallat 

Epilepsiás roham megszüntetése. Lázas convul
sio prevenciójaként bevezető szemek, ill. az 
eclampsia megszüntetésére. Egyéb görcsroham. 
Tetanus. Praemedicatióra kissebészetben, ill. explo
rativ beavatkozások előtt. Postoperatív kezelésre. 
e Ellenjavallat 

Myasthenia gravis. Szoptatás időszaka. Nem al
kalmazható koraszülőtteknAk és újszülötteknek a 
készítményben levó benzilalkohol miatt (15 mg/ml). 

Terhességben általában ellenjavallt A piacen
tán áthalad. Az újszülöttekben hypc::itoniát okozhat. 
Különösen a terhesség elsö és utols-6 harmadában 
kell fokozott gondossággal mérlegelni alkalmazása 
elónyéVkockázatát. 

e Adagolás 
Gyermekeknek: 1 éves életkor alatt csak convul

sio profilaxisára alkalmazható, 0,5-1 mg/ttkg egy
szeri adagban 1---6 éves gyermekek, valamint idős 
és tegyengült betegeknek: 5 mg, 6 év felett: 10 mg. 
Felnőtteknek: 10--20 mg az egyszeri adag. 

Ha szükséges, az egyszeri -adag - 24 órán belül 
1-3 alkalommal- ismételhető. Gyermekeknek tőrté
nő ismételt adása eselén a légzési és a légzésszá
mot ellenőrizni kell. 

Az adagok nagysága kortól. betegségtől, ill. a 
beteg állapotától függöen egyenként változó. 
o Mellékhatás 

Aluszékonyság, izomgyengeség-érzés, túlada
golás hypotensiót, légzésdepressiót és comát 
okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerütendó: 
- központi idegrendszer de-pressánsaival (ha

tásfokozódás); 
-triciklikus antidepressánsokkal (sedativ és at

ropinszerű hatás); 
- izomrelaxánsokkal {kiszámíthatatlan hatás az 

izomtónusra. esetleg apnoe); . 
- diszulfirammal (feltehetően gátolja a diazepam 

demetitilezését); 
- cimetidinnel, omeprazollal (csökkenti a 

diazepam clearance-ét); 
- ketaminnal (a diazepammal végzett pre

medikádá elnyújtjaa ketamin utáni alvást); 
- teofillinnel (gátolja a diazepam hatását). 

e Figyelmeztetés 
Huzamos alkalmazása hozzászokáshoz vezet

het. Tartós alkalmazása után hirtelen elhagyásakor 
megvonási tünetekkel kell számolni. 

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 esetén flumazenil (Anexate-benzo
diazepin-antagonista) a hatását felfüggeszti, ezen
kívül gyomormosás, mesterséges lélegeztetés, tü
neti kezelés alkalmazható. 

Eltartás: bontatlan alufoliacsomagban 25 °C 
alatt, bontott alutollacsomagban 15 °C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1355 (5 mg rektális ol
dat); K- 1356 (10 mg rektális oldat) 
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STIGMOSAN injekció (S. x l ml) 

PHARMAMAGIST ÁTC kód': N07AA0'1 

Kvaterner l)itrogént tartalmazó reverzibilis 
cholinesteráz-bénító. A motoros véglemezre direkt 
hatása is van. FokozZa a neuromusculáris transz
missziót a sima és harántcsíkolt izomban, valamint 
az exocrin mirigyszekréciót. 
o Hatóanyag 

0,5 mg neostigminium methylsulfuricum (1 ml) 
ampullánként 
e Javallat 

Krónikus obstipatio, myasthenia gravis, bulbáris 
és pseudobulbáris bénulás, dystrophia musculorum 
progressiva, lateralsclerosis amyotrophia, punctio 
utáni fejfájás, mútét utáni gyomor-bél atonia, ureter
retentio, ureterkővek, pyelographia, cholecys
tographia előkészítése. Meniére-syndroma. 
• Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 0,5-1-1,5 mg (1~2-3 
amp.) im., sc., szükség szerint prompt hatás eléré
sére igen lassan iv. 

Gyermekek egyszeri adagja: 0,03--ű,04 mg/ttkg 
sc. 

A napi adagok: 
3-12 hónaposnak: 1-3-szor 0,2 ml sc., 
2-4 évesnek: 1--3-szor 0,2--ű,S ml sc., 
iskoláskorúaknak: 1--3-szor 0,5-0.7 ml sc. 

e Mellekhatás 
A gyártó adatot nem kö~t. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt. 

• Figyelmeztetés 
Eltartás: fénytől védve. 

• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi s~ám: Tsz.: 3072 

STILAMIN 2SO 119 injekció 
(1.poramp~lla+ 1 x•2ml) 

~TILAMIN 3 mginjekció 
(1 porarnpuli a+ 1x 2•1111) 

SERONO ATC; kó'd:'H01C-B01 

A szomatostatin gátolja a növekedési hormon 
felszabadulását; a gastrin-, a gyomorsav-, a has
nyálmirigy exocrin és endocrin elválasztását Csök
kenti a splanchnikus terület vérátáramlását anélkül, 
hogy a szisztémás artériás vérnyomásban változást 
idézne eló. 
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& Hatóanyag 
250 flg ill. 3 mg somatostatinum ampullánként 

o Javallat 
Felső gastrointestinalis rendszer heveny vérzése 

(gyomor-, nyombélfekély, gyomornyálkahártya era
sio, nyelőcső varix). 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenysé_g. Ter-
hesség, szoptatás, gyermekágy. · -- , 
o Adagolás 

A kezdeti bolus i.v. injekciót követően kizárólag 
i.v. infúzióban adható. 

Felső gastrointestinalis rendszer heveny vérzé
sekor 250 )lg-t intravénásan lassú - 1 perces -
bolus injekcióban (izotóniás nátrium-klorid oldatban 
feloldva), majd 250 )lg/óra izotóniás nátrium-klorid 
i. v. infúzióban. A vérzés megszünése után, a recidi
va megelőzésére 48-72 órán át folytatandó a keze
lés. A kezelés időtartama a 120 órát nem haladhat
ja meg. 
e Mellékhatás 

Kezdetben vércukorszint csökkenés előfordul
hat, majd 2-3 óra múlva vércukorszint növekedés 
(Szükség eselén inzulin adható). 

Hányinger, szédül6s, kipirulás (amely lassú - 1 
perces- bolus i.v. injekció adásával rendszerint el
kerülhető). Szenzibilizálódás a készítménnyel szem
ben nem kizárható, tehát ismételt adásánál erre fo
kozottan figyelni kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- - hexobarbitállal (hatását megnyújtja) pl. 

Novopan tabletta, 
- pentetrazollal {hatását fokozza) pl. Tetracor 

inj., oldat, Tetracor-Epherit cseppek. 
Óvatosan adandó: 
- inzulinnal (hatáscsökkenés). lásd Figyelmezte

tés részt is. 
e Figyelmeztetés 

A somatostatin gátolja az inzulin és a glukagon 
felszabadulását, ezért inzulin-dependens cukorbe
tegeknek csak óvatosan adható. 

A betegek kezelésekor a vércukorszint 3--4 
óránként ellenőrizendő. 

Eltartás: A bontatlan ampulla szabahőmérsékle
ten (15-25 °C) tárolva 2 évig felhasználható. 

A liofilizátumot izotóniás nátrium-klorid infúzió
bari feloldva 12 órán belül fel kelJ használni. 
• Megjegyzés: + Fb 
8 Törzskönyvi szám: K- 1340 (250 )lg injekció) 

K - 1341 (3 mg injekció) 



STILNOX 10 mg filmtabletta (10x) 

SYNTHELÁBO ATC kód: _NOSC'GOl 

lmidazopiridin csoportba tartozó altató, ami ké
miailag mind a benzodiazepinektöl, mind egyéb al
tató- és nyugtatószerektől különbözik. 

Altató hatását az biztosítja, hogy a GABA-A re
ceptor komplexben elhelyezkedő benzodiazepin-l 
(omega-1) kötési helyen specifikus agonista hatást 

fejt kl. 
Szelektivitásával magyarázható a gyors altató 

hatás, az éjszakai felébredések számának csökke
nése, valamint a teljes éjszakai alvástartam meg
nyúlása. EEG vizsgálatokkal igazolható, hogy meg
őrzi az alvás fiziológiai szerkezetét, a mély alvás (az 
ún. lassú hullámú alvás lll. és IV. fázisának) arányát 
növeli, de nem vagy alig befolyásolja a paradox al
vási (REM} fázist. 

Terápiás adagjainak plazmafelezési ideje átla
gosan 2,4 óra, metabolitjai inaktívak, a vizelettel 
56%-uk, a széklettel 37%-uk ürüL 

Egy éves tartamal meghaladó követéses vizsgá
tatokban sem észleltek ún. rebound insomniát. vagy 
megvonásos tüneteket. 
e Hatóanyag 

1 O mg zolpidemium hemitartaricum tablettán
ként 
• Javallat 

Gyógyszeres terápiát igénylő insomnia rövid tar
tamú kezelése. Alkalomszerűen-jelentkező álmatlan
ság, átmeneti alvászavar. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység, 
myasthenia gravis, súlyos májelégtelenség, alvási 
apnoe syndroma. 

15 éves kor alatt tapasztalatok hiányában alkal
mazása nem javallt. 

Terhességben- mint minden új gyógyszer ese
tén-elővigyázatosságból kerülni kell alkalmazását, 
noha állatokon sem teratogén, sem embriotoxikus 
hatást nem észleltek. 

Szoptatás időszakában adása nem javasolt, bár 
az anyatejbe csak kis mértékben jut át. 
o Adagolás 

Felnőtteknek szokásos adagja 1 tabletta napon
ta. 65 éves kor felett a csökkent clearance miatt cél
szerű a kezelést kisebb adaggal, fél tablettával kez
deni, és legfeljebb 1 tablettáig emelni. 

A gyógyszert minden esetben csak közvetlenül 
lefekvés előtt. kevés vizzel kell bevenni. Beszűkül! 
máj- és vesemúködés eselén a napi adag fél tablet
ta. Ez az adag csak megfelelő tűrőképesség esetén 
növelhető. 

Altatószerrel történő kezelés ·(függetlenül a 
gyógyszerfajtától) a lehető legrövidebb legyen, álta
lában 7-10 nap, legfeljebb 4 hét. 

• Mellékhatás 
Ritkán, a bevétel után 1 órán belül (különösen az 

elalvási latencián belül): zavart állapot, emlékezet
zavar (anterograd amnesia); vizuális érzékelési za
varok (illuziók, hallucinációk, kettőslátás}; paradox 
reakciók (szorongás, nyugtalanság): lidérces álmok, 
közérzetromlás; szédülés, gyógyszeres befolyásolt
ság érzése, ájul~sérzés. 

Továbbá ritkán fejfájás, álmosság, koncentráció
zavar, émelygés, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, 
kiütés, viszketés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Additív klinikai hatás (sedatio} bizonyos közpon
ti idegrendszerre ható gyógyszerrel (anxiolyticum, 
hypnoticum, neurolepticum és triciklikus antidepres
sansok), valamint alkohollal történő együttes alkal
mazása esetén. 
• Figyelmeztetés 

Gyógyszerfüggőség kialakulásának valószínú
ségére irányuló célzott összehasonlító vizsgálat so
rán nem találtak különbséget a Stilnox és a placebo 
között. 

A szerrel végzett rövid-, közép- és hosszútávú 
vizsgálatok, valamint amellékhatások megfigyelései 
során nem észleltek rebound'hatást vagy megvoná
si tüneteket. Mindezek ellenére, amíg további ada
tok nem állnak rendelkezésre, a függőség kockáza
ta teljes mértékben nem zárható ki. 

Csak fokozott körültekintéssel rendelhető króni
kus obstructiv tüdőmegbetegedésekben. 

Benzodiazepinekkel történő együttes adás 
szükségtelen és kockázatos, fokozza a dependen
cia kockázatát. Célszerű a beteggel mindjárt az el
ső rendeléskor közölni, hogy a kezelés időtartamá
nak lehetősége korlátozott. 

Manaterápiaként nem alkalmas sem depressio, 
sem anxietas kezelésére, ezek tüneteit esetleg el
fedheti. A depressio kezelése csak abban az eset
ben egészíthető ki Stilnox-szal, ha az alvászavart az 
antidepressivum nem rendezi. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának tartalma alatt járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni tilos! 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesital fogyasztása tilos. 

Túladagolás: tudatzavart okozhat és cardiores
piratorikus tünetek jelentkezése sem zárható ki. 
Ezek supportiv terápiát és speeiélis szakintézeti el
látást igényelnek. 
• Megjegyzés: <? V 
e Törzskönyvi szám: K- 2244 
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STOBETIN 40 mg tabletta (SOx) · 

POLFA ATC,kód:·co7AA05 

A propranol9l nem szelektív bétaadrenerg re
ceptorokat blackaló hatása által gátolja a szív sym
pathikus stimulációját 

Csökkenti a myocardium és a coronariák érzé
kenységét az endogen és exogen katecholaminok 
iránt, csökkenti a sinuscsomó ingerképző tevékeny
ségét, megnyújtja az atrioventricularis vezetési időt. 
A megnövekedett pitvari és kamrai összehúzádások 
száma csökken, növekszik a refrakter szakasz, 
csökken a myocardium oxigénigénye. Az artériás 
vérnyomást csökkenti. 

Csökkenti a szívizom-contractilitást és csillapítja 
a ritmuszavarok egyes formáit. 
• Hatóanyag 

40 mg propranololium chioratum tablettánként. 
• Javallat 

Cardialis arrhythmiák egyes formái, pl. 
supraventricularis paroxismalis tachycardia, különö
sen catecholamin vagy digitálisz indukálta esetei. 
Supraventricularls tachyarrhythmia, extrasystole 
Sinustachycardia. Angina pectoris. Hypertensio. 
Essentialis tremor. Migrain prophylaxisa. 
Thyreotoxicosis kezelésében adjuvans. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. 11-!11 fokú AV-black. Anamnesisben 
bronchospasmus (asthma}, nem kompenzálható 
pangásos szívelégtelenség, cor pulmonale, cardio
gen shock. 

Verapamilt vagy más leleiumantagonista szert 
szedóknek. Több napos eliminatiós idöszak szüksé
ges az át- vagy visszaállításhoz. 

Különös óvatossággal alkalmazható bronchitis, 
tüdőemphysema, metabolikus acidosis, és keringé
si elégtelenség esetén. 

55/perc alatti pulzusszám. 
• Adagolás 

Egyénileg kell beállítani. A kezdő dózist általá
ban egy hetes időközönként, fokozatosan szabad 
emelni. 

Átlagos adagolás felnőtteknek, oralisan 
Angina pectoris, migraine, essentíalis tremor: 

kezdő adag 20-40 mg 2-3-szor naponta. Ha szük
séges, a hetenkénti lépcsőzetes növelés angina 
eselén 120-240 mg/nap-ig; migrain eselén 80-160 
mg/nap-ig. 

Hypertensio: kezdő adag naponta 2-szer 20-40, 
esetleg 80 mg. Ez heti lépcsőzetben emelve általá
ban napi 160-240 mg-ig, kivételesen 320 mg-ig 
emelhető. Szokásos diureticum együttes alkalmazá
sa, így csökkentheták a propranolai magasabb 
adagjai. 

Dysrhythmiák, továbbá thyreotoxicosis: 1 O-

40 mg naponta 3-4-szer. Ez óvatosan, lépcsőzete
sen emelhető, a kívánt hatás eléréséig. 

Gyermekek számára nincs kialakult adagolási 
séma. Esetenként, dysrhythmiák kezelésére hasz
nos lehet 0,25-0,50 mg/ttkg egyszeri adag, 3-4-
szer naponta. 

Idősek fokozottan érzékenyek a bétablokádra 
így alacsony. adagokkal szabad a kezelésüket indí~ 
taní. Kisebb panaszok eselén is (pl. hideg Végtag
ok) célszerű más kezelésre áttérni. 
• Mellékhatás 
, Hányinger, hányás, enyhe hasmenés, fejfájás, 
almatlanság, fáradtság jelentkezhet, de ezek elke
rülhetők, ha a kezelés során az adagot fokozatosan 
növeljük. Ritkán előfordulhat nem thrombocy
topeniás purpura (vérzés) és erythema-szerú kiütés; 
szemszárazság, conjunctivitis. 

. Néh~ny betegben pangásos szívelégtelenséget 
valthat k1. Ha ez digitalizáció után is fennmarad a 
gyógyszer használatát abba kell hagyni. ' 

Főleg magasabb adagok eselén bradycardia, a 
keringési elégtelenség súlyosbodása és shock 
jelenkezhetnek. 

Emelheti a szérumtriglicerid és csökkentheti a 
HOL-koleszterin szintjét. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Antiarrhythmiás szerek cardiodepressiv hatását 
fokozza. MAO-bénítók hatását fokozza. A litium toxi
citását fokozza. Lidokain infúzióval együtt adva, 
emeli a l idokain plazmakoncentrációját. 

Catecholamin-depletiót kiváltó vérnyomáscsök
kenták fokozzák a propranolai hatását. 

Nemszteroid gyulladásgátlók a propranolai anti
hypertensiv hatását, a eimelidin pedig eliminatióját 
csökkentik. 

Narcosis során kerülendő együttadása car
diodepressiv anaestheticumokkaL 
• Figyelmeztetés 

Hirtelen elhagyása eselén rebound effektus lép
het fel. (Az alapbetegség tünetei fellángolhatnak.} 
Súlyo~ májbetegségben és veseelégtelenségben, 
valamint metabolizációs zavar fennállása eselén 
csak gondos körűltekintéssel és csökkentett adag
ban adható. 

Több allergénre is érzékeny betegen súlyosbít
hatja az esetleges anaphylaxiás reakciói [következ
ményként a szükségessé váló szokásos adrenalin 
(Tonogen) adag kevésnek bizonyulhat]. 

Nagyobb mútéti beavatkozás előtt fokozatos el
hagyásával kivédheló az adrenerg ingerekre adott 
cardialis ·reflexek gátlása. 

Diabetes mellitus fennállása eselén a hypogly
caen:i~ tüneteit elfedheti, az antidiabetikus terápia 
adagJalnak újbóli megállapítását szükségessé te
heti. 

Clonidinnal együtt alkalmazva, a propranolai 
lépcsőzetes abbahagyása után a betegnek a cloni
dint még néhány napig feltétlenül szednie kell. 
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Az anyatejben kis mértékben felhalmozódik. 
Szoptató anya esetében gondosan mérlegelendő 
az előny/kockázat. 

Túladagolás. Extrém bradycardia eselén 1-2 
mg lv. atropin adandó, majd ezt követően- ha szük
séges- iv. baJusban adott5-1 Omg glukagon. A vá
lasztói függóen- szOkség eselén a glukagon iv. in
jekcióban megismételhető, vagy infúzió formájában 
(1-10 mg/óra) adandó. 

Ha a glukagonra a válasz elmarad, vagy glu
kagon nem áll rendelkezésre, béta-adrenareceptor 
agonista adása javallt (pl. kezdeti 10·-25 1-1-9 isopre
naJin {5 ).lg/percnél nem gyorsabban!), vagy 0,5 mg 
orciprenalin adható lassú iv. injekció formájában. 

Bronchospasmus kivédheló megfelelő p2-recep
tor stimulálóval, pl. salbutamollal, akár inhalálással, 
akár 4 ).lg/ttkg lassú iv. inj.-val. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől és ned
vességtől védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 740 

STREPTASE .250000 ~E i.nj~kcip 

(1 porarnputia) . : :•••······•·.•·•·•• 
STREP.TASE.1500.000NE injekcio 

(1<poramp(lna) · ·.· ···• i > ••. · 

'HOEéHsr> :ATC kó·é!':.·B(d.cf·DCH 

• Hatóanyag 
250 OOO NE iti. 1 500 OOO NE sztreptokináz por

ampullánként 
• Javallat 

Szisztémás (intravénás) kezelés: Méiyvénás 
thrombosis, tüdőembolia, akut myocardialis infarc
tus, a perifériás artériák akut és szubakut thrombo
sisai, ill. krónikus obstructiv artériás megbetegedé
sek, ha a sebészi beavatkozás nem javallt, a szem 
centrális véredényeinek elzáródása, továbbá vér
edény-operáció! követően fellépő rethrombotisatio. 
Terápiás értékű lehet a haemodialysisban részesülő 
betegek arteriavenosus shuntjeinek thrombosisos 
elzáródása eselén is. 

Localis (intraartériás) kezelés: Akut myocardialis 
infarctus, a perifériás artériák akul, szubakut és kró
nikus thrombosisa, perifériás artériák embóliája. 
e Ellenjavallat 

- Szisztémás (intravénás) kezelés esetén: 
1. Manifest vagy a közelmúltban észlelt vérzések 
- a véralvadás zavarainak valamennyi formája, 

különöscn a spontán fibrinolysis és a nem kezelhe
tő alvadási zavarok {kivéve a consumptiős coagu
lopathiákat) 

-lokális vérzéshajlam (mint pl. gyomor- bélrend
szer vérzésekkel járó megbetegedései, translum• 
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balis aortographia, a nagyartériák punctiója), fris
sen műtöttek (a beavatkozás jellegétől függetlenül 
a 6. postoperatív napig), frissen politraumatizált be
tegek 

- nem sokkal szülés vagy vetélés után 
-az urogenitális rendszer vérzéssei vagy fenye-

gető vérzéssei járó megbetegedései 
2. Közvetlenül a sztreptokináz kezelés előtt le

zajlott, magas AST-titert okozó Streptocoocus-fer
tőzések (pl. akut rheumás láz, akut glomeru
lonephritis), valamint a tervezett kezelést megelőző 
3 hónapban 5 napnál tovább alkalmazott sztreptok-
ináz kezelés. · 

3. Endocarditis bacterialis subacuta. 
4. 200 Hgmm feletti systoles és 100 Hgmm felet

ti diastales értékkel ill. 1!1/IV-es súlyassági szemfené
ki elváltozásokkal járó magas vérnyomás. 

5. Súlyos máj- és vesekárosodás. 
6. Agyi vérellátási zavarok, ill. az anamnesisben 

előfordult agyi vascularis katasztrófa. 
7. Kavernékkal járó tüdőmegbetegedés pl. nyílt 

tbc, vagy súlyos bronchitis. 
8. Akut hasnyálmirigygyulladás és súlyos dia~ 

beles mellitus. 
9. Arteriascierotikus érelváltozások gyanújával 

járó magasabb életkor. 
10. Ismert, vérzésveszéllyel járó neoplasma. 
11. Ismert, szeptikus thrombosis. 
12. A terhesség első 18 hetében a magzat ve

szélyeztetésének különösen nagy rizikója miatt csak 
vitális indikáció e~etén szabad alkalmazni. Mitrális 
vitiumos, ilL arrhytmia absolutás betegek eselén fo
kozott figyelem szükséges a bal pitvarból bekövet
kező embolizáció veszélye miatt. 

Nem javallt továbbá 
~ 14 napnál régebbi mélyvénás thrombosis, 
- 12 óránál régebbi myocardialis infarctus, és 
- a szem centrális artériáinak 6--8 őránál régeb-

bi, ill. vénáinak 10 napnál régebbi elzáródása ese
lén mivel ezekben az esetekben nem lehet sikeres 
terápiára számítani. 

-Lokális (intraartériás) kezelés esetén: 
A fenti ellenjavallatokat - a haemorrhagiás 

diathesisek, friss politraumatizáció, a közelmúltban 
lezajlott agyi inzultus kivételével - nem kell perlféri
ás artériás elzárádások thrombolysiséhez alkalma
zott kisdózisú sztreptokináz lokális alkalmazása 
eselén figyelembe venni. 

lntracoronariás lysis eselén a dózis nagyságától 
függően a lehetséges szisztémás hatást figyelembe 
kell venni. 

A betegség kockázatát a terápia kockázatával 
összehasonlítva kell mérlegelni. 

Nem javallt továbbá 
- 12 áránál régebbi myocardialis infarctus, 
- krónikus artéri ás elzárádások közül a 6 hétnél 

hosszabb ideje fennálló embóliás elzáródások ese-
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tén, mivel ezekben az esetekben nem lehet sikeres 
terápiára számítani. 

óvatosnak kelllenni még artériás elzáródás ese
tén is. Ha kardiális eredetű embólia lehetősége áll 
fenn, életveszélyes agyembóliával Kell számolni. 

Vitális indikáció eselén mérlegelni kell a megbe
tegedés kockázatát a kezelés kockázatával szem
ben. 
e Adagolás 

Intravénásan vagy intraartériásan alkalmazható. 
A gyors és teljes oldáshoz a sztreptokináz 

ampulla tartalmát 5 ml fiziológiás sóoldatban old~ 
juk fel. 

lnfúziós pumpával történő adagolás eselén izo
tóniás konyhasó-, Ringer-Jaktát-, 5%-os glukóz
vagy levulóz-, oldatot lehet oldószerként használni. 
Nagyobb hígitás eselén - főleg ha a stabilitást 
hosszabb időn keresztül kell biztosítani- Haemacell 
R 35 ajánlható oldószerként 

Szisztémás (intravénás) kezelés: 
Tartós lysis-kezelés során kezdeti adagja felnőt

teknek 250 OOO NE sztreptokináz 30 perc alatt intravé
nás infúzióban, fenntartó adag 100 OOO NE óránként. 

A kezelés idótartama az érelzáródás lokalizáció
jától és mértékétől függ. Akut szívizominfarctus ese
tében 24 óráig, egyéb javallatok eselén maximum 5 
napig adható. 

Amennyiben a kiterjedt thrombotikus érelzáró
dások a thrombolyticus kezelés folytatását teszik 
szükségessé, kb. 1 napos lysis-mentes szünet után 
urakináz kezelést lehet alkalmazni. 

A hosszútávú lysis-kezelés alternatívája a nagydó
zisú, rövid ideig tartó lysis-terápia, óránként 1,5 millió 
NE sztreptokináz formájf.rlSan. Akut myocardialis 
infarctus esetében Y2-1 ór.3 a kezelési időtartam. 

Perifériás vénás vagy artériás akut elzárádások 
esetében a kezdő adag 250 OOO NE sztreptokináz 

Javallatok Alkalmazás 

módja 
Mélyvénás thrombosis 
Tüdőembólia Szisztémás 

{intravénás) 
hagyományos 
kezelés 

Myocardialis infarctus 
Artériás thrombosis 

Mélyvénás thrombosis Szisztémás 
(intravénás) 

Myocardialis infarctus magas dózisú 
rövid idejű kezelés 

Artériás thrombosis 

Myocardialis infarctus Lokális 
(intraartériás) kezelés 

Artériás thrombosis és embólia 
Arteriavénás shunt elsorvadása 

30 perc alatt, amit a fenntartó adag követ, óránként 
1 ,5 millió NE 6 órán keresztül. 

A hosszú ideig tartó lysis-kezelést a trombin idő
vel ellenőrizzük. Elérendő cél a trombin idő kettó
négyszeres megnyúlása, amely megfelelő anticoa
guláns védelmet jelent Ezért már a kezelés 16. órá
jától 500--800 NE heparin/óra szimultán adása szük
séges lehet. 

Amennyiben a thrombin idő a kezelés lB:·'órája 
után is négyszeres szint felett van, a sztreptokináz 
fenntartó adagját a trombin idő visszatértéig több 
órán keresztül meg kell kétszerezni. A 6 óránál to
vább tartó rövid lysis-kezelés során a sztreptokináz 
infúzió adásának befejezése előtt egy órával a par
ciális tromboplastin-időt (PPT) meg kell határozni. 
Amennyiben a PPT 60 mp alatt van (normálérték 
35-45 mp), 1500 NE/óra adagban heparin infúzió! 
kell adni, 60-80 mp-es PPT esetében a heparin 
adagja 1000 NE/óra. A PPT-tól függóen a heparin 
adagját 6-1 O óra múlva ismét be kell állítani. A 6 
órás szteptokináz infúzió! a lizis eredményességétól 
függóen egy nap múlva meg lehet ismételni. Terápi
ás ismétlést csak az első sztreptokináz kezelést kö
vető 5 napon belül lehet véghez vinni. 

Amennyiben a sztreptokináz-infúzió ismétlésére 
nem kerül sor, a heparin kezelést orális utókezelés
sei kell kiegészíteni (lásd Figyelmeztetés). 

Az 1 órás tízis-kezelés szívinfarctus esetében 
nem igényli a heparin szimultán adását. 

Lokális (intraartériás katéteres lysis) kezelés: 
Akut szívizominfarctus során a betegek intracoro
náriásan 200 OOO NE sztreptokinázt kapnak balus
ban és 2000-4000 NEJperc fenntartó adagot 30--90 
percen keresztül. 

Akut, szubakut és krónikus perifériás thrombosis 
és embolia esetében a betegek 3-5 percenként 
1000-2000 NE sztreptokinázt kapnak. A kezelés 

Streptase adag A terápia idő-
kezdeti l fenntartó tartama (óra) 

24-120 
250000 NE 100000NE 24-72 
(30 perc) (1 óra alatt) 

12-24 
24-120 

6 

1 500 OOO NE/óra 

6 

20000 NE 200G-4000NE/perc 
néhány perc alatt 0.5-1.5 

100o-2000 NE 3-5 percenként 3 
egyszeri 250 OOO NE 0.5 
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1dötartama az érelzáródás kiterjedésétől és lokali
zációjától függő. A sztreptokináz mennyiség max. 
120 OOO NE. A szükséges percutan transzlumináris 
angioplasztikát egy ülésben ellehet végezni. 

Az angiographia előtt - az angiographiáknál 
szokásos módon - a katéter indukálta Irombasis ki
alakulásának meggátlására heparin! adunk. A terá
piás eredményt az angiographia során le lehet mér
ni. Amennyiben a vérétáramlás 15 perces megfigye
léssei kielégítő, a kezelést sikeresnek tarthatjuk és 
befejezhetjük. 
• Mellékhatás 

Azonnali reakcióként fejfájás és deréktáji fájda
lom, valamint típusos allergiás-anaphylaxiás reakci
ók léphetnek fel bórpírral és dyspnoevaL Ezen túl
menően hidegrázás és/vagy hőemelkedés, valamint 
vérzés jelentkezhet. Néhány egyedi esetben neuro
allergiás tünetek {poyineuropathia) léphetnek fel. 
Ritkán - általában kiterjedt szívizominfarctus eselén 
- intracoronariás thrombolytikus kezelés során nem
cardiogén tüdőoedémát figyeltek meg. Mélyvénás 
thrombosis eselén a tüdőembólia rizikója sztreptoki
náz kezelés során nem nagyobb, mint heparin mo
noterápia során. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- heparinnal, orális anticoagulansokkal és 

thrombocyta-funkciói befolyásoló szerekkel (acetil
szalicilsavval, allopurinollal, anabolicumokkal, 
androgénekkel, pajzsmirigyhormonokkal, éterola
jokkal, kinidinnel, klofibrát származékokkal, fenilbu
tazonnal, indometacinnal, arilecetsawal, arilpropi
onsav származékokkal, tetraciklinekkel, valproin
savval, !hiu racilokkal és szulfonamidokkal), továbbá 
dextránnaJ (a vérzés veszélye növekszik; előzetes 
kezelés esetén is). 
• Figyelmeztetés 

Az allergiás reakciók megelőzése érdekében a 
250000 NE kezdeti adagot 30 perc leforgása alatt 
kell infundálni. Nagyobb kezdeti adag esetében 
megfelelöen hosszabb infúziós időtartam szüksé
ges. Súlyos reakció jelentkezése eselén a 
Streptase-infúziót félbe kell szakítani, és azonnal, de 
lassan beadott i.v. epinefrinnel, nagy adagú, de las
san beadott kortikoszteroiddal, valamint antihiszta
minnal folytatott kezelést kell megkezdeni. A tünetek 
megszünése után a Streptase vagy urokináz adago
lását folytatni lehet. 

Az anaphylaxiás reakciók megelőzése érdeké
ben intravénás adagolás eselén a kezdeti adagot 
úgyszintén lassan kell infundálni. Profilaktikusan 
kortikoszteroidok adhatók {pl. 100--200 mg metil
prednisolon 10 perccel a sztreptokináz kezelés 
megkezdése előtt. Az anaphylaxiás shock kezelé
sében epinefrint és nagy adag kortikoszteroidot kell 
lassan intravénásan adni. 

A kezelés során fellépő lázat lázcsillapítóval ál
talában azonnal és tartósan lehet csökkenteni. Ge- -

neralizáll exanthema intravénásan adott predni
zolonnal kezelhető. 

Vérzések általában csak a szúrcsatornában je
lentkeznek, ebben az esetben a kezelés idő elötti 
befejezése nem szükséges. Súlyosabb fokú vérzés 
szövődmény jelentkezésekor a Streptase-kezelést 
abba kell hagyni és proteáz-gátlót pl. Gordoxot 
kell alkalmazni: k?zdő adag: 200 OOO KIE {kalli
krein-ínaktivátor egység), amely szükség esetén 
1 OOO OOO KIE-ig növelhető, végül pedig infúzióban 
óránként 50 OOO Kl E adandó a vérzés csillapodásá
ig. Ezenkívül szintetikus antifibrinolyticumok adása 
is javasolható. Amennyiben szükséges: az alvadási 
faktorok szubsztituálandók. Csak kivételes esetben 
van szükség friss vér, ill. plazma adására. 

Akut vagy recidiváló tüdőembolia eselén 
(Streptase-kezelés esetén) a Jysis-terápiát az erede
ti tervnek megfelelően kell folytatni, hogy az 
embólust oldani lehessen. Perifériás artériák lysis
kezelése során egy distális irányú embelisatic nem 
zárható ki. 

Tartós szisztémás sztreptokináz kezelés előtt a 
thrombocyta-funkciói befolyásoló szerek hatásának 
el kell múlnia. Heparin-kezelés eselén a heparinha
tást a thrombolytikus kezelés megkezdése előtt pro
taminszulfáttal semlegesíteni kell. A sztreptokináz
kezelés megkezdése előtt a thrombinidő nem lehet 
a normális érték négyszeresénél több. 

Kumarinszármazékokkal történt előzetes keze
lés esetében a sztreptokináz-infúziós kezelés előtt a 
prothrombin-szint minimum 50%-os és növekvő ten
denciájú legyen. 

Minden sztreptokináz-kezelés után a rethrombo
tisalás megakadályozására heparin-utákezelést kell 
alkalmazni, amelyet a thrombinidő és a PTI alapján 
individuálisan állítanak be. 

A trombinidő kettó-négyszeres megnyúlása il!. 
60 mp feletti PTI érendő el. Hosszútávú profilaxis 
céljából orális anticoagulansok, mint kumarinszár
mazékok vagy thrombocyta-aggregatio gátlók ajánl
haták. 

Gyermekek esetében még nincs megfelelő ta
pasztalat a sztreptokináz-kezelés terén. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 663 (250 OOO NE injek
ció); K -1473 (1 500 OOO NE injekció) 

STREPTOMYCIN 1 g injekció 
(1 porampulla + h Sml; 
50 porampulla + 50 x 5 ml) 

EGIS 

o Hatóanyag 
1 g streptomycinum (szulfátsó formájában) am

pullánként; oldószer: 5 ml aqua dest. pro inj. 
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e Javallat 
Abszolút indikációja a gümőkóros megbetege

dések különbözó formái. Nem gümőkóros megbete
gedésekben a sztreptomicinnek abszolút javaitata 
nincs; relatív indikációit a mindenkOri érzékenységi 
vizsgálat eredménye határozza meg. 
e Ellenjavallat 

Halláskárosodás és ilyenre utaló családi anam
nesis, terhesség és szoptatás; lokális fülészeti alkal
mazás minden esetben! 
• Adagolás 

Felnőtteknek: im. a napi adag általában 0,5-1 g, 
legfeljebb 2 g. 

Az. egyszeri adag ne haladja meg a 0,5 g-ot. Az 
injekciókat célszerű mélyen az izomba adni és az 
injiciálás helyét váltogatni. 

lntralumbalisan a napi adag összesen 25-50 
mg, max. 1 mg/ttkg. 

Gyermekeknek: átlagos napi adag összesen 20 
mg/ttkg, napi 2 részletben im. adva; a napi adag ne 
haladja meg a 0,5 g-ot. Tbc-s gyermekek kezelésé
re max. 30-50 g összmennyiség használható egy 
kúra alatt. 
• Mellékhatás 

Láz, böreruptio, a VIli. agyideg károsodására 
utaló tünetek (vertigo, tinnitus, hallás zavar és sü
ketség, paraesthesia az arcon), renálls irritáció je
lei. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- mútéti izomrelaxánsokkal (ezek hatását fo

kozza); 
- atctoxikus gyógyszerekkel {halláskárosodás 

fokozott veszélye); j 
- etakrinsawal, furosziámiddel {toxicitás fokozó

dása). 
• Figyelmeztetés 

Koraszülötteknek és 2 éven aluliaknak csak kü
lönös óvatossággal adható, lehetőleg intézetben. 
Huzamosabb adagolás eselén elsősorban a Vili. 
agyideg vestibuláris plexusát károsítja, ezért időn
ként - a kezelés tartama alatt, majd befejezését kö
vető 2 éven át- kalori- és audiometríás vizsgálat el
végzése javallt. Profilaktikusan A-, 81-, E-vitamin ad
ható, különősen a kezelés első 5 napjában. 40 éven 
felüli korban az olatoxicitás súlyosabb. A hallásrom
lást fülzúgás előzheti meg; a másik figyelmeztető jel 
a felső hanghatár beszúkülése. Egyéb ototoxikus 
gyógyszerrel együtt adva különös körültekintés 
szükséges. Olatoxikus hatása fokozódik máj-, szív-, 
akut fülbetegségek esetén. Vesekárosodottaknak, 
az elnyújtott kiválasztás miatt, ritkábban és kisebb 
adagokban célszerű adni. 

A bóreruptio antihisziaminok adásával általában 
megszüntethető. 

Fehérje, hámsejtek és citinderek megjelenése a 
vizeletben vesekárosadásra utal. A vesekárosodás 
megelőzésérc hasznosnak látszik az alkalizálás. 

Nagy adagok folyamatos alkalmazása után kifejlődő 
rezisztencia egyéb antituberculoticum kombinált al
kalmazásával késleltethető. lv. nem adható! 

Eltartás: lehetőleg frissen készült oldatot kell 
használni; hűtőszekrényben 3 napig tartható el ol
dott állapotban. 

Penicillin származékokkal inaktiválódik!! 
• Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 2786 

STRESS TABS+ZINC. filmtabletta 
(60)() 

LEDERLE ATC kód: A11J 8 

Vitaminokat, rezet, cinket tartalmazó tabletták 
felnőttek részére. 
e Hatóanyag 

tocopherolum aceticum 45 NE, acidum ascor
bicum 600 mg, acidum falicum 400 11cg, thiaminium 
nitricum 24,3 mg, ribafiavinUm 10 mg, nicoti
namidum 100 mg, p~ridoxinium chioratum 13,4 mg, 
cyanocobalaminum 25 f.lg, acidum pantothenicum 
25 mg, cuprum 3 mg, zincum 23,9 mg tablettánként. 
• Javallat 

Fokozott testi és szellemi igénybevétel_ 
• Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, felszívódási zavarokkal járó 
bélbetegségek. 
• Adagolás 

Általános adagja naponta 1 tabletta. Figyelmez
tetés: E-vitamin egyidejű szedése esetén a Siress 
tabs+Zinc tabletta vitamintartalma a felhalmozódás 
lehetősége miatt figyelembe veendő. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára festheti. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1772 

STROGEN FORTE kapszula 
(60x; 12oxr·· 

HEKIPHARMASTROSCAEIN 

-- ATC'kó'tl: G04BX19 

A jóindulatú prostatanagyobbodás a prostata 
leggyakoribb betegsége. A prostataduzzanat vize
lési problémákhoz vezet gyakori éjszakai és nappa
li vizelés, gyenge vizeletürítés. Fó okaként hormoná
lis faktorok játszanak szerepet: az androgének túl
súlya amirigy sejtjeinek fokozott növekedését okoz
za, ennek következményeként a prostatasejtben 
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anyagcserezavarok lépnek fel. A megnagyobbodott 
prostata-mirigyállomány következtében nem tökéle
tes a vizeletürítés. 

A gyógyszer hatása a Sabal serrulata növény ki
vonatának anyagcsere szabályozó hatásén alapul. 
Mint növényi antiandrogén gátolja a tesztoszteront 
dihidrotesztoszteronná alakító 5-alfa reduktáz enzi
met, ezzel csökkentve prostatasejtek androgen sti
mulációját A residuumot és a vizelés idejét csök
kenti, növeli a vizeletáramlást Csökkenti a prostata 
nagyságát is. A Sabal kivonat normalizálja a 
prostatán belüli metabolizmusokat, a duzzanat 
visszahúzódik, a vizelés könnyebb lesz. 
• Hatóanyag 

160 mg extractum sabalis serrulatae kapszulán
ként. 
-e Javallat 

Jóindulatú prostata hyperplasia esetén fellépő 
vizeletürítési zavarok. 
• Ellenjavallat 

Nem ismert 
e Adagolás 

Szokásos adag 1 kapszula reggel és este étke
zés után kevés folyadékkal bevéve. 

Jóindulatú krónikus prostata hyperplasiában a· 
kezelés napi 2-szer 1 kapszulával tartósan folytatha
tó. Átmenetileg felerősödő panaszok esetén a javu
lás eléréséig az adag napi 2-szer 2 kapszulára 
emelhető. 

e Mellékhatás 
Ritkán gyomorpanaszok 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismert 

e Figyelmeztetés 
Különleges figyelmeztetés a kezelés során 

nincs. 
Túladagolás és intoxikáció még nem fordult elő. 
Eltartás: szobahómérsékleten (15--25 °C között) 

tartandó. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1732 

STR0MB,ö.5mg\!iblei\a(56x).·······.· .. • 

e Hatóanyag 
5 mg stanozololum tab!ettánként. 

e Javallat 
A mélyvénás thrombosis szővődményei, vénás 

lipodermatosclerosis (postphlebitis syndromában 
megjelenő fájdalom, induratio, pigmentatio, ekze
ma). 
• Ellenjavallat 

Étvágytalanság, ismeretlen eredetű testsúly-

csökkenés, gyermekek retardált fejlödése. Terhes
ség. {A leánymagzat virilizációját okozhatja). 

Gyermekek kezelése. {Az epiphysisek idő előtti 
elzáródását idézheti elő.) 

Manifest majbetegség. Prostatarák. Kórelőz
ményben porphyria előfordulása (fokozza az alanin 
szintetáz aktlvitását és ennek folytán a porfirin meta
bolizmust is). lnzulir-dependens cukorbetegség. 
• Adagolás 

Szokásos adag napi 2-szer 1 tabletta (napi 
10mg). 

Túladagolás_ A tartós túladagolás várható tüne
tei megegyeznek a megemelkedett vér androgén 
szintnél lapasztalható tünetekkel. Akut túladagolás 
esetén a beteget megfigyelés alatt kell tartani és a 
májfunkciói folyamatosan ellenőrizni kell. 
e Mellékhatás 

GOT és GPT szint növekedés (a kezelés meg
szüntetése után az értékek normalizálódnak l. Válto
zás a HDL és LDL arányban. Androgén hatások: 
acne, hirsutismus, amenorrhoea. Hangváltozás (a 
kezelést be kell szüntetni). 

Fejfájás, izomgörcs, dispepsia, bórkiütés, haj
hullás, euphoria, depressio. 

Epepangásos sárgaság. 
Pajzsmirigy tünetek: fokozott T3 felvétel, T 4 és a 

tiroxin kötő globulin szint csökkenése. 
Májtumor {különösen Fanconi syndroma és 

aplastikus anaemia fennállása esetén. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- kumarin típusú alvadásgátlókkal (fokozza a ve

lük szembeni érzékenységet. ezért adagjuk csök
kentendő úgy, hogy a terápiás szint mellett a pro
thrombin idő ís megfelelő maradjon). 
• Figyelmeztetés 

A szív vagy a veseműködés károsodása esetén 
a nátrium és víz retentio fokozása útján szívelégte
lenséget okozhat. ezért Ilyen esetekben csak kellő 
óvatossággal adható. 

Óvatosan adandó, ha a kórelőzményben elöfor
dult májbetegség. A kezelés megkezdése előtt és a 
kezelés alatt rendszeresen májfunkciós próbát kell 
végezni. 

A hang megváltozása ritkán és főleg nagyobb 
adagok esetén lép fel, ilyenkor a kezelést be kell 
szüntetni. 

A kezelés során kialakuló májtumorok nem tipi
kusan primer hepatocellularis tumorok, a kezelés 
felfüggesztése után néha spontán visszafejlődnek, 
de emiatt különösen fiatalok tartós kezelését alapo
san mérlegelni kell. 

Nem inzulindependens cukorbetegségben ad
ható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1357 
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STRYCHNQTONíN injekció 
(10 x 1 ml) 

CH!NOIN ATC kód: A13A 

A sztrichnin Ionizáló és az arzén roboráló hatá
sát egyesíti. 
e Hatóanyag 

50 mg natrium methylarsonicum, mg strych-
ninium chioratum {1 ml) ampullánként 
• Javallat 

Roborálás, a specifikus terápia kiegészítése. 
e Ellenjavallat 

Sympathikus tónusfokozódás, sztrichnin- és ar
zénallergia. Gyermekek kezelése. 
• Adagolás 

Átlagos adagja naponta vagy másodnaponta 1 
ampulla sc. 
• Mellékhatás 

A fenti adagolás mellett ritkán, nagy dózis tartós 
alkalmazásakor: étvágytalanság, hányás, hasme
nés, fejfájás, anaemia, bőrszárazság, dermatitis, 
hajhullás, perifériás neuritis. 
• Figyelmeztetés 

Tartós adagolás során szubakut vagy krónikus 
arzénmérgezés tünetei léphetnek fel, huzamosabb 
alkalmazása eselén különös gondot kell fordítani a 
mellékhatások figyelembevételére. Akut arzénmér
gezés (fejfájás, szédülés, gyomorfájdalom, hányás, 
profúz hasmenés, izomgörcsök, shock, coma), ill. 
sztrichninmérgezés (tremor, izommerevedés, izom
görcsök) eselén azonnali kórházi ellátás szükségest 
Egyéb b arzéntartalmú üf FoN o-) készítményekkel 
történó együttes alkalmá'zása növeli a szubakut és 
krónikus arzénmérgezés lehetóségét. Ugyancsak 
kerülendő együttes alkalmazása egyéb sztrichnin
tartalmú készítményekkel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 322 

STUGÉRON tabletta (50x) ·.·· 

RICHTER·• •• ... · 

A cinnarizin a Ca antagonisták IV. csoportjába 
tartozó (WHO klasszifikáció) szelektív calcium csa
torna gátló vegyület. A caicium csatorna gátlásával 
megakadályozza az erek simaizmainak összehúzó
dását. Ezen- kívül csökkenti a vaseaelív anyagok 
(mint adrenalin, szerotonin) contractilitást fokozó ha
tását, nincs befolyással a vérnyomásra és a szívrit
musra. 

Az erythrocyták flexibilitásának növelésével és a 

vér viszkozitásának csökkentésével javítja a mikro
circulatiót. A hypoxiával szembeni celluláris rezisz
tencia növekszik. 

Antihisztamin (H 1) hatással is rendelkezik. Csök
kenti a vestibuláris rendszer stimuláciőját, ami a 
nystagmus és egyéb autonóm zavarok megszűné
séhez vezet. Az akut szédüléses symptomát kivédi 
vagy megszünteti. 
e Hatóanyag 

25 mg cinnarizinum tablettán ként. 
• Javallat 

- Labyrinth eredetű Meniére betegség kisérő tü
netei, mint szédülés, hányinger, hányás, fülzúgás, 
nystagmus fenntartó kezelése. 

-Tengeri betegség prophylaxisa 
- Migrain prophylaxisa_ 
- Cerebrovasculáris eredetű symptomák, mint ér 

eredetű fejfájás, ingerlékenység, antiszociális visel
kedés, memória és koncentrációzavar fenntartó ke
zelése. 

- Szem keringés zavarai. 
- Perifériás keringési zavarok, mint Bürger-kór, 

Raynaud-kór, claudicatio intermitlens, akrocyanosis, 
diabeteses angiopathiák, apoplexia és cerebro
craniális sérülések utáni állapot 
e Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni ismert túlérzékenység 
Re/atfv ellenjavalfat: 
Terhesség és lactatio: Bár állatkísérletekben a 

Stugeron nem volt teratogen, terhesség alatt csak a 
terápiás előny/kockázat gondos mérlegelésével ad
ható. Parkinson kórban szenvedő betegeknek csak 
szigorú egyedi mérlegelés után adható. 
• Adagolás 

Felnóftek szokásos napi kezdő adagja: 
- perifériás keringési zavarok esetén: 150-225 

mg (2-3x3 tabi.) 
- agyi keringés zavarok esetén: 75-150 mg 

(1-2x3 tabi.) 
- belsófül-megbetegedésekben: 75-150 mg 

(1-2x3 tabi.) 
-szem keringési zavaraiban: 150 mg {2x3 tabi.) 
A napl szokásos fenntartó adagok: 75 mg (3x1 

tabi.) 
Utazási betegségben- szükség szerint - napi 

25-75 mg (1-3x1 tabi.) 
Gyermekeknek a felnőtt dózis fele ajánlott . 
A tablettékat étkezés után célszerű bevenni. 
A maximális napi adag nem haladhatja meg a 

225 mg-ot (9 tabi.) 
MiUtán a Stugeron hatása a szédülésben dózis

függő, az adagot fokozatosan lehet emelni. 
O Mellékhatás 

A terápia kezdetén fáradságérzés, álmosság, 
alusZékonyság, gastrointestinális panaszok léphet
nek fel, amelyek néhány napos kezelés után általá
ban dóziscsökkentés nélkül megszünnek. Ritkán 
fejfájás!, szájszárazságot, súlynövekedést Izzadást 
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és allergiás reakció! észleltek. Hasonlóan nagyon 
ritkán lichen planus és lupus-szerű bőrjelenségeket 
jelentettek. Egy elszigetelt esetben cholestatikus 
sárgaságot írtak le az orvosi irodalomban. Időskorú
ak hosszantartó kezelése esetén, bizonyos esetek
ben extrapyramidális tünetek súlyosságától függő
en mér!egelendő, hogy csökkentsék-e a dózis!, 
vagy a kezelést szantessék meg. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A szedatív hatás fokozódhat alkohol, CNS 
depresszánsok, triciklikus antidepressánsok egy
idejű szedése esetén. 

Allergiás bőrpróba eselén az egyébként pozitív 
reakció! a Stugeron antihisztamin hatása révén ki
védheti. Ezért ügyelni kell arra, hogy a beteg a bór
tesztet megelőző 4 napban Stugeront ne vegyen 
be. 
• Figyelmeztetés 

Mint más antihisztaminok, a Stugeron is okozhat 
gyomortáji panaszokat. Ezért ajánlatos inkább étke
zés után bevenni. 

A Stugeron álmosságot okozhat a kezelés kez
detén, ezért óvatosság szükséges alkohol vagy köz
ponti idegrendszeri depressánsok egyidejű alkal
mazása esetén. 

Mivel kOlönösen a kezelés kezdetén álmosságot 
okozhat, járművezetés és veszélyes gépek kezelé
se közben óvatosság szükséges. 

Eltartás: szobahömérsékleten, száraz helyen, 
fénytól védve. 

Túladagolás: Egy elszigetelt esetben 4 éves 
gyermeken a cinnarizin akut túladagolása (2100 
mg) után a következő tüneteket figyelték meg: há
nyás, álmosság, coma, tremor, hypotonia. 

Specifikus antidoturna nincs, túladagolás eselén 
gyomormosás és aktív szén adagolása ajánlott. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3459 

STYJ>TANÖN'20·mgi\t. injekció 
{5 x 2 ml) .... 

ORGANON .. · .. ·ATC·_kód:: Gpac _A04. 

A Styptanon gyorsan ható vérzéscsillapító ké
szítmény. Csökkenti a kapillárisok fragilitását és per
meabilitását anélkül, hogy a véralvadás mechaniz
musát befolyásolná. 
• Hatóanyag 

20 mg oestriolum suecinicum (nátriumsó formá
jában) porampullánként oldószer: 2 ml aqua dest. 
pro inj. 
8 Javallat 

Kapilláris vérzések kezelése és megelőzése. 
Sebészet: kisebb és közepes sebészeli beavat-

kozások eselén a mútét előtt és után a parenchy
más vérzések prophylaxisára és kezelésére, pl. 
prostatectomia, májoperációk, plasztikai beavatko
zások esetén. 

Szemészet: a corpus vitreum vagy a fundus vér
zései esetén. 

Szemészeti mútétek előtt és után. 
Fül-orr-gégészet: parenchymás vérzések proph

lexisa és kezelése mandulaműtétben és a garat
mandula eltávolításakor. Fülmútétek előtt és után. 

Belgyógyászat: hemorrhagiás gastritis és 
egyéb, az emésztőcsatornából kiinduló erosiv vér
zések; primer és secunder thrombocYtopenia és 
exacerbatiói; petechiák (körülír! bórvérzések) és 
bármilyen egyéb vérzés, amelyet a kapilláris fal pa
tológiás permeabilitása, ill. törékenysége okoz. 
Anticoagulans terápiában adjuvánsként a megnö
vekedett vérzéshajlam prophylaxisára. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység 
Terhesség és szoptatás. (Az ösztriol kiválasztó

dik az anyatejben valamint csökkenti a tejtermelést). 
• Adagolás 

Individuális az egyes bet~gek szükségletének 
megfelelóen. 

Feln6tteknek: általában napi 20 mg (1 amp.) iv., 
esetleg im. Súlyos esetekben naponta 2-szer 20 
mg. Műtét előtti napon 1-2-szer 20 mg, a mútét elölt 
kb. 1 órával ismét 20 mg. 

Gyermekeknek: testtömegtól fúggöen naponta 
5---10 mg. 

Az elkészített oldat iv. infúziókhoz is adható, nem 
szabad azonban savanyú kémhatású injekciós ol
dattal keverni (pl. proteinhidrolizátumokkal). lm. fő
leg olyan betegeknek adható (pl. kisgyermekek), 
akiknek az iv. inj. beadása technikai nehézségekbe 
ütközik. 
c Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert 
• Figyelmeztetés 

Nincs hatása a véralvadás mechanizmusára, 
ezért nem alkalmas nagyerekból kiinduló vagy trau
más vérzésekben olyan betegeknek, akiket 
alvadásgátlóvat kezelnek. Ösztrogéntartalmamiatt
ha nagyobb mennyiség adása és hosszabb kezelés 
kívánatos- mérlegelni kell a terápia hasznát. ill. a le
hetséges kockázatot. Ilyen esetben figyelembe kell 
venni az ösztrogénterápiára vonatkozó szokásos el
lenjavallatokat, figyelmeztetéseket és elővigyáza
tossági rendszabályokat. 

A Styptanon-kezelés tüneti, ezért megfelelő di
agnosztikai eljárásokat- és ahol tehetséges- oki te
rápiát kell alkalmazni. 

T ú/adagolás 
Átlatokban az ösztriol szukcinát akut toxicitása 

nagyon csekély. Akut parenterális túladagolás nem 
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ismert. Akut orális túladagolás esetén előforduló tü
netek: hányinger, hányás, nőknél esetleg megvoná
sos vérzés. Specifikus ellenszere nem ismert, szük
ség esetén tüneti kezelés alkalmazandó. 
• Megjegyzés:+ Or 
• Törzskönyvi szám: K- 484 

Hatóanyaga, a szukralfát, egy szulfatá!t diszac
hafid alumínium-sója. A szukralfát egy olyan muco
protectivum, me!y az oesophagus, a gyomor és 
duodenum fekélyeinek gyógyulását segíti elő. A 
gyomor savanyú közegében a vegyület disszociál 
és gyors polimerizáció útján viszkózus, pasztaszerú 
védőréteget képez. Főleg a gyulladásos, vagy 
necrotikusan megváltozott szövetet vonja be, de a 
még ép mucosát is védi az agresszív behatásoktól. 
A polimerizétum védő tulajdonsága a duodenum
ban is megmarad. 

Az anyag különbözó epesavakat adszorbeáló 
tulajdonsága eperefluxos betegek gyomrában a 
nyálkahártya-elváltozások javulását teszi lehetóvé. 
Járulékosan a szukralfát ;a gyomor-mucosaban 
stimulálja a prosztaglandln-szintézist és cytopro
tectív hatást fejt ki. A gyomor természetes secre
tios képessége változatlan marad, a fontos emész
tó-enzimek aktlvitását nem befolyásolja. A ható
anyag csak nagyon kis mértékben reszorbeálódik 
a gastrointestinalis tractusból; a szacharóz 
0,5-2,2%-ban, az alumínium O, 1% alatt, és közel 
teljes egészében, változatlanul a vizelettel válasz
tódik ki. 
• Hatóanyag 

1 g sucralfatum tabletténként (megfelel 190 mg 
alumíniumnak); 1 g sucralfatum 1 O ml szuszpenzió
ban (megfelel190 mg alumíniumnak). 
8 Javallat 

Tabletta: Ulcus ventriculi, ulcus duodeni terápiá
ja és recidiva-prophylaxisa. 

Szuszpenzió: Reflux oesophagitis, az intenziv 
gyógyászat körébe tartozó stress-vérzések terápiá
ja és recidiva-prophylaxisa is. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Óva
tosság ajánlatos csökkent veseműködés esetén; kü
lönösen dializált betegeken, Alzheimer kórban, 
vagy dementia-syndromában. 

o Adagolás 
Tabletta eselén 
Feln6ttek és fiatalok (12 éves kor felett) szaká

sos adagja általában naponta 3-4~szer 1 tabletta. 
A tablettákat mindig Y2 órával a főétkezések előtt 
%--1 dl folyadékkal kell bevenni. Ezenfelü! javasolt 
egy további tabletta röviddel a lefekvés elótt. 

Ulcus duodeni esetén a bevétel lehetól~q_üres 
gyomorra történjen; azaz reggel a fe!ké"lés 'Lit8n és 
este lefekvés előtt 2-2 tabletta. 

Ulcus ventrieu/i esetén 1--1 tabletta bevétele ja
vasolt röviddel az étkezések előtt. Enyhébb esetek
ben 4---6 hét kezelési idő elegendő. Ha ezen idő 
után is javasolt a terápia folytatása, azt 12 hétre meg 
lehet hosszabbítani. 

Szuszpenzió eselén 
Feln6fteknek és fiataloknak ( 12 éves kor felett) 

szokásos adagja általában naponta 3--4-szer egy
egy 10ml-es tasak szuszpenzió. A tasak tartalmát 
közvetlenül a szájba vagy egy evőkanáira helyezve 
kell bevenni; vizet szabad rá inni. 

A szuszpenziót fél órával a főétkezések előtt kell 
bevenni (kivétel a reflux oesophagitis; ebben az 
esetben· a bevétel az étkezések után történjen). 
Ezenfelül javasoll egy további tasak szuszpenzió rö
vidde! lefekvés előtt. 

Ulcus duodeni esetén a bevétel lehetőleg üres 
gyomorra történjen; azaz reggel a felkelés után, 
valamint este lefekvés elött 2-2 tasaknyi szusz
penzió. 

Ulcus ventricufi esetén 1-1 tasak szuszpenzió 
bevétele javasolt, rövidde! az étkezések előtt. 

Reflux oesophagitis eset én 1-1 tasak szuszpen
zió bevétele mindig röviddel az étkezések után, va
lamint este lefekvés előtt történjen. Enyhébb esetek
ben 4---6 hét kezelési idé elegendő. Ha ezen idé 
után is javasolt a terápia folytatása, azt 12 hétre meg 
lehet hosszabbítani. 

Stress-vérzésekben: naponta 6-szar 1 tasaknyi 
szuszpenzió adható 4 óránként. 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe obstipatio, szájszárazság, exan
thema, nausea, vertigo. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
Tetraciklinnel, fenitoinnal, cimetidinnel, digoxin

nal, retard teofillinnet, warfarinnal, ranitidinnet, 
szulpiriddel egyidejűleg adva, csökkenti ezen ható
anyagok felszívódását, ami 1-2 óra bevételi ídökü
lönbsé(:j'Qel elkerülhető. Ciprofloxacin, norfloxacin 
vagy ofloxacin együttes alkalmazása eselén 2--3 óra 
bevételi idókülönbség szükséges. 

A Sueralbene bevétele előtt és után antacidat 
csak 30--60 perc időeltéréssel szabad alkalmazni. 
• Figyelmeztetés 

Gyomorfekély kezelése előtt megfelelő vizsgála
tokkal a malignitást ki kell zárni. 
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Terhesség és szoptatás ideje alatt alkalmazása 
nem ajánlott. 

Állatkísérletben magzatkárosító hatást nem ész
leltek. 

Nem ismeretes hogy az anyatejbe átjut-e. A 
szukralfáttúladagolása a kismértékű reszorpció mi
att nem valószínű. Azonban beszűkül! vesefunkció
jú betegeknek, kOlönösen dializált betegeknek, 
AJzheimer-kórban vagy a dementia más formáiban a 
hosszadalmas, vagy nagy adagokkal történő alkal
mazása kerülendO. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2300 (tabletta) 

K- 2301 (szuszpenzió) 

Antiszeptikus és dezodoráló hatású, enyhén to
xikus fertótlenftőszer. 

Fő komponense az urethan, amely igen hatéko
nyan csökkenti az éjjeli lábizzadást, viszketés! és 
hyperaemiát. A szalicilsav bórlazító, a rezorcin pe
dig antiszeptikus hatásával egészíti ki a készítmény 
hatását. 
e Hatóanyag 

1,5 g acidum salicy!icum, 2,5 g camphora, 10 g 
resorcinum, 11,25 g urethanum, (50 g) vizes oldat
ban. 
e Javallat 

Kóros izzadás. 
• Adagolás 

Külsóleg, ecsetelésre. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2926 

Hatóanyaga szulfonamid származék, mely gá
tolja a folsavszintézist és ezáltal a baktérium sejtfal
építő mechanizmusát. A hatás így bakteriostatikus. 
Igen rosszul szívódik fel a bélcsatornából, ezért bél
fertőzésekben helyi hatásra nagy dózisban alkal
mazható. 
e Hatóanyag 

500 mg sulfaguanidinum tablettánként. 
e Javallat 

Bakteriális dysenteria, enteritis, enterocolitis, 

typhus-paratyphusgazdák kezelése, vastagbélmú
téteket követó bélfertőzések megakadályozása. 
G Ellenjavallat 

Máj- és veseelégtelenség, szulfonamid túlérzé
kenység, terhesség első trimestere. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 6-16 g (3--4-szer 4-8 
tabi.) 1-2 napon át, 

Csecsemők és gyermekek napi adagja 300-400 
mg/ttkg, 6 adagra elosztva. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis zavarok, allergia, rossz közér
zet, fejfájás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12966 

Az azitromicin aza!id antibioticum, amely szarke
zetileg a makrolid antibiotikumokhoz tartozik, az erit
remicin származéka:. A metil-szubsztituált nitrogén 
atom bevitele a laktoncsoportba stabilabbá tette a 
molekulát savas közegben. Az 50 S riboszóma al
egységhez kötődve gátolja a bakteriális fehérjeszin
tézist. 

Orálisan jól felszívódik, megoszlása gyors a kü
!önbözó szervekben és szövetekben. Biohasznosu
lása kb. 37%. 

A szérum csúcskoncentráció 0,4 mg/! körül vár~ 
ható a bevétel után 2-3 óra múlva. Az azitromicin 
kOlönösen jó intracelluláris petrációja és kumuláció
ja, valamint alacsony fehérjekötődése következté
ben a szőveti kancentráció akár 50-szerese is lehét 
a plazmaszintnek. Fizikokémiai tulajdonságainak 
köszönhetóen a sejteken belűl felhalmozódik, és így 
jelentős aktivitással rendelkezik az intracelluláris 
kórokozókkal szemben. Az alkalmazása szempont
jából különösen fontos szövetekben, így a tüdóben, 
tonsillákban, prostatában az elérhető kancentráció 
meghaladja a leggyakoribb kórokozók MIC90 érté
két. A többi szervben {csont, ovarium, uterus, 
saipinx, máj, epehólyag) észlelt hasonlóan magas 
kancentráció klinikai jelentősége még nem kellően 
tisztázott. Az antibioticum koncentrációja a terápiás 
sávban marad még 5-7 nappal a kezelés befejezé
se után is. 

A liquorban csak alacsony koncentrációt ér el 
egészséges önkénteseken végzett vizsgálatok 
alapján. 

A 2--4 napos biológiai (plazma) felezési idő az 
igen lassú szöveti kiürülés következménye. Ez a 
lassú kiürülés teszi lehelóvé az azitromicin napi 
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egyszeri adagolását és a rövid terápiás időtarta
ma!. 

Az azitromicin nagyrészt változatlan formában 
az epével ürül, vizeletben a teljes bevitt mennyiség 
mintegy 6%-á.t lehet kimutatni· 7 nap után. Figye
lemremélté tulajdonsága, hogy igen magas kon
centrációt ér el a phagocytákban, amelyek a 
gyógyszert a gyulladás helyére szállítva különösen 
magas gyógyszerszintet biztosítanak a gyulladt 
szövetben. 

Az azitromicin széles antimikróbás spektrummal 
rendelkezik. ln vitro a következő mikroorganizmusok 
érzékenyek: 

Gram pozitív aerobok: Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae. Streptococcus aga/ac
trae, Streptococcus viridans, C.F,G csoportú strep
tococcusok, Staphylococcus aureus; 

Gram negatív aerobok: Haemaphi/us influenzae 
és parainfluenzae, l-faemophifus ducreyi, Moraxet!a 
catarrhalis, Bordeteifa pertussis és parapertussís, 
Campylobacter jejuni, Legioneifa pneumophi/a, 
Escherichia coli, Neissería gonorrhoeae, Gardnerel
fa vagina/is; 

Anaerob baktériumok: Bacteroides fragilis, 
Bacteroides bivius, C/ostridium perfringens, pep
tostreptococcus fajok. 

Egyéb mikroorganizmusok: Chfamydia tra
choma/is, Ch!amydia psittaci, Chlamydia pneumoni
ae, Borrelia burgdorferi, Mycoplasma pneumoniae, 
Treponema palfidum, Ureaplasma urea/yticum, To
xoplasma gondii. 

Az azitromicin klinikai hatékonyságát a követke
ző kórokozók esetében bizonyították: Staphy/ococ
cus aureus, Streptococcus,t(Jyogenes, Streptococ
cus pneumoniae, StrePtococcus agafactiae, 
Haemophifus influenzae, Maraxe/la catarrhalis, 
Chlamydia trachoma fis, Mycoplama pneumoniae. 
• Hatóanyag 

50 mg azithromycinum (azitromicin dihidrát for
májában) kapszulánként. 
• Javallat 

Felső légúti fertőzések: streptococcus pharyngi
tis/tonsillitis, akut otitis media és akut sinusitis. 

Alsó légúti fertőzések: krónikus bronchitis akut 
exacerbatioja, otthon szerzett pneumonia. 

Szexuálisan terjedő betegségek: gonococcális 
és nemgonococcális urethritis/cervicitis. 

Bór és lágyrész fertőzések: erysipelas, impetigo, 
szekunder pyoderma. 
e Ellenjavallat 

Makrolidok (eritromicin, roxitromicjn, spiramicin, 
jozamicin, klaritromicin) iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Az azitromicin napi egyszeri adagban általában 
5 napig adandó. 

Felső és alsó légúti fertőzésben, valamint bór-, 
lágyrész fertőzésekben a következő dozírozás java
solt: 

500 mg (2 kapszula) az első napon, majd 250 
mg (1 kapszula) a 2-5. napon. 

Szexuálisan terjedő betegségek: egyszeri 1 g
os adag (4 kapszula). A kapszulát vagy az étkezés 
előtt 1 órával vagy az étkezés után 2 órával célsze
rű bevenni. 

Idős betegek esetén nincs szűkség dózis módo
sításra. 
• Mellékhatás 

A betegek kevesebb, mint 11 %-ában észleltek. 
Előfordulhatnak enyhe és átmeneti gastrointesti

nalis panaszok, hányinger, hasmenés, hasi fájdal
mak, néha hányás, flatulentia. Bórpír előfordulása 
ritka. Az említett me! lékhatások többnyire nem teszik 
szükségessé a kezelés megszakitását Mérsékelt 
transzaminéz aktivitás emelkedés és vérképválto
zás (eosinophilia, leukopenia, ritkán leukocytosis) 
lehetséges, de ez átmeneti és a kezelés után 2-3 
héten belűl megszúnik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Antacid befolyásolhatja az azitromicin felszívó
dását, emiatt minimum 2 óra különbség javasolt a 
két gyógyszer bevétele között. 

- Makrolid antibiotiCumok a terfenadin és 
aszternizol metabolizmusát csökkentik, így plazma
szintjük megnő, és ez a cardialis mellékhatás (tor
sades de pointes) kialakulásának veszélyét növeli. 
Együttadásuk nem javallt. 

- Cíklosporinnal óvatosan adandó: a ciklosparin 
szintet monitorozni kell és az adagot ennek megfe
lelóen kell megválasztani. 

- Oigoxinnal óvatosan adandó: digoxin vérszi_nt
emelkedés előfordulhat. 

- Ergot származékokkal együttadása nem ja
vallt. 

- Warfarinnal együtt adva az anticoagulans ha
tás nem változott (a prothrombin idő rutin ellenőrzé
se fontos). 

- Karbamazepinnel, cimetidinnel, teofiHinnel, 
metilprednizolonnal nem észleltek kölcsönhatást. 
• Figyelmeztetés 

Az azitromicin nem bizonyult mutagénnek a 
standard laboratóriumi tesztekben. 

Bár az állatkísérletek során semmiféle magzati 
károsodást nem észleltek, humán klinikai tapaszta
latok hiányában az azitromicin terheseknek nem ja
vasolt. Nem adható szoptatás idején, mivel nincse
nek kellő adatok a gyógyszer anyatejbe való kivá
lasztódásáróL 

A gy6Qyszer csak nagyfokú óvatossággal adha
tó előrehaladott máj-, illetve vesekárosodásban, mi
vel klinikai vizsgálatok ezen betegcsoportokban 
még nem történtek. 

Az eritromicinre rezisztens baktériumok az 
azitromicinre is rezisztensek. 

Túladagolás( eddig nem jeleztek. 
Általában a makrolid túladagolás halláscsökke-
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néssel, súlyos hányingerrel, hányással, hasmenés
sei jár. Ilyen esetekben hánytatás, sürgősségi ellá
tás válhat szükségessé. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (18-22 °C). 

• Megjegyzés: ++ 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4141 

SUMETROLIM szirup (1 00 ml) 
SUMETROLIM tabletta (20x) 

EGIS ... ATC kód: J01 E E01 

Két hatóanyaga különböző ponton gátolja a fol
sav-szintézist A szulfametoxazol kompetitíve gátol
ja a para-amino-benzoesavat, a trimethoprim a 
tetrahidrofolsav-dihidrofolsav átalakulást gátolja az
által, hogy reverzibilisen kötődik a dihidrofolsav
reduktáz enzim hez. 
• Hatóanyag 

2,5 g sulfamethoxazolum, 500 mg trimethopri
mum (100 ml) szirupban; 400 mg sulfamethoxa
zolum, 80 mg trimethoprimum tablettán ként. 
• Javallat 

A felső és az alsó légutak fertőzései: akut és kró
nikus bronchitis, bronchiectasia, pneumonia, tonsil
litis, sinusitis, pharyngitis. 

A vese és a húgyutak fertőzései: akut és króni
kus cystitis, pyelitis, pyelonephritis, urethritis. 

Az epehólyag és az epeutak gyulladásos meg
betegedései: cholecystitis, cholangitis. 

A gyomor-bél rendszer fertőzései: enteritis, 
typhus abdominalis, paratyphus, dysenteria. 

Bőrfertőzések: pyoderma, furunculus, absces
sus, sebfertőzés. 

Nemi szervek megbetegedései: gonococcus
urethritis, prostatitis. 
a Ellenjavallat 

Máj- és veseelégtelenség, vérdyscrasia, szul
fonamidtúlérzékenység, terhesség (az első harmad
ban és aszülést megelőző hetekben). 
e Adagolás 

Felnőtteknek: kezdő napi adag 2-szer 2 tabi., 
legfeljebb 2-szer 3 tabi. (reggel és este), étkezés 
után; fenntartó napi adag 2-szer 1 tabi. 

Gyermekeknek: 1 éves korban naponta 2-szer ~ 
tabi., illetve 2-szer 4 ml szirup. 

2-6 éves korban naponta 2-szer "\4-\12 tabi., illel
vc 6-8 ml szirup. 

7-12 éves korban naponta 2-szer %-1 tabi., illet
vc 2-szer 8-16 ml szirup étkezés után. JA tabi., illet
ve 4 ml szirup 20 mg trimetoprim és 1 oa mg szul
fametoxazol hatóanyagat tartalmaz. 
e Mellékhatás 

Rossz közérzet, fejfájás, gyógysZerexanthema, 
gyomorpanaszok (utóbbi ellensúlyozására célszerű 

kevés sósavat is adni). Ritkán, múló jellegű vérkép
zőrendszeri károsodás észlelhető (leukopenia, 
thrombocytaszám- és folsavszintcsökkenés), mely 
elváltozások folsav adására gyorsan rendeződnek. 
Májkárosodás. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

Együtladása kerülendó: 
-orális anticoagulansokkal (antikoagul&ns hatás 

fokozódás); 
- feniteinnal (fenitoin szintje a szérumban taxiku

sig emelkedhet); 
-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve

szélye); 
- metotrexáttal (ennek szintje szérumban a toxi

kusig emelkedhet); 
- szalicilátokkal, fenilbutazonnal és naproxennel 

(a szulfonamid komponens szintjét a szérumban to
xikus értékre emelhetik). 
a Figyelmeztetés 

Koraszűlötteknek, újszülötteknek és csec
smáknek 6 hetes korig nem, 3 hónapos kor alatt 
csak kivételesen adható! 

Korlátozott vesefunkció eselén - a kumuláció 
veszélyének elkerülése végett- csak redukált ada
gok adhaták (a plazmakoncentráció meghatározása 
ajánlatos). Hosszan tartó kezelés alatt a vérkép 
(thrombocytaszám is!) rendszeres ellenőrzése szük
séges. Ha a kúra alatt exanthema keletkezik, a 
gyógyszer szedését azonnal be kell szüntetni. A ke
zelés ideje alatt a megfelelő mennyiségű folyadék
bevitelről gondoskodni kell. 

Óvatosság ajánlatos a szer adásában: fol
savhiányos anaemiaban, krónikus aikaholisták ke
zelésekor és immunsuppressiv szereket szedő 
PCP-s betegek kezelésekor. 

Lactatio ideje alatt- az első 6 héten -adása ke
rülendő. Ha azonban egyéb antibiotikumra rezisz
tens és szulfonamidra érzékeny törzs okozza a fer
tőzést, akkor az anya kezelése alatt és az azt köve
tó 3 napon át az újszülött más anya tejét kapja, vég
ső esetben mesterséges táplálása szükséges. 
• Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3473 (szirup) 

Tsz : 3430 (tabletta) 

SÜPRACHÖL clra:Zsé (20~) ·.. ,, 
. . . . . .. .. ... .; 

RI(;HT.ER ·.·.· .. ·.·. ·.·> .. ATCkód:;A05AA19 

A dehidrokólsav félszintetikus, erős hatású 
cholereticum. A fokozott epeszekréció révén javítja 
a felszívódás!, krónikus epehólyag bántalmakban, 
epernútétek utáni állapotokban és emésztési zava
rok eselén csökkenti a teltségérzést és a flatulen
ciát. 
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o Hatóanyag 
250 mg acidum dehydrocholicum drazsénként 

• Javallat 
A máj. az epe és az epeutak megbetegedéseit 

követő, valamint postcholecystectomiás panaszok 
kezelése. · 
O Ellenjavallat· 

Teljes mechanikus·epeútelzáródás és súlyos he
patitis, máj- és epebetegségek akut szakasza ileus. 
• Adagolás 

Felnőtteknek szokásos adagja naponta 
750-1500 mg (3-szor 1-2 drazsé) bőséges folya
dékkal bevéve. 
• Mellékhatás 

Diarrhoea, hasi fájdalom, émelygés, hányás. A 
me!!ékhatások jelentkezésekor az adagot csökken
teni kell vagy adását meg kell szűntetni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Gyakori alkalmazása - enyhe hashajtó hatása 
miatt - laxatívum-dependenciát okozhat. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 11304 

Javítja és megelőzi a kü!önböző eredetű vitamin-, 
ásványianyag, illetve nyomelemhiány okozta anyag
cserezavarokat 
• Hatóanyag 

Pezsgótablena Drazsé Kapszula 

Retinolum (vit. A) 
Ergocalciferolum 

(vit. D) 
Cyanocobalaminum 

(vit. Bd 
Biotinum (vit. H) 

Acidum folicum 

Ribafiavinum (vit. 8 2) 

Tocopherolum aceticum 

(vit. E) 

Pyridoxinium chioratum 

(vit. 86) 

Calcium pantothenicum 

Thiaminum (vit. BJ) 

Nicotinamldum 

Acidum ascorbicum 

{vit. C) 

Dexpanthenolum 

3333 NE 3333 NE 3333 NE 

500 NE 500 NE 1000 NE 

0,005 mg 0,005 mg 0,005 mg 

0,25 mg 0,25 mg 0.25 mg 

1.00mg 1,00mg 1,00mg 

5,00 mg 5.00 mg 5,00mg 

10,00 mg 10,00 mg 10.00 mg 

10,00 mg 10.00 mg 10,00 mg 

11,60mg 11,60mg 

20,00 mg 20,00 mg 20.00 mg 

50,00 mg 50,00 mg 50.00 mg 

150,00 mg 150,00 mg 150,00 mg 

10.00 mg 

Pezsgőtabletta Drazsé Kapszula 

Molybdenlcum 0,10mb 0.10mg 0,10 mg 
Cuprum 0.10mg 1.00mg 1,00mg 
Zinc um 0.50mg 0,50 mg 0,50 mg 
Manganum 0,50 mg 0,50mg 0,50 mg 
Ferrum 1.25mg 10,00 mg 10,00 mg 
Magneslum 5,00 mg 20,00 mg 5,00 mg 
Cal cl um 50,00mg 5o,oo mg 1 oo,oq. ~g 
Phosphoricum 45,00mg 25,00 mg·~-84,Óö'ffig 

o Javallat 
Csökkent vitaminfelvétel pl. időskori elégtelen 

táplálkozás, fogyókura, speciálls diéta, étvágytalan
ság, krónikus alkoholizmus. Akut vagy krónikus be
tegségek kiegészítő terápiája, lábadozás, mútét 
után, antibiotikus vagy kemoterápiás kezelés alatti 
és utáni időszak. 
e Ellenjavallat 

A- vagy D- hypervitaminosis, hypercalcaemia, 
vesemúködési zavarok, retinoid pl. Tigason vagy 
Roaecutan kezelés. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek 1 
pezsgőtabletta, 1 drazsé vagy 1 kapszula naponta 
étkezés közben. 
• Mellékhatás 

A ribafiavin (82) tartalom következtében a vizelel 
erősen sárga színúvé válhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt tidni: 
- A-vitamint, vagy származékait tartalmazó kül

sőleges, vagy belsőleges készítménnyel. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség alatt a napi 5000 NE-t meghaladó A
vitamin mennyiség szedése nem ajánlott, mivel 
nagy adagok állatkísérletben malformáelót okoztak. 
o Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1406 (drazsé); K- 1407 
(kapszula); K -1408 {pezsgőtabletta} 

Az antihisziaminok családjában a H1-receptor 
blockolóK csoportjába tartozik. Kompetitiv módon 
gátolja a szövetekben a H1-receptorokat, így csök
kenti, ill. megakadályozza az allergiás folyamatok
ban szerepet játszó hisztamin káros hatásának ki
alakulását. 
• Hatóanyag 

25 mg chloropyraminium chioratum tablettán
ként és (1 ml) ampullánként 
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e Javallat 
Allergiás kötőhártya-gyulladás, rhinitis vasomo

torica, szénaláz, urticaria, Quincke-oedema, szé
rumbetegség, gyógyszerexanthema, asthma 
bronchiale, allergiás börgyulladás, ekzema. 
o Adagolás 

Felnófteknek általá~)an naponta 75-100 mg 
(3-4-szer 1 tabletta), étkezés közben, illetve 1-2 
ampulla im. 

Gyermekadagok: 
1-12 hónapos korig 2-3-szor naponta "\4 tabi., 
2-6 éves korig 2-3-szor naponta 1/3 tabi., 
7-4 éves korig 2--szor naponta% tabi. 

o Mellékhatás 
Sedatio, elesettség, aluszékonyság, szájszáraz

ság, szédülés, koordinációs zavar, epigastrialis 
dyscomfort. 
e Gyógyszerkölcsönhatás: 

Óvatosan adható: 
-a központi idegrendszer depressánsaival (ha

tásfokozódás). 
o Figyelmeztetés 

Anafilaxiás shockban, heveny és súlyos esetek
ben ajánlatos a kezelést óvatos iv. adagolással be
vezetni, egyébként im. végezni. 

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 alkoholt fo
gyasztani tilos! 
• MegjegyZés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz : 3032 (inj.) 

Tsz : 3044 (tabi.) 

A buzerelin a természetes gonadotropin-releas
ing hormon (gonadorelin: GnRH) fokozott biológiai 
aktivitású analógja. Ismételt adása után a 
gonadotropin és a gonadalis szteroidok elválasztá
sa - a hypophysis LHRH-receptorainak down-reg
ulációja következtében - gátolt. A pulzáló gonado
tropin-elválasztás kikapcsolásával az ösztrogén 
szekréció megbízhatóan megszűnik. 

A gonadalis szteroidokra gyakorolt gátló hatása 
a napi adagtól, az alkalmazás gyakoriságától és a 
kezelés időtartamától függ. A Suprecur kezelés 
csak a gonadotropinok elválasztását gátolja, a töb
bi hypophysis hormon (növekedSsi hormon, pro
lactin, ACTH, TSH) szekrécióját közvetlenü! nem be-
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folyásolja. A mellékvesekéreg-szteroidok elválasztá
sa nem változik. 
o Hatóanyag 

15 mg buserelinum (15,75 mg buserelinium 
aceticum formájában) 10 g vizes oldatban. Konzer
válószerként benzalkonium kloridot tartalmaz. Egy 
porlasztott adag O, 15 mg buzarelint tartalmaz. 
e J.avallat 

Symptomatikus, laparoscopiával igazolt endo
metriosis, amennyiben a megbetegedés primer se
bészeti beavatkozást nem igényel és az ovariális 
hormontermelés supprimálása javallt. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. Szoptatás. A hatóanyaggal és/vagy 
benzalkonium kloriddal szembeni túlérzékenység. 
Depressziós betegek csak gondos orvosi felügyelet 
mellett kezelhetők 
e Adagolás 

Egy porlasztott adag 0,15 mg buzerclint tartal
maz. A napi adag 0,9 mg a testsúlytól függetlenül. 

Mindegyik orrlyukba naponta 3-szar 1 adagot 
kell parlasztan i, azaz reggeli, ebéd és vacsora ide
jén a bal és jobb orrlyukba egy-egy adagot. 

Az elóírt adagolási szigon)an be kell tartani. 
Ezért ajánlott a három fóétkezés alkalmával, azok 
előtt, illetve után adagolni. Más időpontokban is al
kalmazható, ha az egyes adagok között 6-8 órás 
egyenletes időközöket be lehet tartani. 

Szükség eselén a napi adag 1,8 mg-ra (6-szar 2 
adag) emelhető. 

A javallt adagolás szerint egy üveg két hétig ele
gendő, esetleges maradék töltéstechnikai okból le
hetséges. 

A kezelés általában hat hónapig tart és nem lép
heti túl a 9 hónapot. 

A kezelés ismétlését az orvos csak a ha
szon/kockázat alapos mér!egelése után javasolhat
ja, mivel a csonttömeg csökkenésében additív hatá~ 
sok nem zárhatók ki. 

Az orrspray használata 
A szóróüveg összeszerelése: 
A) A barna üvegról csavarja le a kupakot. Tegye 

az üveget annyira félre, hogy a következő kézmoz
dulatok közben ne borulhasson fel. 

B) Az adagolópumpáról a narancsszínű védőku
pakat húzza le. 

C) Távolítsa el az áttetsző (színtelen) védőkupa
kot óvatos húzássaL Ha nem lehet azonnal lehúzni, 
hajlítgassa a kupakot egészen könnyedén ide-oda. 
Lehetőleg ne érintse a szabadon lévő csövecskét, 
hogy az baktériummentes maradjon. 

D) Mártsa bele a csövecskét teljesen a nyitott 
üvegbe és csavarazza össze a két részt az óramu
tató járásának megfelelóen forgatva. 

E) Tartsa az üveget függőlegesen úgy, hogy a 
szórófej felfelé, amennyezet felé nézzen. 

Működtesse a pumpál. Fontos, hogy eközben a 
szórófejet erősen és gyorsan, űtközésig nyomja le. 

l 
\ ', f 

Kb. 10-szeres pumpálás után egyenletes a porlasz
tás. A pumpa most már használatra kész, és továb
bi előkészület (próbapumpálás) nélkül 14 napig 
használható. Kerülje a próbapumpálgatást, mert 
az a gyógyszer veszteségével_ jár. A következő üve
get a fenti lépésE:ket megismételve kell majd előké
szíteni. 

F) Ha szükséges, rilinden használat elött fújja ki 
az orrát. Tartsa a fejét enyhén elórehajtva, vezesse 
be a szórófejet az egyik orrlyukába és közben tart
sa az üveget függólegesen. Vegyen lassan lélegze
te! és ugyanakkor gyorsan és erősen müködtesse a 
pumpál. Ismételje meg ezt a folyamatot a másik orr
lyuk esetében. Porlasztás közbeni esetleges 
tüsszentési ingert az alsó ajakra harapva küzdhet le. 
Amennyiben mégis tüsszentene, ismételje meg a 
porlasztás!. 

Használat után a szóróüvegre tegye vissza a na
rancsszínú védősapkát 
e Mellékhatás 

A kezelés a női nemi hormonok (ösztrogének) 
termelésének supprimálásán alapszik. A legtöbb 
esetben a kezelés elején vérzés jelentkezik. Ez a ke
zelés folytatása során is felléphet, a kezelést azon
ban változatlanul folytatni kell. Az ösztrogénsup
pressio jeleként klimaxos panaszok jelentkezhetnek, 
pl.: hóhullámok, fokozott verejtékezés, hüvelyszá
razság, l?bido-csökkenés, a csonttömeg csökkené
se (többhónapos keZelés után a csontállag csök
kenhet). 

A következő panaszok eredete nem vezethető 
vissza egyértelmOen a hormonmegvonásra, de a 
klimaktérium során is megfigyelhetők: fejfájás (rit
kán migrén jellegű), szédü).és, álmosság, szívdo
bogásérzés, alvászavarok, 'idegesség, depressio, 
testsúlyváltozás (fogyás, hízás), a mell nagyságá
nak csökkenése vagy növekedése és érintési fáj
dalmassága, a testszérzet változása (csökkenés, 
fokozódás), acne, bőrszárazság, alkalmanként fo
lyás. 

Előfordulhat: émelygés, hányás, hasmenés, 
székrekedés, gyomorfájdalom, hát-, végtag- és al
hasi fájdalom. 

Egyes esetekben túlérzékenységi reakciók, pl. 
bórpír és csalánkiülésszerű börelváltozások, arc- és 
végtagoedema. 

A lokális alkalmazás következtében orrnyálka
hártya izgalom jelentkezhet. Alkalmanként orrvér
zést okozhat. 

Kontaktlencse-viselőknél szemirritáció léPhet 
fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerrel való kölcsönhatás vagy in
kompatibilitás jelenleg nem ismert 
e Figyelmeztetés 

Orális fogamzásgátlók szedését a Suprecur
kezelés megkezdése előtt abba kell hagyni. A keze
lés első két hónapjában a terhességmegelőzés cél-
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jából egyéb módszereket (pl. óvszert) kell alkalmaz
ni. A kezelést a menstruatio első vagy második nap
ján kell kezdeni, hogy az esetleges terhességet biz
tonsággal ki lehessen zárni. Kétséges esetben ter
hességi tesztvizsgá!2t végeztetése javasolt. A javallt 
adag rendszeres alkalmazása eselén a kezelés to
vábbi idöszakában terhesség nem várható. Néhány 
napos megszakítás azonban peteérést tehet lehetö
vé és az ezidő alatti coitus terhességet ·"ered
ményezhet. Terhesség eselén a kezelést azonnal 
meg kell szakítani. 

Előírásszerűen alkalmazva az orrnyálkahártyáról 
nátha eselén is megbízhatóan felszívódik. A bizton
ság kedvéért azonbai:Y.j3&"lasztás előtt az orrot ala
posan ki kell fújni. 

Toxikus hatásra utaló elváltozásokat vagy túl
adagolás következtében fellépő károsodást nem 
észleltek. Tekintettel a buzerelin gyors eliminációjá
ra túladagolási óvintézkedésekre nincs szükség. Az 
ösztrogénmegvonás tünetein kívül további hatások 
nem jelentkeztek. 

E/tartási utasítás: 2 °C és 25 °C között, fagyástól 
védve tartandó. 

A használatban lévő üveget két hétig lehet szo
bahiimérsékleten tárolni. Utána a maradékot el kell 
dobni. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K - 1982 

S\l~~EFÁcl"';~ielieioJ~ J( s;simll , ...• 
SUPREFACTorrspray (4X.1Cl,5 ml} • 

e Hatóanyag 
Milliliterenként 1 mg buserelinum (1 ,05 mg 

buserelinium aceticum) és 10 mg alcoholum ben
zylicum 5,5 ml oldatban ampullánként, illetve 10 ml
es üvegenként 10 mg buserelinum (10,5 mg busere
Jinium aceticum). Egy adag orrspray O, 1 mg busere
linum-ot tartalmaz. 
e Javallat 

Prostata carcinama olyan esetei, amikor a here 
hormontermelésének csökkentésére van szükség. 
e Ellenjavallat 

Kimutatottan nem hormonérzékeny tumor, a he
rék korábbi sebészi eltávolítása utáni állapot, 
buserelin.:acetáttal szembeni, valamint injekció ese
tében benzilalkohol, illetve orrspray esetén benza
lkonium-klorid iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

A hormonsuppressiós kezelés bevezetése 
Testsúlytól függetlenül- 7 napon keresztül- na

pi 3-szar 0,5 ml (3 x 0,5 mg buserei in) Suprefact in
jekció subcutan lehetőleg azonos időközönként. 



A hormonsuppressi6s kezelés folytatása 
Az injekciós kezelés a 8. naptól kezdve 

intranasalisan Suprefact orrspray-vel folytatód
hat, ami porlasztókészülék segítségével adagol
ható. A készítmény a beteg kellő együttmüködé
sekor és a szérum tesztoszteron ellenőrzése mel
lett adható. 

A napi dózis - testsúlytól függetlenül - 1,2 mg 
busereJin bázis. 

Napi 6 alkalommal mindként orrlyukba 1-1 ada
got {0,1-0,1 mg busereJin bázis) kell porlasztani, 
ami összesen napi 12 adagnak felel meg. 

Az orrspray! más időpontokban is lehet alkal
mazni, amennyiben az egyes adagok közölti azo
nos időközök betartása biztosítottnak látszik. 

Adagolási javaslat: 
Bal orrlyuk Jobb orrlyuk 

1. reggeli előtti adag " " 2. reggeli utáni adag ,, " 
3. ebéd előtti adag " " 4. ebéd utáni adag " " 5. vacsora előtti adag " " 6. vacsora utáni adag ,, " 

Az orrspray klinikai hatása attól függ, hogy a be
teg minden részletre kiterjedően lelkiismeretesen 
belartja-e az előírásokat. 

Antiandrogén kiegészítő terápia: 
Kb. 5 nappal a Suprefact-kezelés megkezdése 

elött a beteget antiandrogén készítménnyel kell elő
kezelni az ahhoz tartozó előírt adagolás szerint. 
Ezután ezt a kiegészítő kezelést 3-4 héten át a 
Suprefact-kezeléssel együtt kell folytatni. Ennyi idő 
elteltével a nemi hormonok szintje általában megfe
lelő mértékben lecsökken. 

A porlasztó tartály használata 
1. Eltávolítani az üvegtartály csavarmentes te

tejét. 
2. Kivenni az adagolópumpál a mellékelt átlát

szó műanyag tartálybóL mindkét védősapkát {na
rancs és színtelen) lehúzni. 

3. Az adagolópumpát az üvegtartályra csavarni. 
4. Az első, és csak az első alkalmazás elött 5-8 

alkalommal erősen kell pumpálni, hogy a pumpa fel
töltődjék és egyenletes köd távozhasson belőle. 

"Ekőzben a tartályt füQgőlegesen kell tartani. Az első 
használat után a pumpál már csak a bevitel alkal
mával kell múködtetni. 

5. Az oldatot kissé előre hajtott és felfelé emelt 
fejjel az orrba kell porlasztani, miközben a tartály! 
függőlegesen kell tartani. Használat előtt, ha szük
séges, alapos orrfújás javasolt 

6. Használat után az adagolópUmpa mindig az 
üvegtartályon marad. 

A porlasztó tartályt a védősapka felhelyezése 
után leghelyesebb az átlátszó tartályban tárolni. 

Figyelmeztetés: 
Csak első alkalmazás előtt kell a pumpál kipró

bálni. További porlasztás a tartály tartalmának idő 
előtti kiürüléséhez vezetne. 

A Suprefact által történő tesztoszteron-elvonás 
lehetövé teszi az előrehaladott prostata carcinama 
palliatív kezelését. Ahhoz, hogy a kezelés sikeres le
gyen, az adagolási előírást lelkiismeretesen be kell 
tartani. 
a Mellékhatás 

A Suprefact-kezelés kezdetén a nemi hormonok 
szintje átmenetileg megemelkedik, de általában a 
normális értékhatáron belül marad. · 

A Superfact-manaterápia kezdetekor megemel
kedő hormonszint, kiváltképpen csontmetastasisok, 
esetén az esetek kb. 10%-ában csontfájdalmakhoz 
vagy a csontfájdalmak erősödéséhez vezet. A da
ganatos folyamat átmeneti aktivizálódásaként az 
esetek 2-3%-ában objektív betegségtünetek {pl. 
vizeletűritési akadály, izomgyengeség az alsó vég
tagokban, nyirokpangás) lépnek fel, melyek az ese
tek 1 %-ában súlyosabb formában jelentkeznek. 
Ezek a jelenségek a Superfact abbahagyása nélkül. 
spontán regrediálnak. Az eddigi tapasztalatok alap
ján ezek a tünetek a kezelés elején adott antiandro
gén (pl. cyproteronacetát, flutamid) kiegészítő keze
léssei kivédhetők. 

A nemi hormonok elvonása miatt hőhullámok, 
impotencia, libidocsökkenés és ritkán depressiv le
hangoltság tapasztalható. 

Egyes esetekben maiiduzzanat jelentkezhet, 
amely általában nem fájdalmas, gyakorisága a 
spontán jelentkező esetek számának felel meg. Az 
esetek max. 1 0%-ában átmenetileg fejfájás észlel
hető. 

Egyes esetekben tüdőemboliával párosuló 
thrombosist, valamint gastrointestinalis zavarokat 
{pl. hányinger, hányás, hasmenés, szédülés) figyel
tek meg. A Su prefact orrspray orrnyálkahártya izgal
mat válthat ki. ami esetenként orrvérzéshez vezet
het. 

Ritkán túlérzékenységi reakció jelentkezhet bór
pír, viszketés, csalánkiütés és légszomj formájában. 
Anaphylaxiás shockot eddig még nem észleltek, de 
alófordulása akut életveszélyt jelenthet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Oepressiós hangulatú betegek vagy azok, akik 
depresszioban szenvednek, csak gondos orvosi fel
ügyelet mellett kezelhetők Su prefacttaL A Su prefact 
orrspray hatását a szérum-tesztoszteron szint meg
határozásával lehet ellenőrizni, adagolásával a 
kasztrációs tartományba eső tesztoszteron értéket 
kell elérni. A meghatározást a kezelés kezdete után 
5 héttel, majd 3 hónaponként kell elvégezni. 

A szérum-tesztoszteronszint legkésőbb 5 hét 
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után a terápiásan megkívánt tartományt {kasztráci-
ós szint) eléri. Amennyiben ez nem következik be, a 
Suprefact orrspray rendszeres használatát ellenóriz
ni kell és a vizsgálatot 2-4 hét múlva meg kell ismé
telni. 

Amennyiben a talált érték még mindig nem esik 
a kasztrációs tartományba, a tesztoszteron szintet 
referencia laborban kell meghatározni, melynek 
eredményétól függóen alternatív kezelési módra kell 
áttérni. 

A Suprefact orrspray klinikai hatása a prostata 
carcinama szokásos vizsgálati módszereivel ellenő
rizhető. Miután a szérum-tesztoszteron szint a keze
lés megkezdése után csak bizonyos idő elteltével 
csökken, a klinikai hatás is ennek megfelelóen je
lentkezik. Amennyiben a megbetegedés progrediál, 
a tesztoszteron szintet a fentiekben leírtaktól függet
lenül is meg kell határozni. Ha megfelelóen ala
csony szérum-tesztoszteron szint mellett is észlelhe
tó ez a progressio, a prostata carcinama feltehetően 
nem hormonérzékeny és a beteg kezelését ennek 
megfelelóen kell megváltoztatni. 

Az orrspray nátha idején is használható. 
A Su prefact hatása reverzibilis. A kezelés felfüg

gesztése után a tesztoszteron szint lassan ismét 
emelkedik. 

Eltartás: szobahőmérsékleten! 
• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1503 {injekció) 

K- 1504 (orrspray) 

SU RAL tabletta (5q0x) 

EXTRACTUM PHARMA ATC kód::Jo4A. K02 

Kevéssé toxikus, jó hatásszélességű, orálisan jól 
felszívódó, specifikus antituberculotikum. Feltehetó
en a nukleinsav szintézisbc avatkozik bele. 
o Hatóanyag 

250 mg aethambutolium chioratum tablettán
ként 
e Javallat 

Tüdótuberculosis. 
e Ellenjavallat 

A n. opticus károsodása. 
e Adagolás 

Naponta 25 mg/ttkg, 60 napon át, majd naponta 
15 mg/ttkg, az eddig még nem adagolt másodren
dű tuberculostaticum szokásos adagjaival kombi
nálva. Az egész napi adagot egyszerre célszerű be
venni. Az egyidejű táplálékfelvétel a felszívódás! 
nem gátolja. 

Kombinált kezelés: Csak egyéb antitubercu
loticumokkal kombinálva alkalmazható. Az ún. elő
kezelt esetekben, amelyekben az első kezelés so-

rán felhasznált tuberculostaticumokkal szemben re
zisztencia alakult ki, a Sural jól értékesíthető olyan 
szerekkel kombinálva, melyeket a betegnek még 
nem alkalmaztak. 
e Mellékhatás 

Neuritis n. optici, melynek tünetei lehetnek a lá
tásélesség romlása, a látótér beszűkülése, a vörös 
és a Zöld szín érzékelésének zavara. A látászavarok 
ritkán jelentkeznek és többnyire átmeneti jellegűek. 
e Figyelmeztetés 

Nagy része a vesék útján választódik ki, ezért 
csökkent veseműködés esetében az adagolás! a 
szérum etámbutolszintjének meghatározásával, 
egyénileg kell megállapítani. Látáskárosodásban 
szenvedó betegek (pl. ·recidiváló szemgyulladás, 
cataracta, neuritis n. optici, diabeteses relinopathia) 
kezelésekor különös óvatosság szükséges. A keze
lés során kialakult szubjeklív látási panaszokat min
den esetben ellenőrizzük, mivel ezek néhány bete
gen a látásélesség objektív csökkenésének jelei le
hetnek. (Járművezetés, baleseti veszéllyel járó mun
ka!) A készítmény adagolásának megszakításával 
néhány hét vagy hónap múlva a látásélesség csök
kenése megszúnik. Ezután a megelőzőknél kisebb 
adagokkal tovább folytitható a kezelés anélkül 
hogy ez a mallékhatás újból megjelenne. ' 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3403 

SlJf!G_4M 300 lll g tábletla (20x} 
SURGAM 300 1J19 végbélkúp 

felnőtteknék (6íc) . 

ROUSSEL: .·:·ATc kóél:._f~1ó:~-A E;:~ 

Hatóanyaga a tiaprofensav nemszteroid gyulla
dáscsökkentő, arilkarboxil származék. 

Gátolja a prosztaglandinszintézist, a thrombocy
ta aggregatlot Gyulladáscsökkentó, fájdalom- és 
lázcsillapító hatású. Egyszeri adag orális alkalmazá
sa után emberen a felszívódás gyors (elsósorban a 
duodenumból). A csúcskoncentráció l óra után ala
kul ki (40 perc-2 óra). 200mgbevétele után C ér
téke 19-26 mg/1. 10D-600 mg közti adag es~n a 
!max nem változik, a Cmax értékek 6,80.7 mg/1 és 
54,1 ± 13,8 mg/1 között mérhetők. Az eliminációs fe
lezési idő 1,5 és 2,5 óra között változik, az alkalma
zott adaQtól függetlenül. 

A tiapr6fensav metabolitjaí az egész szarvezet
ben eloszlanak. Fő metabolitja, a tiaprofénsav alko
hol származéka. Főleg a vesén át ürül. Kis része át
jut a placentán, illetve kiválasztódik. Plazmakötődés 
98%. Ismételt orális adagoláskor kumuláció nem 
észlelhető. Idős, ép veseműködésű embereken 
végzett farmakokinetikai vizsgálatok ismételt adás 
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során sem jeleztek kumulációt. Ha a kreatinin clear
ance értéke 30 ml/perc alatt van, a lia profensav fe
lezési ideje meghosszabbodik, elérheti a 4,07, illet
ve 5,07 órát. Rectalis adagolás után a C max 4 órával 
a beadás után alakul ki. Azonos tiaprofénsav kon
centrációt mértek a plazmában 300mg-ot tartalma
zó kúp és 2x100 mg tabletta alkalmazása után. 
o Hatóanyag 

300 mg acidum tiaprofenicum tablettánként, 300 
mg acidum tiaprofenicum végbélkúponként 
• Javallat 

Rheumatoid arthritis (polyarthritis chronica pro
gressiva), osteoarthritis, spondylarthritis ankylopo
etica {morbus Bechterew), lumbago, periarthritis 
humeroscapularis, epicondylitis, fibrositis és egyéb 
csont-izom betegségek, továbbá kötőszöveti gyulla
dásos állapotok, ficamok, rándulások, postoperatív 
gyulladások és fájdalmak. 
• Ellenjavallat 

Ulcus veniriculi és duodeni, tiaprofensav iránti 
túlérzékenység. Terhesség, szoptatás, gyermekkor 
(lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Átlagos napi adagja 600 mg, kétszerre elosztva 
(reggel-este 300 mg), azaz 1-1 tabletta vagy kúp. 
Idős betegek, enyhe-mérsékelt veseelégtelenség
ben szenvedők változatlan adagban szedhetik; sú
lyos veseelégtelenségben az adagot felére kell 
csökkenteni. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: bőrpír, urticaria, pruri
tus, igen ritkán fényérzékenység; asthmás rohamot' 
észleltek olyan egyéneken, akik acetilszalicilsavra 
vagy más nemszteroid gyulladáscsökkentőre túlér
zékenyek. 

Gyomor-bél panaszok: dyspepsia, hányinger, 
hányás, gyomorfájdalom, gyomorégés, székreke
dés, étvágytalanság, telítettségérzés, stomatitis, 
gastritis, puffadás, hasmenés; ritkán észleltek fe
kélyképződést, vérzés!, perforatio!. 

lés. 
Idegrendszer: fejfájás, álmosság, ritkán szédü-

Májenzimek: értéke átmenetileg emelkedhet. 
Vese: reverzibilis vesekárosodást okozhat. 
A kúp rectalis irritáció! válthat ki. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerü/endó: 
- orális anticoagulánsokkal és heparinnal (a 

thrombocyta funkció gátlása, a bélnyálkahártya 
esetleges irritáltsága miatt a vérzés veszélye nö). 

Ha az együttadás K-vitamin antagonistával nem 
kerülhető el, a prothrombin idő rendszeres ellenőr
zése szükséges; 

- orális antidiabeticumokkal (szulfonamidokkal) 
és fenitoinnal (a szérumfehérje-kötödés mértékét 
csökkenti, ezzel a szabad frakció ríő, a hypogly
caemizáló hatás, illetve a fenitoin toxicitása fokozó
dik); 

- más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 

(ulcerogen és vérzés! okozó hatás fokozódik). 
Óvatosan adható együtt: 
- litiummal (amelynek vérszintjét emeli, ezért a 

lítiumszint rendszeres ellenőrzése .szükséges); 
- diureticumokkal és egyéb antihypertensiv sze

rekkel (natriuretikus és vérnyomáscsökkentő hatá
sukat gyengíti). 
• Figyelmeztetés 

A gyomor-bél szövódmények lehetősége miatt 
az esetleges gyomor-ból tüneteket különös gonddal 
kell figyelni (különösen anticoagulans terápiában ré
szesülő betegnél), vérzés felléptekor· a kezelést 
azonnal meg kell szakítani. 

Mivel a nemszteroid gyulladáscsökkentök a 
szervezet fertőzés elleni védekezését csökkenthe
tik és elfedhetik a fertözés szokásos tüneteit, 
ezért Surgam kezelés fertözés, vagy annak veszé
lye eselén csak nagy elővigyázatossággal alkal
mazható. 

Terhesség és szoptatás alatti biztonságos alkal
mazása még nem igazolt, bár állatkísérletben tera
togen hatása nem volt. 

Gyermekeknek: jelenleg elegendő adat hiányá-
ban nem adható. · 

Bullosus kiütések jelentkezése eselén a kezelést 
azonnal abba kell hagyni. 

E gyógyszer a kezelés első napjaiban szédülést, 
álmosságot okozhat, a koncentrálóképességet 
csökkentheti. Ezért az orvos egyedileg határozza 
meg a közlekedésben való részvételre, a baleseti 
veszéllyel járó munka végzésére vonatkozó korláto
zást vagy tilalmat. 

Eltartás. Tabletta: szobahőmérsékleten. 
Végbélkúp: hűvös helyen. 

e Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 1546 (tabletta) 

K- 1547 (kúp) 

SUSTACforte tabletta.(25x) 
SUSTAG mite tabletta (25x) 

KRKA . 

;; 

•••• 

Nyújtott hatású készítmény. A nitroglicerin köz
vetlen értágító hatása az erek simaizom sejtjein ke
resztül érvényesül. Elsősorban a vénák tágulnak ki
sebb mértékben az artérlák és a fej véredényei. 
Nagy adagban ellazítja a bronchusok, az epeutak 
és a gastro-intestinális traktus sima izomzatát is. 
Csökkenti a vérnyomást. 

A Sustac tabletták speciális technológiája las
sú és egyenletes nitroglicerin felszabadulást bizto
sít. A hatóanyag egy része azonnal felszívódik, 
ezért hatása 10 percen belül megjelenik a többi vi-

1250 

il 

l 

J 
l 

szont lassan szívódik fel és elnyújtott hatást tesz 
lehetövé. 
e Hatóanyag 

Sustak mite tabi: 2,6 mg nitroglycerinum tablet
tánként Sustak forte tabi: 6,4 mg nitroglycerinum 
tablettánként. 
• Javallat 

Anginás rohamok megelőzése. Koszorúérbeteg
ség, és pangásos keringési elégtelenség. Akut an
gina pectorisos roham kezelésére nem alkalmas. 
e Ellenjavallat 

Ismert nitroglicerin intolerancia. Aorta stenosis, 
a fej traumás sérülései, agyi vérzések, súlyos 
anaemia, glaucoma. Hypotonia eselén óvatosság 
szükséges. 
• Adagolás 

Egyéni beállítást igényel, a betegség súlyossá
gától és az egyéni érzékenységtól függöen. A tab
lettát egészben kelllenyelni. Az adagolásnak 8-12 
óra múlva már alacsony nitrát vérszintet kell biztosi
tani. 

Sustac mite: 1-2 tabletta naponta kétszer, (eset
leg háromszor). Sustac forte: 1-2 tabletta naponta 
kétszer, reggel és kora délután. 

Gyakori éjszakai anginás rohamok eselén a be
teg az első adagot lefekvéskor vegye be, a második 
tablettát pedig reggel (hogy így a tolerancia kialaku
lása megelőzhető legyen). 

A 24 órás, maximális antiischaemiás védelem 
biztosítására kombinált béta-blockofó és/vagy kal
ciumantagonista kezelés bevezetése javasolt, 
amennyiben ezek alkalmazásának ellenjavallata 
nincs. / 

Folyamatos (reggei-Ó§Iben-este) szedése cél
szerűtlen, nitrát-tolerancia kialakulása miatt. 

Hosszantartó szedés után fokozatosan, néhány 
nap alatt, csökkenő adagolás mellett lehet abba
hagyni a szedését, a beteg gondos megfigyelésé
veL 
o Mellékhatás 

Arcpír, fejfájás, vérnyomásesés. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

Óvatosan adható: 
- antihypertensívumokkal, béta-blockolókkal, 

kalcium-antagonistákkal, diureticumokkal, major 
tranquillánsokkal, triciklikus antidepressánsokkal 
(vérnyomáscsökkenés léphet fel). 

- diureticumokkal együtt adva tartósan hypo
volaemiát okozhat. 
e -Figyelmeztetés 

Alkalmazásának ideje alatt szeszesital fogyasz
tása tilos! 

Túladagolás. Tünetei: hányás, nyugtalanság, 
cyanosis, methaemoglobinaemia, tachycardia, syn
cope. 

Kezelése: gyomormosás, ill. légzés, keringés tá
mogatása. 
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Eltartás: jól lezárva, száraz, hüvös helyen, fény
tól védve. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1064 (forte) 

K- 1063 (mite) 

SUXILEP 250 mg kapszli1~{12(J.x) 
JENAPHARM ATC kód;' N03~ D.Qi_ 

Hatóanyaga, az etoszuximid a szukcinimidek 
csoportjába tartozó antiepilepticum. A görcskész
séget a maloros area görcsküszöbének emelése ré
vén csökkenti. 

Hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, de 
biztosan szerepet játszik benne a GABA (gamma
amino-vajsav) enzimatikus lebontásának gátlása is 
A plazmafehérjékhez nem kötődik. 
e Hatóanyag 

250 mg ethosuximidum kapszulánként. 
e Javallat 

- Pycnoleptikus,.komplex és atfpusos absence 
(kis epilepsiás rohamok rövid ideig tartó eszmé
letvesztéssel, mozgászavarral, vagy ezek nélkül) 
általában, - de nem kizárólag - iskoláskorú gyer
mekeken. A komplex és atlpusos absencehoz 
gyakran társuló nagy rohamok esetén egyéb haté
kony görcsgátlókkal (primidon, fenobarbital) kom
binálható. Az addicionális grand-mal prophylaxis 
csak iskoláskorúak absence-epilepsiáiban mellőz
hető. 

- Myoclonusos, astatikus petit mal (rövid ideig 
tartó, eszméletvesztéssel, rángással és összeesés
sei járó rohamok kisgyermekkorban). 

- Fiatalkori myoclonusos rohamok- impulsiv pe
tit mal- (fiatalkori kisrohamok rövid ideig tartó izom
rángásokkal a fej, a vállak és a karok területén, álta
lában eszméletvesztés nélkül). 
e Ellenjavallat 

Szukcinimidekkel szembeni túlérzékenység 
(lásd a Figyelmeztetést is). 
o Adagolás 

Individuális. A kezelést fokozatosan, lassan 
emelkedő adagokkal kell megkezdeni az egyéni 
szükséglet és tűrőképesség figyelembevételével. 

A kezdő adag gyermekeknek és felnőtteknek 

egyaránt5-10 mg/ttkg/nap. Ezt 4-7 naponként 5 
mg/ttk~failehet emelni (a sleady state kancentráció 
kialakulásától fúggően, ami általában 8-10 nap). 

A fenntartó adag gyermekeknek általában 20 
mg/ttkg, felnőtteknek 15 mg/ttkg. 

Gyermekek teljes napi adagja a 40 mg/ttkg-ot, a 
felnőtteké pedig a 30 mg/ttkg-ot nem haladhatja 
r;1eg. A napi adagot akár egyszerre, akár 2-3 rész
re elosztva lehet alkalmazni, azonban mindig étke-



zés közben vagy után. A kapszulát szélrágás nélkül, 
egészben kelllenyelni. 
o Mellékhatás 

Adagolástól függő mellékhatások a terápiás dó
zistartományban az esetek mintegy egyhatodában 
fordulnak elő. Fáradékonyság, hányás, csuklás, ha
si fájdalom, esetenként indítékszegénység, vissza
vonultság, erős fejfájás, alvás- és étvágyzavar. sza
rong ás és ritkán napokon vagy heteken belül kifejlö
dó téveszmés hallucinatio. 

Egyes esetekben a kezelés első 12 órájában ki
alakuló dyskinesiáról számoltak be. Ez az adagolás 
abbahagyásával vagy dífenhidramin adásával gyor
san megszüntethetó. 

Allergiás bőrtünetek fordulhatnak elő (pl. exan
thema) és ezek súlyosabb formát (Stevens-Johnson 
syndroma) is ölthetnek. 

Vérképzőszervi elváltozások fordulhatnak elő: 

eosinophilia, leukopenia, agranulocytosis, aplasti
kus anaemia, pancytopenia. 

Ritkán előfordulhat lupus erythematosus is. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az etoszuximid az egyéb anliepilepticumok 
(primidon, fenobarbital, fenitoin) plazmakoncentrá
cióját általában nem befolyásolja. Egyes esetekben 
mégis lefrták a fenitein koncentrációjának csökke
nését etoszuximid hatására. 

Karbamazepin egyidejű adása meggyorsítja az 
etoszuximid kiürülését, valproat hatására viszont a 
betegek többségében fokozódik az etoszuximid 
szérumkoncentrációja. Egyéb gyógyszerkölcsönha
tás nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Mozgászavarok fellépte eselén adagelását meg 
kell szüntetni és intravénás difenhidramin kezelést 
kell alkalmazni. 

Különösen olyan betegeken, akiknek kórtörté
netéb!;ln psychiatriai betegségek fordulnak elő, 

psychiatriai jellegű mellékhatásokkal (hallucinatiók, 
szorongás, zaklatottság) kell számolni, ezért nekik 
a készítmény csak különös go.ndossággal rendel
hető. 

Az esetleges csontvelókárosító hatás idejében 
történő felismerése érdekében először havonta, 
majd egy év után félévente a beteg vérképét ellenő
rizni kell. Ha a fehérvérsejt-szám 3500/mm3 alá, 
vagy a granulocyták aránya 25% alá csökken, indo
kolt lehet az adagok csökkentése, vagy a kezelés 
abbahagyása is. A csontvelőkárosodás klinikai jele
ire (láz, angina, vérzések) különösen gondosan kell 
ügyelni. 

Általában a nem dózisfüggő me!lékhatások 
megjelenésekor javallt a készítmény adagolásá
nak megszűntetése. Ilyen ·esetben a kezelés ·új
rakezdésekor a korábbi mellékhatásókkal szá
molni kell. 

Terhesség alatt, (különösen annak 10--20. heté
ben), valamint szoptatáskór, a lehető Jegkisebb 

adagot kell alkalmazni, a vegyület átjut a placentán, 
illetve az anyatejbe. 

Alkalmazásának, illetve hatásának időtartama 

alatt tilos szeszesitalt fogyasztani és tartózkodni kell 
az altatőszerek használatától. 

Alkalmazásán-ak és a koncentrálóképességet 
csökkentő hatásának időtartahla alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos! 

Túladagolás a mellékhatásokként leírt tünetek
kel, elsősorban fáradtsággal, letargiával, depressi
ós és izgalmi állapotokkal és néha fokozott ingerlé-
kenységgel jár. · 

Súlyos túladagolás eselén gyomormosás! kell 
végezni és aktív szenet kell adni. A beteg keringé
sének és légzésének állapota igen gondosan ellen
őrizendő. Specifikus antidotum nem ismeretes. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 863 

SUXINUTIN.k~ps3~1~j(10Ö~)\ 
S:OXINÜTfN szirllp (125 n\ l) .. · 
.Göb~'C~~~ARkÉ~ DA VIS;; 

:.·:'':J\f_(:{~~a·;;:~~g~::·12~1: ·· 

Az etoszuximid az agykéreg mozgató régióinak 
szelektív befolyásolása útján fejti ki antiepileptikus 
hatását. 

Emeli a központi idegrendszerben a görcsöt ki
váltó ingerekkel szembeni reakciőküszöböt. Csök
kenti a rohamkészséget és a rohamok számát. 

Az orális bevitel! követően a hatóanyag gyorsan 
és tökéletesen felszívódik. A legmagasabb plazma
szintet egyszeri adás után 1-4 órával éri el; ismételt 
adagolás mellett a kancentráció 7 napon keresztül 
tovább emelkedik. Az állandó (staedy-state) kon
centrációt általában 4-1 O nap alatt lehet elérni. A 
plazmafelezési idő, felnőttekben 54-60 óra, gyer
mekekben 30 óra. 

A változatlan állapotban kiválasztott etosuximid 
is, {fő metabolitjai egy szabad hidroxietil-metil-szár
mazék, illetve annak glükuronidja és egy szukciri
imid gyűrűt nem tartalmazó metabolit glükuronidja) 
egyaránt a vizelettel választódnak ki. 
e Hatóanyag 

250 mg ethosuximidum kapszulánként; 250 mg 
ethOSL!Ximidum és 300 mg glucosum a szirup 5 ml
eként. 
• Javallat 

Petit mal. 
Iskolás korban jelentkező pycnoleptikus 

absence állapotok specifikus kezelése. 
Pycnoleptikus petit mal {retropulsiv petit mal). 
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lmpulsiv· petit mal. Kevert típusú epilepsiában a 
petit mal komponens kezelése. 
e Ellenjavallat 

Szukcinimidekkel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Az adagolási minden esetben individuálisan kell 
megállapítani. 

Javasolt adagja: 6 éves kor alatt napi 1 teáska
nál szirup (5 ml), 6 éves kor felett napi 2x1 teáska
nál szirup, vagy 2-szer 1 kapszula. 

A kezelés eredményességétól függően az adag 
4-7 naponként 1 teáskanál sziruppal, illetve 1 kap
szulával emelhető, egészen a terápiás hatás eléré
séig. 

A rohamok-kezeléséhez szükséges hosszantar
tó adagolás általában napi 3-5-szar 250 mg, azaz 
3-6 teáskanál szirup, illetve 3-6 kapszula naponta. 
Ez az adag indokolt esetben napi 7--8-szor 250 mg
ra emelve még nem minősül túlzottan nagy adag
nak. Az adagokat napközben egyenletesen kell el
osztani és étkezés közben bevenni. Kevert típusú 
epilepsziában más anticonvulsivumokkal együtt is 
alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Az adagtól és a gyomor-bélrendszer érzékeny
ségétól függően gastrointestinális panaszok: gyo
morrontás, hányinger, hányás, hasmenés, étvágy
csökkenés, testsúlycsökkenés. 

Ritkán neurosensoros zavarok, enyhe zavartság, 
fejfájás, szédülés, hyperactivitás, euphoria, ingerlé
kenység, járászavarok és álmosság. 

Psychotikus epizódok, ingerültség, agitáltság, 
féletrni és nyugtafansági állapotok, agresszivitás, a 
koncentráló képesség hi4tí'ya, valamint más viselke
dési anomáliák (külőnösen azon betegeken, akik
nek kórelőzményében korábban is szerepeitek psy
chiatriai eltérések). 

Parkinsonaid tünetek, valamint fényiszony. 
Allergiás reakciók; csalánkiütés és más bőrel

változások, mint pl. Stevens-Johnson-syndroma; 
SLE; eosinophilia; leukopenia; thrombocytopenia; 
pancytopenia: aplastikus anaemia. 

Az előforduló mellékhatáSok rendszerint átme
netiek, ritkán jélantösebbek (kivéve a vérképzőszer
vi zavarokat), és csak nagyon ritkán teszik szüksé
gessé a kezelés abbahagyását. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Eddig nem ismeretesek. 
• Figyelmeztetés 

Máj- és vesekárosodás eselén a gyógyszer kü~ 
!önös óvatossággaL rendszeres e·nenórző vizsgála
tok mellett alkalmazandó. 

Tartós alkalmazás eselén a teljes vérkép ellenőr
zése is szükséges. 

A gyógyszer rendszeres adagolását, illetve sze
dését a rohamok fellépésének elmaradásakor sem 
szabad abbahagyni. A kezelés során figyelni kell a 
grand-mal-provokáció jeleire, ilyenkor megfelelő ki-

egészítő (kombinációs) kezelést {pl. fenitoin) kell al
kalmazni. 

Terhességet tervező betegeknek, iiletve ter
hességben történő alkalmazásakor mérlegelni kell a 
terápia hasznát és kockázatát mind az anya, mind a 
gyermek szempontjábóL A terhesség eselén sem 
szabad a betegnek önkényesen abbahagynia a ke
zelést 

Az epilepsiában szenvedő beteQeldől 'Effiúhes
ség alatt sem szabad a rohammentességet biztosí
tó gyógyszeradagot megvonni, szükséges azon
ban- különösen a terhesség 20. és 40. napja (3-6. 
hét) közölt-a dózis!, lehetőleg a szérumkoncentrá
ció ellenőrzése mellett, a lehetséges minimumon 
tartani. A kockázat további csökkentése céljából a 
más gyógyszerekkel való kombináció! lehetőleg ke
rülni kell. 

A túladagolási tünetek a "Me!lékhatások" feje
zetben leírt jelenségekkel megegyeznek. 

A halálos adag kb. 5 g-nál (20 kapszula) kezdődik. 
A mérgezéseknél figyelembe kell venni, hogy az 

etoszuximid felezési ideje igen hosszú (felnőttekné! 
kb. 60, gyermekeknél kb. 30 óra). 

Specifikus antidotum nem ismert. 
Azonnali beavatkozásként gyomormosás, par

enterális folyadékbevitel és erélyes vizelethajtás, 
valamint tüneti kezelés, keringés támogatás és a 
légzés ellenőrzése javasolt. Mivel az etoszuximid 
nem kötődik erősen a plazmafehérjékhez, kezelés
ként haemedialysis és peritoneális dialysis is szóba 
jöhet. 

Alkalmazásának, illetve hatásának időtartama 
alatt tilos szeszesitalt fogyasztani és tartózkodni kell 
az altatászerek használatától. 

Alkalmazásának és a koncentráló képességet 
csökkentő hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos! 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 822 (kapszula) 

K- 2003 (oldat) 

e Hatóanyag 
1 g oxedrinium tartaricum {10. ml) oldatban. 

• Javallat 
Fertőzéses megbetegedésekben (elsösorban 

influenza, dyphteria, tüdőtuberculosis, pneumonia), 
reconvalestentiában a collapsus megelőzésére és 
kezelésére; műtétek előtt és után, cardiotonicumok 
hatásának támogatására. 
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e Adagolás 
Felnófteknek naponta 3-szor 10-20 csepp. 
Gyermekeknek 6 éves kor felett 5-1 O csepp na

ponta 3-szor. 
e Mellékhatás 

Nagyobb adagok esetén tachycardia, extrasys
tolék előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-triciklikus antidepressansokkal (fokozott vérny

omásemelkedés). 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 13335 

SYNA.C!HEN DEP()T 1 11"111 injekcio 

(l x 11n.1)• .... ·... •. ... / 
SYNACTHEN DEPOT 2 ll"IQ i~jel<bió 

(1 x21111) 
CIBA 'ATc:·köd:--HOJA'A02"· 

Szintetikus polipeptid szuszpenzió, a természe
tes ACTH első 24 aminosav komponensét tartal
mazza, mely a mellékvesekéreg kortikoszteroid ter
melésének serkentése utján hat. 
e Hatóanyag 

1 mg ill. 2 mg béta 1-24 corticotraphin (tetracos
actid) ampullánként 
e Javallat 

Kollagén betegségek: Rheumatoid arthritis, 
juvenilis rheumás betegségek, spondylarthrosis 
ankylopoetica, arthropathia psoriatica, rheumás láz, 
dermatomyositis, lupus erythematosus, periarteritis 
nodosa, arteritis temporalis. 

Neurológiai betegségek (részben autoimmun 
eredet gyanúja esetén): Sclerosis multiplex akut 
exacerbatiója, neuritis retrobulbaris, a polyneuritis 
néhány formája, különösen a Gu illain-Barré-syndro
ma (polyradiculoneuritis), perifériás facialis paresis, 
csecsemókori spasmusok hypoarrhytmiával, chorea 
minor, akut encephalitis, myasthenia gravis, cere
bralis oedema. 

Bőrbetegségek: A bór minden olyan krónikus 
rcndellenessége, amely reagál kortikaid kezelésre 
(pemphigus stb.), bullosus és exfoliativ dermatitis 
egyéb generalizált formái, dermatitis herpetiformis, 
az erythroderrnia néhány formája, pustularis psoria
sis, erythema oxidativum multiforme, Stevens-John
son-syndroma, neurodermatitis, súlyos ?kzema. 

Gastroin/estiná/is betegségek: Colitis ulcerosa, 
ileitis regional is. 

Vesebetegségek: súlyos nephrosis syndroma. , 
Mal/ékvesekéreg célzott ingerlése: kortikaid ke-

zelés befejezésekor a meliékvesemüködés sup
primáit állapotában. 
• Ellenjavallat 

Abszolut ellenjavallat: Terhesség, tetracosactid
dal szembeni túlérzékenység, akut psychosis, fertő
ző betegség (hacsak nem folyik párhuzamosan ke
zelés hatásos antibioticummal), ulcus pepticum, 
Cushing syndroma", szívelégtelenség. 

Relatív ellenjavallat: Állati eredetű ACTH-val 
szembeni túlérzékenység. Beállított hypertonia és 
diabetes mellitus eselén az adagolás! revideálni 
kell. 
e Adagolás 

Kizárólag íntramuscu/árisan!! Felnőtteknek kez
dó adag napi 1 mg. Az akut tünetek mérséklódése 
után aszokásos adag 2-3 naponta 1 mg, ez szük
ség szerint 2-3 naponta beadott 0,5 mg-ra, illetve 
heti 1 mg-ra csökkenthető. 

Tumoros betegek és akut megbetegedések 
eset én a kezd ö adag 12 óránként 1 mg. 

Csecsemőknek a kezdő adag napi 0,25 mg, 
fenntartó adag 2-8 naponta 0,25 mg. 

Kisgyermekeknek a kezdő adag napi 0,25-0,5 
mg, fenntartó adag 2-8 naponta 0,25-0,5 mg. 

Iskoláskorú gyermekeknek a kezdő adag napi 
0,25-1 mg, fenntartó adag 2-8 naponta 0,25-1 mg. 
• Mellékhatás 

Só- és vízretentio, vérnyomásemelkedés, 
hypokalaemia, hyperglycaemia, osteoporosis, 
Cushing-syndroma, fertőző betegségekre való foko
zott hajlam, psychés változások, ulcus pepticum, 
hyperpigmentatio. 

Anaphylaxiás reakciók: bórpir, fájdalom az injek
ció helyén, urticaria pruritus, flush jelenség, igen 
rossz közérzet dyspnoe. Anaphylaxiás shock (külö
nösen asthmás vagy más allergiás megbetegedé
sek esetén). 
e Figyelmeztetés 

Túlzott mértékú mellékvesekéreg válasz es etén 
az adagolás! szüneteltetni, az adagot csökkenteni 
vagy az adagok közötti időtartamct növeini kell. 

A túlzott mineralokortikoid aktivitást sószegény 
diéta és káliumpótlás rendezheti. 

A kezelést megelőző allergiás megbetegedése
ket, különösen az allergiás asthmát és gyógy
szertúlérzékenységet a kezelés kezdetekOr okvetle
nül figyelembe kell venni. A kezelés kockázatát mér
legelni kell. Az anaphylaxiás reakciók, illetve shock 
elkerülhető, ha közvetlenül a túlérzékenységi tüne~ 
tek jelentkezésekor a kezelést megszakítják. 

A beadást követő 30 percig a beteg szigorú cif
vosi felügyelet alatt legyen. 

Hosszú időn át kezelt gyermekek növekedését 
időszakosan ellenőrizni kell. 

Eltartás: 2-6°C-on. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 636 (1 mg injekció) 

K- 1240 (2 mg injekció) 
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SYNA~Afl••.krelll •• (~Ög). 
SYN!li.,A.R kenőtS:(30 gj 
ZENECA :ATP::k~-~~',ö~yt4:Co4.: 

A Synalar hatóanyaga, a fluocinolon acetamid 
szintetikus, gyulladásgátló kortikoszteroid. Hatás
mechanizmusa érösszehúzó hatásán, valamint a 
sejtfal permeabilitisását, a sejtosztódás!, az immun
reakciót és a gyulladás-mediátorok felszabadulását 
gátló hatásán alapszik. 

A fluocinolon bőrön keresztül történő felszívódá
sának mértékét számos tényező befolyásolja, töb
bC:k k~zött a vi~őanyag, az spidermalis barrier ép
sege es occlus1v kötések alkalmazása. A felszívó
dását követően elsősorban a májban metabolizáló
dík, majd avesén keresztül ürül. 
• Hatóanyag 

Krém: 7,5 mg fluocinolonum acetonidum vizzel 
lemosható krém-alapanyagban (30 g) tubusonként 

Kenőcs: 7,5 mg fluocinolonum acetanídum zsí
ros kenőcs-alapanyagban (30 g) tubusonként 
• Javallat 

A bór gyulladásos, viszkető allergiás rendelle
nességei, így ekzema, dermatitis, intertrigo, prurigo, 
lichen ruber planus, psoriasis és a discoid lupus 
erythematodes. 

A krém különösen alkalmas nedves vagy nedve
ző bórfelületek és testhajlatok kezelésére. A száraz 
hámló bórelváltozások kezelésére a kenőcs alkaf~ 
masabb. 
e Ellenjavallat 
. TBC-s eredetű q6rfertőzések, varicella. 

Altalában a bőr baktériumok, gombák vagy vírusok 
okozta elsődleges fertőzései. Továbbá rosacea 
acne, perloralis dermatitis, anogenitalis pruritus é~ 
pelenkadermatitis esetén. 

Egy éven aluli gyermekek kezelése. 
e Alkalmazás 

Az érintett bórfelületre felvinni szükséges kis 
mennyiséget naponta két-három alkalommal, majd 
gyengéden a bőrbe dörzsölni. 

Amennyiben occlus1v kötés szükséges, az érin
tett bórfelületet először gondosan meg kell tisztítani. 
Ezután alkalmazható a Synalar, majd a kezelt terület 
lefedése a megfelelő kötéssel. 
e Mellékhatás 

Fertőzött elváltozásokon a helyileg alkalmazott 
szteroidok a megfelelő antiseptikus kezelés nélkül 
opportunista fertőzések elterjedéséhez vezethet
nek. 

Hosszantartó és intenzív kezelés esetén különö
sen occlusíV kötés vagy hajlatokban történő alkal
mazásakor striák, az epidermis növekedésének gát
lása, teleangiectasiák, atrophia, és szisztémás hatá
sok léphetnek fel a mellékveseműködés suppres
siója következtében (lásd Figyelmeztetés). 

Ritka esetben az alkalmazás helyén irritatio illet
ve túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elő. ' 
• Figyelmeztetés 

Bórgyulladással járó fertőzés esetén a Synalart 
csak megfelelő antiseptikus szerrel együtt szabad 
alkalmazni. 

Tartós lokális szteroid-kezelés atrophiás bórelvá
tozásokat és a felületi erek tágulását idézheti elő kü
lönösen occlusiv kötés vagy bórhajlatokbaf'i"'töriénö 
alkalmazásakor. Lokális szteroidok nagy felületű 
vagy hosszantartó alkalmazása még kötés nélkül is 
a szteroidok olymérvú felszívódását idézheti elő 
h?g~ hyp~rcorticismus valamint mellékvesesuppres~ 
s1o tunete1 alakulhatnak ki, különösen csecsemők és 

. gyermekek esetén. 
A lokális szteroidok a kiterjedt p!akkos psoriasis 

kezelésére általában nem java!ltak. Psoriasis keze
lésére tört_én~ alkalmazása esetén fennáll egyrészt 
a toleranem kialakulását követően a betegség kiúju
lásának, másrészt a generalizált psoriasis pustulosa 
fe.ll~p.ésének ~ :'eszélye. A bór barrier funkciójának 
serulese helyi es szisztémás toxicitáshoz vezethet. 
Igen fontos a betegek gondos felügyelete. 

A Synalar, kevés kivétellel, nem alkalmazható ar
con. Ha mégis szükséges, ez ne hosszú ideig tör
ténjék. 

A tubus tartalmának véletlen lenyelése eselén 
nem valószfnú toxikus hatás kialakulása. Nagyobb 
mennyiség lenyelésekor toxikus tünetek léphetnek 
fel, amikor is tüneti kezelést kell alkalmazni. 

Gyermekek esetében a kezelés általában ne 
tartson öt napná] tovább és ne occlusív kötéssel. 

Terhesség. Allatkfsérletekben alkalmazott loká
lis szteroidok a magzati fejlődésben rendellenessé
geket okozhatnak. Emberen kellő tapasztalat nem 
áll rendelkezésre. Terhesség során a feltétlenül 
s~ükségessé váló lokális szteroid-kezelés mennyi
segét, valamint időtartamát minimálisra kell csök" 
kenteni. 

Szoptatás. A szoptatást megelőzően a mellen 
nem szabad helyi szteroidokat alkalmazni. A test 
többi részén szükségessé váló helyi szteroid-keze~ 
lés mennyiségét, valamint időtartamát minimálisra 
kell csökkenteni. 

Ügyelni kell, hogy a szer szembe ne kerüljön. 
A lokális szteroidokkal történő kezelést kedve

zőtlen reakciók fellépésekor abba kell hagyni. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4275 (krém) 

OGYI-T.: 4276 (kenőcs) 
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SYNALARN krém (30.g) >: ··: · 
SYNALARNI\enőcs(301 ~) : ··•··. 
ZENECA •.•. · •.··••·.•·.·. ~fc.{óá:.ooic co2 ·· 

A Synalar N szintetikus, gyulladásgátló kor
tikoszteroid és a baktériumok fehérjeszintézisét gát
ló aminoglikozid antibioticum kombinációja. Hatás
mechanizmusa érösszehúzó hatásán, valamint a 
sejtfal permeabilitását, a sejtosztódás!, az immunre
akciót és a gyu!ladás-mediátorok felszabadulását 
gátló hatásán alapszik. 

A fluocinolon bórön keresztül történő felszívódá
sának mértékét számos tényező befolyásolja, töb
bek között a vivőanyag, az epidermalis barrier ép
sége és occlusiv kötések alkalmazása. A felszívó
dás! követően elsősorban a májban metabolizáló
dik, majd a vesén keresztül ürül. 

A neomicin szulfát ép bőrön nem szívódik fel. 
Nagy denudált, égett vagy granuláló bőrfelületekról 
azonban felszívódhat. Kiválasztása változatlan for
mában történik. 

A neomycin széles antibacterialis spektrumot 
~iztosít, különősen a Gram-negatív tartományban. 
Ep bórfelületről nem resorbeálódik. 
• Hatóanyag 

Krém: 7,5 mg fluocinolonum acetonidum, 0,15 g 
neomycinium sulfuricum, vízzel lemosható krém
alapanyagban (30 g) tubusonként 

Ken6cs: 7,5 mg fluocinolonum acetonidum, 
0,15 g neomycinium sulfuricum, zsíros kenócs-alap
anyagban (30 g) tubusonként 
• Javallat 

A Synalar N a bór olyan gyulladásos rendelle
nességeinek kezelésére ajánlott, amelyekben a má
sodlagos bacterialis fertőzés fennáll vagy valószínű, 
mint például az ekzema, dermatitis, seborrhoea és 
intertrigo. 

A krém különősen alkalmas nedves vagy nedve
ző bórfelületek és testhajlatok kezelésére. A száraz, 
hámló bőrelváltozások kezelésére a kenőcs alkal
masabb. 
e Ellenjavallat 

Tbc-s eredetű bőrfertőzések, varicella. 
Általában a bór baktériumok, gombák vagy vírusok 
okozta elsődleges fertőzései. 

Továbbá rosacea, acne, perioralis dermatitis, 
anogenitalis pruritus és pelenka-d€:rmatitis esetén. 

Neomycinre, aminoglikozid-antibioticumokra ér
zékeny betegeknek. Perforált dobhártyájú betegek 
külső hallójáratának kezelésére. Egy éven aluli gyer
mekeknek történő alkalmazása. 

Egy éven aluli gyermekek kezelése. 
• Adagolás 

Az érintett bórfelületre felvinni a ·szükséges kis 
mennyiséget naponta két-három alkalommal, majd . 
gyengéden a bőrbe dörzsölni. 

Amennyiben occlusív kötés szükséges, az érin
tett bórfelületet először gondosan meg ke!l tisztítani. 
Ezután alkalmazható a Synalar N, majd a kezelt te
rület lefedése a megfelelő kötéssel. 
• Mellékhatás 

Fertőzött elváltozásokon a helyileg alkalmazott 
szteroidok a megfelelő antispetikus kezelés nélkül 
opportunista fertőzések elterjedéséhez vezethet
nek. 

Hosszantartó és intenzív kezelés esetén, külőnő
sen occlusiv kötés vagy hajlatokban történő alkal
mazásakor striák, az epidermis növekedésének gát~ 
lása, teleangiectasiák, atrophia, és szisztémás hatá
sok léphetnek fel a mellékvesemúködés suppres
siója következtében (lásd Figyelmeztetés). 

Ritka esetben az alkalmazás helyén irritatio, illet
ve túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elő. 
• Figyelmeztetés 

Vírusos vagy gombás fertőzés kialakulásakor a 
megfelelő antiinfectív kezelést el kell kezdeni. Ha a 
fertőzés nem javul azonnal, akkor a Synalar N terá
piát fel kell függeszteni mindaddig, míg a fertőzés 
nyugalomba jut. Tartós lokális szteroid-kezelés 
atrophiás bórelváltozásokat és a felületi erek tágulá
sát idézheti elő, külőnösen occlusiv kötés vagy bőr
hajlatokban történő alkalmazásakor. Lokális szteroi
dok nagy felületű vagy hosszantartó alkalmazása 
még kötés nélkül is a szteroidok olymérvú felszívó
dását idézheti elő, hogy hypercorticismus, valamint 
mellékvesesuppressio tünetei alakulhatnak ki. külö
nösen csecsemők és gyermekek esetén. 

A lokális szteroidok a kiterjedt p lakkos psoriasis 
kezelésére általában nem javalltak. 

Akalmazása eselén fennáll egyrészt a tolerancia 
kialakulását követően a betegség kiújulásának, 
másrészt a generaliZált psoriasis pustulosa fel
lépésénak a veszélye. A bór barrier funkciójának sé
rülése helyi- és szisztémás toxicitáshoz vezethet. 
Igen fontos a betegek gondos felügyelete. 

A neomicinnel együttjáró nephrotoxicitas és oto
toxicitas potenciális veszélye miatt, hosszantartó, il
letve nagy adagokban történő alkalmazása kerülen
dó azon esetekben, amikor a neomycin felszívód
hat 

A Synalar N, kevés kivétellel. nem alkalmazható 
arcon. Ha mégis szükséges, ez ne hosszú ideig tör
ténjék. 

A tubus tartalmának véletlen lenyelése esetén 
nem valószínű toxikus hatás kialakulása. Nagyobb 
mennyiség lenyelésekor toxikus tünetek léphetnek 
fel, tüneti kezelést kell alkalmazni. 

Gyermekek esetében a kezelés általában ne 
tartson 5 napnál tovább és ne occlusív kötéssel. 

Terhesség. Állatkísérletekben alkalmazott lokális 
szteroidok a magzati fejlődésben rendellenessége
ket okozhatnak. Emberen kellő tapasztalat nem áll 
rendelkezésre. 
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Terhesség során a feltétlenül szükségessé váló 
lokális szteroid-kezelés mennyiségét, valamint idő
tartamát minimálisra kell csökkenteni. 

Szoptatás. A szoptatást. megelőzően a mellen 
nem szabad_ helyi szteroidokat alkalmazni. A test 
többi részén szükségessé váló helyi szteroid-keze
lés mennyiségét, valamint időtartamát minimálisra 
kell csökkenteni. 

Ügyelni kell, hogy a szer szembe ne kerüljön. 
A lokális szteroidokkal történő kezelést kedve

zőtlen reakciók fellépésekor abba kell hagyni. 
e Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4 277 (krém) 

OGYI-T.: 4278 (kenőcs) 

SYNAREL 2 mg/ml orrspray (1 o ml) 

SEARLE 

A nafarelin dekapeptid szerkezetú hatékony 
szintetikus gonadotrop-releasing hormon analóg. 
Egyszeri dózisban alkalmazvastimuláljaa hypophy
sis gonadotrop hormonjainak, az LH-nak és FSH
nak a felszabadulását, s ebből következden az 
ovarialis és testicularis szteroidszintézist. Folyama
tos alkalmazása során a stimulációra adott válaszre
akció fokozatosan megszúnik. Napi alkalmazása 
3~4 héten belül csökkent gonadotropin szekréció
hoz és/vagy a gonadotropinok csökkent biológiai 
aktivitásához vezet. Ennek következtében esőkken 
a gonadokban a szteroids;\ntézis, és azon szőve
tek funkciója, amelyek múk.ödéséhez ezek a sztero
idok szükségesek. A nafarelin felszívódása 
intranasalis alkalmazást követően gyors. A készít
mény a maximális plazmakoncentrációt 20 percen 
belül éri el, plazma felezési ideje kb. 4 óra. A 
nafarelin biológiai hasznosulása intranasalis alkal
mazás eselén 2,8%. 
e Hatóanyag 

20 mg nafarelinum 10 ml vizes oldatban. Egy 
porlasztott adag 200 J.IQ nafareliumot tartalmaz. 
Tartósítószer: benzalkonium klorid. 
e Javallat 

Endometriosisban a fájdalom és az endometrio
sisos laesiók csökkentése. 
e Ellenjavallat 

18 év alatti életkor. A gyógyszer komponenseivel 
szembeni túlérzékenység. Terhesség vagy annak 
gyanúja. Tisztázatlan vaginalis vérzés. Szoptatás. 
Hormon dependens tumor. 
• Adagolás 

A Synarel kizárólag intranasalisan alkalmazha
tó. A szokásos napi adag 2-szer 200 J.IQ, azaz na
pi 2-szer 1 befújás reggel és este váltakozó oldali 
orrlyukba permetezve. A kezelést a ciklus 2--4. nap-

ján kell kezdeni. A kezelés ajánlott időtartama 6 hó
nap. 

A kezelés megismétlése kellő adatok hiányában 
nem javallt. 

Egy tartály gyógyszert nem szabad 30 napon 
túl alkalmazni, mert az adagolás megbízhatalianná 
válhat 
e Mellékhatás 

Az alacsony ösztrogénszinttel álhiáK öSSZefüg
gésben (az előfordulás gyakoriságának sorrendjé
ben): hóhullámok, változások a libidoban, vaginalis 
szárazság, fejfájás, érzelmi labilitás, myalgia, 
emlóméretcsőkkenés, az orrnyálkahártya fokozott 
érzékenysége. Azonnali túlérzékenységi reakció 
0,2%-ban fordult elő. 

Változások az osteodensitásban. 
Hat hónapos kezelés után a radius distalis ré

szének és a második metacarpus kompakt csontál
lományának ásványianyag tartalmában nem vagy 
csak igen kis mértékben fordult elő csökkenés. A 
csigolyák trabecularis csontdensitása 8.7%-kal, a 
teljes vertebralis tömeg 4,3%-kal csökkent. A keze
lés után a csontállomány visszarendezódótt. 

A kezelés során GOT, GPT és alkalikus foszfatáz 
szint emelkedés fordulhat elő, ezen értékek a keze
lés befejezése után rendeződnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem várhatók, mivel a nafarelin metabolizmusa 
elsősorban a peptidázok és nem a cytochrom P-450 
útján megy végbe. Mivel plazmafehérjékhez való 
kötődése 80%-os (albumin), gyógyszerkölcsönha
tások fehérjekötődési szinten sem valószínúek. 
e Figyelmeztetés 

Nafarelin alkalmazása terápiás dózisokban a 
hypophysis-gonadalis rendszer suppressióját ered
ményezi. A kezelés elhagyása után 8 héttel a hor
monális rendszer normál funkciója helyreáll. A ke
zelés alatt és a kezelést követően 8 hétig a hypoph
ysis-gonadalis rendszerre vonatkozó diagnosztikus 
tesztek félrevezetőek lehetnek. 

A kezelés első heteiben előfordulhat a fájdalom 
növekedése, a nyirokcsomók megnagyobbodása 
és fájdalomérzékenységének fokozódása. 

Terhesség vagy annak gyanúja eselén nem al
kalmazható. A nafarelin kezelést megelőzően a ter
hesség lehetőségél ki kell zárni. 

A készítmény tartós adagolása gátolja az ovula
tiot. azonban nem-hormonális fogamzásgátló egy
idejű alkalmazása ajánlott, mivel dóziskimaradás 
esetén _á' teherbeesés lehetséges. Ha alkalmazása 
során terhesség jön létre, a kezelést meg kell szakí
tani és a beteget fel kell világosítani a foetotoxicitás 
lehetőségéről. 

Rhinitis ne"m befolyásolja a nafarelin abszorpció
ját. Nasalis decongestansok adása 30 perccel a 
nafarelin alkalmazása előtt és után nem javallt a ké
szítmény felszívódásának esőkkenése miatt. 
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Túladago/8s: állatkísérletekben az ajánlott hu
mán dózis 60-szorosának subcutan alkalmazása 
nem okozott semmilyen mellékhatást. Orálisan al
kalmazott nafarelin a gastrointestinalis rendszerben 
enzimatikusan lebomlik, ezért inaktív. A nafarelin túl
adagolására nincs klinikai tapasztalat. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 30 °C alatt, ada
golónyílással fölfelé, fénytól és fagytól védve. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 2213 

l SYNCÜMAR tabletta (50 x)- · . 

ALKALOIDA . . . . ATC kód: B01AA07 

Az acenokumarol K-vitamin antagonista, mely a 
11. (prothrombin), a VII., IX. és a X. véralvadási fak
tor, valamint a protein C és a protein S fehérjék kép
zódését gátolja a májban -a K-vitamin (kinon- hid
rokinon) átalakulását katalizáló enzim, a dithiol
dependens-reduktáz gátlásával. 
e Hatóanyag 

2 mg acenocumarolum tablettánként. 
• Javallat 

Thromboemboliák megelőzése, lezajlott 
myocardialis infarctus tartós anticoaguláns kezelé
se, visszatérő vénás thromboembolia, mélyvénás 
thrombosis tartós utókezelése, szívbillentyú beülte
lés után, dilatációs cardiomyopathia, sick sinus syn
droma, rheumás szívbetegségek kapcsán kialakuló 
pitvari fibrillatio, örökletes inhibitordefektus (pl.: 
antithrombin lll. hiánya), átmeneti cerebrális kerin
gési zavarok (TIA). 
o Ellenjavallat 

Haemorrhagiás diathesis, vérző seb (pl.: gyo
morfekély)-, nagyobb mútéti seb, tüdőembolia, szív
fali aneurysma, perifériás artériás elzáródás, 
bypass mütét, cerebralis sclerosis, központi ideg
rendszeri műtétek utáni heveny endocarditis, hiány
zó együttműködés, bacterialis endocarditis, vese
elégtelenség, májártalom, hypertensio, terhesség, 
hyperthyreosis, K-vitamin hiánya, öröklőtt acenoku
marol rezisztencia, alkohol abusus. 
• Adagolás 

Individuális, amely kizárólag laboratóriumi beál
lítással történhet Első nap 4-6 mg acenocumarol 
(2-3 tabi.) az ezt megelőző heparinkezelés folytatá
saként, majd 2-3 napon át a Syncumar adagjával 
együtt a heparin adagolását is folytatni kell. A továb
biakban a laboratóriumi eredményektól függően kell 
csökkenteni a Syncumar adagját a szükséges mér
tékre, és a heparin adagolását a kívánt prothrom
bin-szint, illetve INA érték elérésekor kell beszüntet
ni. A napi adagot lehetőleg egyszerre, azonos idő
ben kell bevenni! 

A kumarin-vegyületek alvadásgátló hatásának 
kifejezésére egységesen az International 
Normalised Ralio-t (INA) használják a nemzetközi 
gyakorlatban. INA = PTR(ISI) 

PTA (Prothrombin Time Ratio) =a beteg plazmá
jából mért prothombin időnek (amelyet thrombo
plastin készítmény hozzáadásával mérünk meg) és 
a normál plazma. prothombin idejének hányadosa. 
ISI {International Sensitivily Index) = az illető készít
ményre jellemző mutató. 

Az INA tehát egy olyan hányados, melyet a vizs
gált egyén ·és a kontrollplazma thromboplastinnal 
történő alvasztása után kapott PTA értékből, az ille
tő készítményre jellemző mutató (ISI) segítségével 
lehet képezni. 

Az INA értéket - a beteg terápiás beállításakor -
,a kezelés előtt, a kezelés 2. és 3. napján, a későb
biekben egyéni megítélés szerint szabályos időkö
zönként meg kell határozni, illetve ellenőrizni. 
e Mellékhatás 

Enyhe orrvérzés (epistaxis), fogínyvérzés {gin
givorrhagia), ill. vérvizelés {haematuria) ill. bórvér
zés (suffusiok), amelyek esetében általában elegen
dő az adagot átmenetileg csökkenteni vagy 1-2 na
pig kihagyni. Súlyosabb vérzés (gyomor- bélvérzés, 
mély szövetközti haematoma, központi idegrend
szeri vérzés) esetén, - ami az előírt rendszabályok 
me l lett (prothrombin aktivítás -. INA és vizeletüledék 
rendszeres ellenőrzése) alig fordul elő -, a kezelés 
beszüntetése, esetleg frissen fagyasztott plazma 
(FFP) 10-20 ml/testsüly kg adása szükséges. 

K 1-vitamin miatt a Syncumar-kezelés átmeneti
leg hatástalan. Bőrkiütés, bőrnecrosis ritkán előfor
dulhat, főleg a kezelés első napjaiban (3-5 nap)
elhízott betegeknéL Átmeneti hajhullás, láz, hány
inger, hasmenés, transzamináz-érték emelkedés, 
túlérzékenység, priapismus, amelyhez nem feltét
lenül társul vérzékenység. Az abortus kockázatát 
növeli. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Minden újabb gyógyszer bevezetésekor vagy 
leállításakor gyakrabban kell ellenőrizni az alvadás
gátlás fokát a Syncumart szedő betegeknél - az in
terakciók nagy száma és Iehetásége miatt. 

Az antícoaguláns hatást fokozzák {synergista 
hatásúak): 

Alkohol {egyszeri alkalommal), allopurinol, amio
dara n, anilin-származékok (fenacetin stb.), 
androgén- és anabolikus szteroidok, antibiotikumok 
(széles-spektrumúak), antranilsav-származékok, 
aszpirin, azapropazon, bezafibrát, cefamandol, 
cimetidin, dextrán, diszulfiram, eritromicin, etacrin
sav-származékok, glukagon, halofenat, indo
metacin, izonikotinsavhidrazid, ketokonazol, kinin, 
kinidin, klofibrát, klorálhidrát, kloramfenikol, metil
tiouracil, metronidazol, mikonazol, martin és analóg
jai, MAO-bénítók, nalidixsav, nikotinsav, paraceta
mol, penicillin-származékok, fenotiazin-szárma-
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zékok, pirazolidin-származékok (fenilbutazon, stb.) 
piroxícam, reszerpin, secale-alkaloidok, szalicilátok, 
szulfonamidok, tetraciklinek, tiobarbiturátok, 
tiroidok, E-vitamin. 

Az anticoaguláns hatást csökkentik (antagonista 
hatásúak): 

Alkohol (rendszeresen fagyasztva), barbiturátok 
és barbituráttal kombinált készítmények, diklorálfe
nazon, diureticumok, digitalisz, ethchlorvinol, feni
taln, griseofulvin, glukokortikoidok, glutethimid-szár
mazékok, haloperidol, hexantiák, klorálhidrát, 
kolesztiramin, kolchicin, karbamazepin, mep
robamát, orális fogamzásgátlók, primidon, 
rifampicin, spironolakton, szívglikozidok {sztrofan
tin), tesztoszteronok, C-vitamin, K-vitamin (táplálék
ban lévő is!) 

A szulfanilureák hatását fokozza hypoglycaemia 
kialakulásának veszélye miatt. 
e Figyelmeztetés 

Laboratóriumi ellenőrzés lehetőségének vagy a 
beteg együttmüködésénel<. hiánya eselén nem ad
ható! 

A beteget gondozási lappal kell ellátni, amelybe 
minden prothrombin meghatározási eredményt és 
minden INA értéket, valamint az ezek alapján elren
delt gyógyszermennyiséget be kell jegyezni. 

A kezelés megkezdése előtt a máj- és vesefunk
ció, a prothrombinaktivitás, a vércsoport meghatáro
zás szükséges, ha idő van rá, úgy széklet Weber 
vizsgálata is ajánlott. 

A prothrombinaktivítás mérését a kezelés kezde
tétől számítva a második és harmadik napon, majd 
hetente kell elvégezni. / 

Vérzés veszélye eseté!J' a vizeletüledék vizsgá
latát kezdetben naponta, majd heti 1-2 alkalommal 
kell ellenőrizni microhaematuria veszélye miatt. 

Jól beállított járóbetegeket elegendő havonta 
egyszer felülvizsgálni. A betegeket fel kell világosíta
ni arról, hogy a közbejött legenyhébb betegség (el
sősorban hasmenés, láz), új gyógyszerek szedése 
vagy a régiek elhagyása a Syncumar adagot módo
síthatja, ezért ilyen esetekben gondos laboratóriumi 
ellenőrzés szükséges az adag beállításához. A be
teg figyeimét fel kell hívni a gyógyszer szedésével 
kapcsolatos veszélyekre, a vizelet színének ellenőr
zésére, a szokásosnál bővebb étkezés elkerülésére, 
valamint arra. hogy túladagolás eselén a gyógyszer
szedés! azonnal hagyja abba és haladéktalanul (le
hetőleg 1 órán belül) forduljon orvoshoz. 

Az ACTH és kortizonkészítmények általában 
antagonista tulajdonságot mutatnak az anticoa
gulánsokkal, de mivel gyomor-. és nyombélfekélyt 
aktivál hatnak, közvetett úton okozhatnak vérzés!. 

Teratagenitás főleg a terhesség első harmadá
ban fenyeget, de a második-, harmadik harmadban 
adva központi idegrendszeri ártalmat okozhat. 
amelyhez vérzékenység társulhat, ezért terhesség
ben adása ellenjavallt 
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Abortus után - 8 nappal - és menstruatio alatt 
adható. 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes
italt fogyasztani! 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz: 3147 

SYNTARIS.orrspray(20 .ml) 

ROCHE · ... · · .. · • •..•. A'rcikód: Roi.'\oo4 

Gyulladásgátló és antiallergiás tulajdonságú 
kortikoszteroid, melynek szisztémás hatása a java
solt adagolás mellett elhanyagolható. 

Az állatkísérletek szeríni a flunizolid glukokor
tikoid aktivitása a hidrokortizonénak több százszoro
sa. 

A Syntaris orrspray nem tartalmaz hajtógázt és a 
permetadagolás optimális hatóanyageloszlási biz
tosít az orrnyálkahártyán. A készítmény lokálisan fej
ti ki hatását. 
e Hatóanyag 

5 mg flunisolidum (5,10 mg flunisolidum hemihy
dricum formájában) 20 ml szintelen, átlátszó, kissé 
viszkózus, puffertartalmú vizes oldatban. 

Az adagolószelep egyszeri lenyomásakor 25 ).lg 
hatóanyag távozik az üvegbőL 
e Javallat 

Szezonális vagy krónikus allergiás rhinitis (bele
értve a szénanáthát is) megelőzése és kezelése. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység, a ter
hesség első trimestere, kezeletlen vírusos-, gom
bás·, vagy baktériumos orrnyálkahártya- vagy 
szemfertőzés. 
e Adagolás 

Csak az orrnyílásba szabad adagol ni. 
Szokásos kezdő adagja felnőtteknek: naponta 

2-szer 2 befúvás mindkét orrnyílásba {200 mg/nap) 
Szükség eselén az adag legfeljebb 3-szar 2-2 
befúvásra {300 ).lg/nap) emelhető. 

A fenntartó adagok - a kívánt terápiás hatás el
érése után- a beteg állapotától függően, a kezelés 
f(llyamán a legkisebb adagra csökkentendók. A ja
vasolt maximális adag túllépésével a készítmény 
hatása nem fokozható, így az azt meghaladó ada
gok alkalmazását kerülni kell. 
o Mellékhatás 

A Syntaris általában jól tolerálható. A már gyul
ladt orrnyálkahártyán enyhe égető és csípő érzés 
jelentkezik, amely csak igen ritkán teszi szükséges
sé a kezelés félbeszakítását. Előfordulhat orrnyálka
hártya-izgalom, orrvérzés, orrfolyás, orrdugulás, to
rokfájás, rekedtség, nyelési nehézség és ritkán a 
szag- és/vagy az ízérzékelés módosulása, szeptális 



perforatio. A felsorolt mellékhatások súlyosbodása 
esetén a kezelést meg kell szakítani. 

Bár a klinikai kipróbálások során nem figyeltek 
meg orrnyálkahártya atrophiát, és a mellékvese
funkció supresszióját, hosszantartó és nagydózisú 
kezeléseknél azonban ezekre kOlönösen ügyelni 
kell 

R6vid időn belül történő nagydózisú adagolás 
(túladagolás) esclén a hypothalamus-hypophysis
mellékvese funkció szuppresszióját okozhatja 
Ilyenkor az adagot azonnal a szokásos adagra kell 
csökkenteni. 
a Figyelmeztetés 

A beteget tájékoztatni kell, hogy a terápiás hatás 
nem jelentkezik azonnal. A teljes terápiás hatáshoz 

- mely általában 1-2 nap alatt bekövetkezik- rend
szeres alkalmazás szükséges. Hosszabb kezelés 
eselén ügyelni kell a glukokortikoidok ismert mellék
hatásaira; szisztémás glukokortikoid terápiáról törté
nő Syntaris lokálís terápiára való átállás esetén az 
esetleges meglévő mellékvesefunkció suppres
siéra gondolni kell. 

Terhesség második és harmadik trimesterében 
csak a haszon/kockázatalapos márlegelésével ad
ható. 

Eltartás: a készítmény fénytől védve, 15-30 °C 
között, szobahómérsékleten. 
a Megjegyzés: + V 
a Törzskönyvi szám: K- 1305 
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TABEXitableítá(1 OQx).; 

· PHARMAC.H!M AT.t;·k~á:'N.o.f~·::~~-~ .... 

e Hatóanyag 
1,5 mg cystisinum tabletta.nként. 

e Javallat 
A dohányzásról leszokni kívánók ,.hiányérzeté

nek" csökkentése. 
e Ellenjavallat 

Magas vérnyomás és arteriosclerosis. 
e Adagolás 

A kezelést két óránként 1,5 mg (1 tabi.), össze
sen napi 9 mg (6 tabl.) adagolásával kezdik. Ezt a 
kezelést 3 napon keresztol folytatják. Amennyiben a 
kívánt hatást nem sikerül elérni, a kezelést abba kell 
hagyni és 2-3 hónapos szünet után megismételni. 
Megfelelő hatás jelentkezésekor a kezelést a 
következő adagolásméd szerint kell folytatni: 

4-12. napig 2 Y2 óránként 
13-16. napig 3 óránként 

17-20. napig 5 óránként 

2G-25. napig 

1 tabi. {napi 5 tabi.) 

1 tabi. (napi 4 tabi.) 
1 tabi. (napi 3 tabi.) 

1-2 tabi. naponta. 

Szükséges, hogy legkésőbb a kezelés 5. napján 
a keZelt egyén a dohányzással teljesen fel hagyjon. 
e Figyelmeztetés-

A volt dohányos a keze)és befejezése után túl
zott önbizalomból se kisérélje meg akár 1 cigeretta 
elszívását sem, ennek betartása biztosítja ugyanis 
az elért hatás tartósságát - A gyógyszer gyerme
keknek nem adható! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
•. Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: K- 767 

e Hatóanyag 
24 mg chlorotrianisenum tablettánként. 

e Javallat 
Lactatiógátlás, menopausás syndroma, prosta

tacarcinoma tüneti kezelése. 
e Ellenjavallat 

Ösztrogendependens mellrák, egyéb genitális 
rák vagy ennek gyanúja. 
e Adagolás 

Menopausaban: napi 24 mg (1 tabi.) 30 napig. 

T 
(A tünetek újra jelentkezése eselén több kúra szük
séges.) 

Laktáció gátlására: napi 3-szar 48 mg (3-szar 
2 tabi.) 4 napig, aszülés után közvet!enü! el~~zdve. 

Prostatacarcinomában: napi 24 mg "("i taOt). 
o Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok, oedema, urticaria. 
Endometriumhyperplasia, áttörésesés megvonásos 
vérzés, gynaecomastia. Férfiakon potenciacsökke
nés. 
o Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása növeli az endometriális rák 
kifejlődésének veszélyét. Csökkent vesemúködésú, 
valamint cardialisan decompensált betegek kezelé
sét óvatosan kell végezni. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 482 

Hatóanyaga, a 0 2-vitamin 5,6-transz~izomérje. 
ezen sztereokémiai konfiguráció révén a Tachystin 
anélkül hatásos, hogy a parathormonnak aktiválód
nia kellene a veseszövetben. Megemeli a szérum
kalciumszintet, mivel fokozza a kalcium bélból való 
felszívódását és a csontokból is mobilizálja azt. A 0-
vitaminhoz hasonlóan, a Tachystin orális alkalmazás 
után a vékonybélből szívódik fel és a májban a 25-
ös helyen hidroxi!álódik. 
o Hatóanyag 

1 mg dihydrotachysterolum 1 ml olajos oldatban 
(1 ml =kb. 24 csepp). 
e- Javallat 

Hypoparathyreosis idiopathiás vagy postopera
tiv esetei; pseudohypoparathyreosis, valamint csök
kent mellékpajzsmirigy-funkció esetén, pajzsmirigy 
mútét után vagy olyan betegségekkel kapcsolat
ban, melyek csökkent mellékpajzsmirigy-fuhkcióval 
járhatnak. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, D-vitamin túladagolás. 
e Adagolás 

Az ajánlott adag naponta 12-36 csepp, azaz 
0,5 mg és 1,5 mg dihydrotachysterol között van. Az 
adag egyedileg ·a szérum-kalciumszint ismeretében 
határozandó meg. Étkezés után vagy éhgyomorra, 
legjobb kevés ismeretében határozandó meg. Na
gyobb adagot célszerű az ételbe keverni. 
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e Mellékhatás 
Hypercalcaemia fellépésével és ennek követ

kezményeivel lehet számolni. 
A magas olajtartalom miatt a magas napi ada

gok epepanaszokat okozhatnak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tiazidokkal, ill. tiroxinnal történő együttadás ese
lén hypercalcaemia léphet fel. 

A hasonló hatásmechanizmus miatt a O-vitamin
nal és ezek metabolitjaival történO egyidejű kezelés 
kerülendO. 
• Figyelmeztetés 

A Tachystin liquidum nem alkalmas hyperventi
latiós tetania kezelésére. 

Terhesség és szoptatás alatti kezelés eselén a 
szérum-kalciumszint gyakori ellenőrzése szüksé
ges. A kezelésnek nincs teratogén kockázata. 

A hatóanyag áljutását a placentán és megje
lenését az anyatejben nem vizsgálták, de a 0-vita
minhoz hasonló metabolizmus feltételezhető. 

Ha az anamnesisben vesekő szerepel, a szé
rum-kalciumszint rendszeres ellenőrzése szüksé
ges. 

Túladagolás 
Mérgezési tünetek 
Akut, toxikus mérvű túladagolása a kísérleti álla

tokon hasmenést, étvágytalanságot, hányás!, vérke
ringési zavarokat és bénulás! okozott, mészlerakó
dásos vesekárosodáshoz és végül halálhoz veze
tett. 

Tartósan alkalmazott toxikus adag mindeneke
lótt vesemegbetegedéshez vezet, a vizeletben fe
hérje, erythrocyták és kalciumkristályok, valamint a 
vesében mészrög jelenik meg. 

Csökken a csontváz ásványi anyag tartalma, 
aminek következménye az osteoporosis megjelené-
se. 

Sürgósségi teendók 
Speciális antidotum nincs. A hypercalcaemia 

akut életveszélyt okozhat és a Tachystin kezelés 
szüneteltetése eselén is a hatás heteken keresztül 
fennmarad. 

A hypercalcaemia kezelheló vizelethajtóval, kal
ciummentes étkezéssel, kortikoszteroiddal, calci
toninnal. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C-on), 
fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 215 

A prostata adenoma által okozott vizeletűdtési 
panaszokat {túl gyakori vizelési inger, nehéz vizelés) 
enyhíti. 

Az állatkísérletes tapasztalatok szerint: 
- regenerálja a prostata epitheliumát, a szekré

ciós funkciói helyreállftja; 
- a mesterségesen előidézett prostata ade

nomát megelőzi; 
- spontán fibroadenomában a prostata 

múködésének javulását indítja ·el: 
- alkalmazásakor sem antiösztrogén, sem 

antiandrogen hatás nem mutatható ki. 
e Hatóanyag 

25 mg extractum pygei africani kapszulánként. 
e Javallat 

Prostata adenoma által okozott viz'elési pana
szok, funkcionális zavarok egyhítésére, ha ureter és 
vesekárosodás jelei még nem észlelhetők. 
e Ellenjavallat 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Adagolás 

Alkalmazható inoperábilis betegek kezelésére 
és mútét utáni szövódmények eselén is. 

Naponta 2-szer 2 kapszula. 
A kapszulákat reggel és este, étkezés elót! kel! 

bevenni. A kezelést legalább 4 hétig kell folytatni. 
Szükség eset én az időtartam ·6:-8 hétre emelhető. 

A vizeletüritési panaszok ismételt jelentkezése 
esetén a kezelés 6-8 havonként megismételhető. 
e Mellékhatás 

Ritkán gastrointestinalis tünetek, fejfájás, allergi
ás bórjelenségek jelentkezhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

A kapszula szedése nem helyettesiti a sebésze
ti beavatkozást. 

Csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható. 
Eltartás: hótól védve. 

• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1472 

P hidratalcit (magnézium-alumínium-hidroxid
karbonát-tetrahidrát) antacid um. 

Alkalmazását követően a gyomor. pH 3-5-re 
emelkedik. Ezen az értéken a gyomorsav 99%-a 
semlegesítve, a pepszin 80%-a pedig inaktivált álla
potban van jelen. A hidratalcit hatása 75-90 percig 
tart. 
o Hatóanyag 

500 mg hydrotalcitum tablettánként. 1 ,00 g 
hydrotalcitum 10 ml szuszpenzíóban. 
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e Javallat 
Gastritis, ulcus veniriculi és ulcus duodcni, 

refluxoesophagitis és egyéb pl. dyspepsia okozta 
gyomorpanaszok, gyomorégés és teltségérzet ese
tén a gyomorsav mennyiségének csökkentése 
• Ellenjavalléit 

Veseelégtelenség. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnötteknek 1-2 tabletta, vagy 
1 tasak szuszpenzió a főétkezések után 1-2 órával 
és lefekvés előtt, ill. a gyomorpanaszok jelentkezé
sekor. A tablettát összerágva kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Nagyobb adagok {naponta 4-5 g felett) alkalma
zása eselén csökkenhet a szérum foszforszint, vala
mint hányás, hasmenés jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- amfetaminnal, kinidinnel (csökkenhet a vizelet

tel történő kiválasztódásuk, toxicitás veszélye), 
- meténaminnal. pankrelipázzal (csökkenhet ha

tásuk), 
- szalicilátokkal (csökkenhet hatásuk, ezért 

nagy adagban alkalmazott antacidumokkal egyide
júleg a szalicilátok adagjának módosftása válhat 
szükségessé), 

- antikolinerg hatású gyógyszerekkel, kenodiol
lal, ciprofloxacinnal, norfloxacinnal, ofloxacinnal, cit
rátokkal, digitálisz glikozidokkal, fólsavval, H2-

antagonistákkal, vastartalmú gyógyszerekkel, izoni
aziddal, ketokonazollal, penicíllaminnal, fenotiazi
nokkal, fenitoinnal, foszfátokkal, nátrium fluoriddaL 
szukralfáttal, tetraciklinekkel {a felsorolt gyógysze
rek és az antacidum bevétej,é között 2-4 órának kell 
eltelnie). ' 

- D-vitamin, kalcifediol, kalcitriol tartalmú gyó
gyszerekkel (hypermagnesaemia veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Fokozott elővigyázatossággal adható 
hypophosphataemia, székrekedés, intestinalis 
obstrukció és appendicitis esetén. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól és ned
vességtól védve. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4075 

TALEll111.·.1.•mg irlli~lációs. a~ro.szoi 
(17,3 g) 

T~LEUM•s Irig in)lálaciC.sa~röszol 
(19g) :·:·-, 

EGi§ 'AT'Q.:kó8::':~éláB _b01 

A nátrium kromoglikát megakadályozza a külön
bözó immunológiai és nem immunológiai inger hatá
sára aktiválódó pulmonáris hízósejt mediátorainak 
felszabadulását. 

Hatását valószínűleg úgy fejti ki, hogy indirekt 
módon gátolja a hízósejt intracelluláris Ca2+ accu
mulatioját. Mind az azonnali, mind a késői bronchus 
constriclio kialakulását megakadályozza. Nincs 
intrinsic bronchustágító, antihisztamin vagy gyul
ladásgátló hatása. A belélegzeit mennyiség kb. 
8%-a gyorsan felszívódik és változatlan formában 
kiválasztódtk a vizelettel és az epével. 

Az asztmás tünetek kialakulásának megelőzésé
re alkalmas. Mivel hörgtágító hatása nincs, a nehéz
légzés! nem enyhíti, így a hörgtágító aeroszolokat 
nem helyettesíti. 
• Hatóanyag 

1 mg, ill. 5 mg natrium cromoglicicum adagon
ként inhalációs aeroszolban. 300 mg, ill. 630 mg 
natrium cromoglicicum palackonként 
• Javallat 

Külsó Iényezók által kiváltott· allergiás asthma 
bronchiale, krónikus bronchitis, melyben allergiás 
mechanizmus is szerepet játszik. 

Pozitív allergén lelet hiánya nem zárja ki a terá
pia hatékonyságát. 
• Ellenjavallat 

Terhesség első három hónapja. Hatóanyaggal 
szembeni túlérzékenység. Akut asthmás roham. 
• Adagolás 

A szelep egyszeri nyitásával 1 mg, ill. 5 mg ha
tóanyag tartalmú permet távozik a palackból. Egy 
palackból legalább 250 adag (1 mg ható
anyag/adag), ill. 100 adag (5 mg hatóanyag/adag) 
permetezhető ki. 

Gyermekeknek 5 éves kortól adható, a felnőt
tekével azonos adag szüksé-ges. 

Szokásos adag az 1 mg hatóanyag tartalmú 
permetból naponta 4-szer 2 belégzés, mely napi 
6-8-szor 2 belégzésig emelhető; súlyos esetekben 
az 5 mg hatóanyag tartalmú permetból naponta 4-
szer 1 b81égzés, mely napi 6-8-szori belégzésig 
emelhető. 

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) kel!, hogyelkerüljük az asthma exacerbatioját. 
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A kezelés sok esetben lehetövé teszi az egyéb 
antiasthmaticumok adagjának csökkentését, esetle
ges fokozatos elhagyását. 

Folyamatos orális szteroid kezelés alatt álló be
tegek esetében a fenntartó szteroid adag csak las
san csökkenthető, ennek mértéke általában a napi 
szteroid adag 10%-a hetente. Ha a Taleum kezelés 
eredményeként a szteroid szükséglet csökkent, 
esetleg a hormon elhagyható volt, úgy a Taleum le
állítása előtt más preventív szer beállításáról gon
doskodni kelL 

A palackat használat előtt jól fel kell rázni! 
Az előírt adagot a palack függőleges helyzeté

ben (fúvókával lefelé fordítva) lehet kipermetezni. 
e Mallékhatás 

Irritáció (pl. szárazságérzés a torokban), rossz 
ízérzet, köhögés, sípoió légzés, hányinger előfordul
hat. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény hatástalan az akut asthmás ro
ham, status asthmaticus kezelésében. 

Nem áll rendelkezésre elegendő tapasztalat a 
szoptatáskor történő alkalmazással kapcsolatban, 
ezért ilyen esetben különös körültekintéssel adható. 

A Taleum inhalációs aeroszol! akkor kell a terápi
ás programba bevezetni, amikor az akut epizód le
zajlott, a légutak felszabadultak és a beteg képes 
arra, hogy megfelelően belélegezze a levegót és a 
gyógyszert. 

Csökkent máj- és vesefunkciójú betegek adag
ját egyénileg kell megállapítani, esetenként csök
kenteni szükséges. 

Eltartás: hűvös helyen. (5-15 °C között) 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3759 (í mg inhalációs 
aeroszol); Tsz.: 3834 (5 mg inhalációs aeroszol) 

TALEUlVlorrspr~y(iSg). 
1 EGrs•··• : i·· · ATCkÓ~.Fj~,;(G01·. 

A nátriumkromoglikát (NCG) a hisztamin mediál
ta hízósejt-degranulációt gátolja, reagin (IgE) és 
nem reagin {IgG) antitestek esetében. Valószlnű, 
hogy az NCG blokkalja a sejtben levő ún. gyors kál
cium-csatornákat, továbbá az érzőidegvégző

désekben a neurokinek felszaporodását. A készít
mény alkalmas az allergiás rhinitis tartós preventív 
kezelésére, ill. rhinitises tünetek kivédésére. A 
Taleum orrspray az orrnyálkahártyán fejti ki helyi ha
tását. 
• Hatóanyag 

e Javallat 
Az allergiás rhinitis- szezonális és krónikus- tü

neteinek preventív kezelésére. 
e Ellenjavallat 

NCG túlérzékenység. 
e Adagolás 

A palack tartalma minimum 11 O adagra ele
gendő. A palack mechanikus porlasztóval van ellát
va, a porlasztófej egyszeri nyomásakor a palackból 
2,7 mg hatóanyag távozik. 

A szezonális allergiás rhinitis tüneteinek kivé
désére, a preventív kezelést a tünetek várható 
megjelenése előtt 2-4 héttel kell megkezdeni, s a 
tünetek kiváltásában szerepet játszó faktorok (pl. 
szezonális polienek a levegőben) megszűnéséig 
kell folytatni. 

A krónikus rhinitis kezelésében a készítmény tar
tós alkalmazása a tünetek jeiJegét enyhítheti. 

A Taleum orrspray más antiallergiás készít
ménnyel jól kombinálható, kombinációban történő 
NCG alkalmazásakor az egyéb antiallergiás szerek 
napi adagja csökkenthető, javítva a betegek com
pliance-t. 

Felnőttek és 5 éven felüli gyermekek átlagos na
pi adagja egyaránt 4--6x1 pulf mindkét orrnyílásba. 
e Mallékhatás 

Az orrnyálkahártya irritációja a kezelés első nap
jaiban. Ritkán előfordulhat enyhe fejfájás, orr vagy 
torok szárazság érzése. 
O Fig~·elmeztetés 

Kellő humán tapasztalatok hiányában terhes
ségben csak a haszon/ártalom gondos mérlegelése 
után alkalmazható. 

Akut rhinitis tüneteinek kezelésére a készítmény 
önmagában nem alkalmas. 

Eltartás: Hűvös helyen (5-15 °C között). 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3798 

TALEuiVI:szen\l>sép~(iomt). 

A szemcsepp hatóanyaga, a nátriumkromoglikát 
a hisztamin mediálta hízósejt-degranulációt gátolja, 
ezáltal akadályozza a gyulladáskeltóanyagok fel
szabadulását. 

A készítmény a szem kötőhártyáján fejti ki helyi 
hatását, alkalmas az ún. l. típusú lgE-mediálta aller
giás szemtünetek kezelésére és megelőzésére. 
e Hatóanyag 

0,20 g natrium cromoglicicum (10 ml) vizes ol
datban. (Konzerválószer: phenylhydrargyrum
aceticum.) 

330 mg natrium cromoglicicum 15 g-os oldat
ban palackonként 

e Javallat 
Akut allergiás conjunctivitis, krónikus allergiás 
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conjunctivitis; szezonális szénanáthához társuló 
conjunctivitis, keratoconjunctivitis vernalis. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnóttekr1ekés gyermekeknek: 1-2 cseppet na
ponta 3-4-szer ·mindkét szem kötőhártyazsákjába 
csepegtetni. 

Az akut tünetek esetén a kezelést a panaszok el
mú!ta után, az allergiát kiváltó faktorok, pl. virágpor 
stb. megszűntéig célszerű folytatni. 

Krónikus, szezonális jellegű tünetek keze!ését 
a várható allergén megjelenését megelőzően 2-4 
héttel célszerű elkezdeni és mindaddig folytatni, 
amíg a beteg ki van téve az allergén hatásnak. Sú
lyos esetekben a kezelés szteroidokkal kombi
nálható. 
• Mellékhatás 

Ritkán a szemben átmeneti enyhe csípő, égő ér
zés, amely a kezelés felfüggesztését nem teszi 
szükségessé. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény alkalmazása során lágy kantakt
lencsét nem szabad viselni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. A készlimény fel
bontás után 4 hétig használható feL 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4037 

Az oxifenbutazon a fenilbutazon metabolitja, fáj
dalomcsillapító és gyulladásellenes tulajdonságok
kal rendelkezik. A kortikoszteroidoktól eltérően nem 
okoz szemnyomás~emelkedést, ill. nem seglti elő a 
fertőzéses szövódmények kialakulását. Önmagá
ban a nem microbialis eredetű gyulladások csök
kentésére használatos. A Tanderil szemkenőcs al
kalmazható kombinációban antibiotikumokkal, 
antiviralis anyagokkal is. 
• Hatóanyag 

500 mg oxyphenbutazonum (5 g) tubusonként 
Konzerválószer: 25 mg feniletanol. 

e Javallat 
Nem fertázó conjunctivitis, nem perforálódott 

idegentest következtében fellépő enyhe gyulladás. 
Égés vagy marás első ellátása. 

Gyulladás és oedema kezelése cataracta-, stra
bismus- és glaucoma-eflenes mútéteket követően. 
• Ellenjavallat 

A Tanderil szemkenőcs hatóanyagávaL vagy 
más pirazol-származékkal szembeni túlérzékeny
ség. 

Akiknek az acetilszafícilsav vagy más prosz
taglandin szintézisgátló gyógyszer asthmát, urticar
lát vagy akut rhinitist váltott ki. 

Csecsemőknél nem alkalmazható. 
e Alkalmazás 

Felnőtt: A tubus hegyét vagy üvegpálcát hasz
nálva, helyezzünk naponta 3-szar 3-5 mm-es 
Tanderil szemkenőcscsíkot a szemhéj szélére, vagy 
a kótóhártyazsákba, míg a beteg lefelé', ill:··'félfelé 
néz. 

Amennyiben 7-8 nap alatt javulás nem észlel
hető, más kezelési eljárás választandó. 

Idős személyek, valamint gyermekek kezelése a 
2 hetet ne haladja meg. 
• Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakciók jelentkezhetnek. Rövid 
ideig enyhe égető érzést válthat ki. 

A cornea epithel-regenerációját lassíthatja. 
Szisztémás rnellékhatás ezideig nem ismert, de 

lehetőségére ügyelni kell {photosensibilitas, erythe
ma multiforme~ lupoid-syndroma, agranulocytosis). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Lokális alkalmazásban alárendelt jelentőségűek, 
a gyakorlatban nem ismertek. 
e Figyelmeztetés 

Kantaktlencsét az alkalmazás idején a beteg ne 
viseljen. Ha a kezelés sikertelen, a beteget szemész 
szakorvoshoz kell küldeni. Allergiás reakciók feHép
tekor a kezelést meg kell szakítani. 

Terhesség időszakában az előny/kockázat mér
legelendő. A 3. trimesterben nem alkalmazható. 

Szoptatás időszakában alkalmazása nem aján
lott. 

Eltartás: szobahómérsékleten. Felbontás után 
csak 1 hónapig használható. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 851 

A vas a szervezet létfontosságú eleme. Számos 
enzim kofaktora, vatamint elengedhetetlenül szük
séges a haemoglobin és a mioglobin képződésé
hez, a neutrophil granulocyták megfelelő múködé
séhez. A késleltetett hatóanyag-leadás biztosítja a 
vas kis rri8nnyiségben való folyamatos és huzamos 
idön át tartó kioldódását, ezáltal jelentősen csök
kennek a mellékhatások. A juhok beléból előállított 
természetes anyag, a mukoprotein biztosítja a bél
nyálkahártya fokozottabb vastűrőképességét 
e Hatóanyag 

256,3 mg ferrosum sulfuricum sesquihydricum 
{80 mg vas), 80 mg mucoproteosum drazsénként 
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e Javallat 
Vashiány, ill. vashiányos anaemia megelőzése 

és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Haemochromatosis, haemosiderosis, más nem 
vashiánnyal járó anaemiák. 
e Adagolás 

' Felnőttek és 12 éves kor feletti gyermekek átla~ 
gos adagja naponta 2-szer 1 drazsé (reggel és es
te). A drazsé! étkezés előtt kb. 1 órával, szélrágás 
nélkül kevés folyadékkal (gyümölcslével vagy víz
zel) kell bevenni. Tea, kávé, tej és tojás gátolhatják 
a vas felszívódását. A kezelést a vasraktárak 
telítődéséig kell folytatni. Ez manifest vashiány cse
tében az anaemia megszünése után legalább 3-5 
hónap. 
• MeHékhatás 

Ritkán gastrointestinalis panaszok, gyomorfáj
dalom, hányinger, hányás, meteorismus. székreke
dés vag') hasmenés, a széklet feketére színezó
dése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- dimerkaprollal (toxikus komplex képződés, a 

dimerkapral kezelés befejezése legalább 24 órával 
előzze meg a vasterápia elkezdését); 

- acetohidroxam savval, ciprofloxacinnal 
(kelátkomplex képződés következtében csökken 
felszívódásuk); 

- cimetidinnel (csökken a vasfelszívódás). 
óvatosan adható együtt: 
- etidronáttal, tetraciklinekkeL antacidumokkal, 

kalcium-karbonáttal, kalcium-foszfáttal (a gyógysze
rek és a vas bevétele között 2 óra teljen el). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés alatt a glükóz-oxidáz teszt álnegatív 
eredményt adhat. 

Túladagolás esetén hasi fájdalmak, hasmenés, 
hányás, cyanosis, zavartság, hyperventillatio jelent
kezhetnek. A kórházba szállítás előtt tejet és nyers 
tojást kell itatni. 

Akut mérgezéskor a még fel nem szívódott, 
gastrointestinalis traktusban levő vas megkötésére 
5--1 O g deferoxamint (Desferal inj.) kell csapvízben 
feloldva a beteggel megitatni. 

A már felszívódott vas eliminálására 3-12 órán
ként 1-2 g deferoxamint kell im. beadni; súlyos eset
ben (shock) 1 g adandó iv. infúzióban. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K- 2266 

TARDYL.tablet)a(20x) .· 

EG IS ATC kód:' NÓ5C 802' 

•- Hatóanyag 
7,5 mg promethazinium chloratum, 125 mg 

glutethimídum, 145 mg amobarbitalum tablettánként. 
• Javallat 

Elalvási és átalvási zavar, korai ébredés, továb
bá nyugtatás. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység, Addison-kór, terhesség, szop
tatás. Gyermekkori alkalmazás. 
e Adagolás 

Elalvási zavaresetén 1-2 tabletta 1 órával a le
fekvés előtt Korai ébredés és átalvási panasz ese
tén lefekvéskor %, 1 estleg 2 tabletta. Nyugtatásra 
fekvőbetegnek reggel és délben Y2--Y2, este 1 tablet
ta Tartós altatás céljára kezdőadagként 2, majd'hat
óránként Y2-1 tabletta. 
e Metlékhatás 

Álmosség, látászavar, szédülés, hányinger, túl
érzékenységi reakciók (kiüté~. a szemhéjon, ajkon, 
arcon kifejlődő oedema). Idős vagy debilis betege
ken jelentős izgalom vagy depressio. 
• Gyógyszer-kölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- doxycyclinnel és griseofulvinnal (metabolizmu-

sukat gyorsítva csökken a hatásuk); 
- primidonnal (Sertannal, hatásfokozódás). 
óvatosan adható: 
- barbiturátokkal és egyéb közpon~i idegrend

szeri depressánsokkal (egymás hatását erősítik); 
- triciklikus antidepressánsokkal (hatásukat 

csökkenti); 
- cumarinszármaz8kokkal (az anticoaguláns ha

tást csökkenti); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat 

csökkenti). 
• Figyelmeztetés 

Megszakítás nélküli alkalmazása a viszonylag 
gyorsan kialakuló fizikális és psychés dependentia 
és a megvonáskor jelentkező visszaesés miatt kerü
lendő. Abbahagyása elvonási tünetekkel (izgatott
ság, alvászavar) jár. Rendelése fokozott körültekin
tést igényel az anamnesisból ismert, egyéb gyógy
szerekkel szemben kialakult hozzászokás, abusus 
esetén. óvatosan adandó vese és májbetegeknek. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Hatásának tartama alatt szeszes italt fogyaszta
ni tilos! 
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Eltartás: fénytől védve. 
e Megjegyzés: O V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3197 

TARIVID 100 mg irífuziÓ(50 1111) 
TARIVID 200 mg infúzió (1 00 ml) . 

HOECHST , ATC-kód: J01MA01 . 

A Tarivid 100 mg .és 200 mg iv. infúzió hatóanya
ga az ofloxacin bacterícid hatású. 

A következő kórokozók tekinthetök érzékenynek: 
Staphyfococcus aureus (beleértve a methycillin

rezisztens Staphylococcusokat is), Staphylococcus 
epidermidis, Neisseria gonorrheae, Neisseria me
ningitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, 
Enterobacter, Halnia, Proteus (mind az indolpozitív, 
mind az indol negatív törzsek), Salmonella, Shigella, 
Acinetobacter, Yersinia enterocolitica, Campy/obac
ter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cho/erae, 
Vibro parahaemolyticus, Haemophylus influenzae, 
Chlamydiák, Legionella 

Változóan érzékenyek: 
Enterococcusok, Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus víri
dans, Serratia marcescens, Pseudomonas aerugi
nosa, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumo
niae, Mycobacterium tuberculosis és Mycobacte
rium fortuitum. 

Általában nem érzékenyek: 
Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, 

anaerabak (pl. Bacteroides fajok, Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Eubacterium fajok, 
Fusobacterium fajok, Clostridium difficile). 

A Treponema pallidumra nem hat. 
e Hatóanyag 

100 mg illetve 200 mlotloxacinum (ofloxacini
um chioratum formájában) 50 ml illetve 100 ml infú
ziós oldatban. 
• Javallat 

A következő, ofloxaclnra érzékeny kórokozók ál
tal kiváltott bakteriális fertőzések kezelésére alkal
mas: akut, krónikus és recidiváló légúti fertőzések 
(bronchitis), amelyeket Haemophy/us influenzae 
vagy egyéb Gram-negatív és multirezisztens kór
okozók, valamint Staphy/ococcus aureus okozott. 

Pneumoniák, melyeket elsősorban nehezen rea
gáló kórokozók, mint pl. Escherichia coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Proteus, Pseúdomonas, legionella, 
Staphylococcus okoznak. Az ambuláns kezelés so
rán észlelt pneumoniákat túlnyomó részben 
Pneumacoccusok váltják ki, így ezekben az esetek
ben nem a Tarivid ív. 100 az első választandó antibi
otikum. 

Krónikus és recidiváló fül-orr-gégészeti fer
tőzések, különösen akkor, ha Gram-negatív kóroko
zók váltották- ki, beleértve a Pseudomonas és 
Staphylococcus fertözéseket is. {Akut angina tonsil
laris esetében tehát nem javallt.) 

Bőr- és lágyrészfertőzések 
Hasüregi és kismedencei fertőzések. 
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A vese, a húgyútak és a nemiszervek fertőzései, 
gonorrhoea. Szeptikus fertőzések (vérmérgezés). 
e Ellenjavallat 

Ofloxacinnal vagy egyéb kinolonokkal szembeni 
túlérzékenység. Epilepsia. A központi idegrendszer 
előzetes károsodása, csökkent görcsküszöb, pl. 
koponya- és agysérülések után, agyvérzés után, a 
központi idegrendszer gyulladása esetén. Gyer
mekkor, serdülőkor (a növekedés befejeztéiQ), Vala
mint terhesség, szoptatás, (lásd Figyelmeztetést is). 
Kórelőzményben szerepló fnsérülés, íngyulladás 
vagy ínszakadás. 
e Adagolás 

Ha az orvos másképpen nem javasolja, az aláb
bi adagolás javasolt: 

Húgyúti fertőzésekben: 1-2-szer 100 mg na
ponta. 

Vese és nemi szervek fertőzése esetén: 2-szer 
1 OD---200 mg naponta. 

Légúti, garat- és orrüregi, valamint fülészeti fer
tőzések esetén: 2-szer 200 mg naponta. 

Bőr és lágyrészek fertőzése esetén: 2-szer 200 
mg naponta. 

Hasüregi fertőzések esetén: 2-szer 200 mg na
ponta. 

Szeptikus fertőzések esetén: 2-szer 200 mg na
ponta. 

Egyes esetekben, változó érzékenységű kóroko
zók, súlyos fertőzések (pl. légúti), valamint nem 
megfelelő javulás eselén az adag növelhető. Ezek
ben az esetekben az adag 2-szer 400 mg ofloxa
cinra emelhető. Ugyanez érvényes szövöd
ményekkel kísért fertőzésekben. 

Adagolás beszúkült vesemúk6dés esetén: 
Beszűkül! vesemúködésú {amit a kreatinin vér

ből történő kiválasztása, a kreatinin-clearence, illet
ve a szérum-kreatinin szint alapján határozunk meg) 
betegek első adagja megegyezik az egészséges 
veséjüekével. A további kezeléshez az alábbi csök
kentett adagok javalltak: 

Kreatinin Szérum Fenntartó adag 
clearence kreatinin 

50-20 ml/perc 1,5 5 mgldl 2-szer 100 mg ill. 
1-szer 100 mg napon1a 

20 ml/perc alatt 5 mg/dllelett másnaponta 1-szer 

100mg 

Haernodialysis és peritoneá!is dialysis esetén: 
másnaponta 100 mg. Amennyiben a betegek 
krealinin-clearence a fenti érték felett van, szük
ség esetén a gyógyszeradag kétszeresére emel
hető. 

Alkalmazás módja és időtartama 
A gyógyszer iv. infúzió formájában adandó. Az 

infúzió időtartama 30 perc. 
Csak frissen megbontott oldatként adható be. 



Az infúziós oldatot - amennyiben keverhetősége 
más infúziős oldatokkal és gyógyszerekkel nem bi
_zonyított- kizárólag külön kell beadni. A következő 
infúziós Oldatokkal keverhető: izotóniás nátrium-klo
rid o!dat, Ringer-oldat, Jonasteril {Fresenius), 5%-os 
fruktózoldat, 5%-os glukózoldat A beteg állapotá
nak javulásával az infúziós kezelésről dózis azonos 
tablettás kezelésre lehet áttérni. 

A Tarividdel kezelt betegek feleslegesen ne te
gyék ki magukat napsugárzásnak és kerüljék az 
ibolyántúli (kvarclámpa, szolárium) sugárzást. 

A kezelés időtartama a kórokozó érzékenySégé
tól és a klinikai képtől függ. Mint valamennyi antibio
tikum esetében a Tarivid kezelést is a betegség tü
neteinek lecsengése és a korábban emelkedett 
testhőmérséklet normalizálódása után még leg
alább 3 napon át folytatni kell. A legtöbb akut fertő
zés esetében 7-1 O napos kezelési időtartam ele
gendő. 

Salmanellasis eselén a kezelés időtartama 7--8 
nap. 

Bizonyítottan érzékeny béta-haemolysaló 
Streptococcus okozta fertőzésekben (pl. gennyes 
tonsillitis vagy orbánc) a kezelés ideje legalább 
1 O nap, az utóbetegségek, pl. rheumás láz vagy 
glomerulonephritis megelőzése céljából. 

Az alsó húgyútak szövódménymentes fertőzése 
eselén 3 napos kezelési időtartam elegendő. 

További tapasztalatok hiányában a kezelési idő
tartam a 2 hónapot ne haladja meg. 
• Melfékhatás 

Gyomor bélrendszeri me/lékhatások 
Gyomorpanaszok, hasi fájdalom, étvágytalan

ság, hányinger, hányás, hasmenés. 
A kezelés alatt vagy után jelentkező súlyos és 

tartós hasmenés antibiotikum-okozta gyulladásos 
bélmegbetegedés (pseudomembranosus colitis) je
le lehet, ami életveszélyessé válhat. Ebben az eset
ben a Tarivid-kezelést azonnal félbe kell szakítani és 
megfelelő kezelést (pl. napi 4-szer 250 mg 
Vancomycin per os) kell elkezdeni. Bélmozgás! gát
ló gyógyszereket ilyen esetben nem szabad adni. 

Idegrendszeri mellékhatások: 
Fejfájás, szédülés, alvászavarok, igen ritkán já

rási bizonytalanság és reszketés (izomkoordinációs 
zavarok) görcsrohamok, süketség és végtagzsibba
dás (paraesthesiák), látási zavarok, mint pl. kettős
látás és színlátás, ízlelési és szaglási zavarok, hallá
si és egyensúlyérzékelési zavarok, intenzív álomél
mények egészen lidércnyomásig, psychotikus reak
ciók mint pl. nyugtalanság, izgalmi állapot, félelem, 
depressio, zavartság, hallucinációk. 

Ezek a reakciók részben már az első gyógyszer
beviteit követöcn fellépnek. 

A keringés re gyakorolt hatások 
Az infúzió ideje alatt a vérnyomás átmenetileg 

csökkenhet. Erős vérnyomáseséskor a gyógyszer 
infundálását abba kell hagyni. 

Túlérzékenységi reakcíók 
Bórreakciók mint pl. bárkiütések (egyes esetek

ben egészen erythema exsudatívum multiforme-ig 
fokozódóan), viszketés. Igen ritkán: erős napsugár
zással kapcsolatos bórjelenségek (fotoszenzibil
Itás), láz, bolhacsípésszerű vérzések (petechiák), 
véres bennékei hólyagok (haefnorrhagiás bullák) és 
kis csomócskák {papulák) varképzödéssel, ami az 
erek részvételére utal (vasculitis), heves szívdobo
gás (tachycardia), arcduzzanat nyelvduzzanat 
és/vagy gégeduzzanat légszomj egészen a 
fenyegető shockig. 

Vérképzőrendszeri mellékhatások 
Igen ritkán: csökkenhet a fehérvérsejtek, a vö

rösvérsejtek és a vérlemezkék száma (leukopenia, 
agranulocytosis, anaemia, thrombopenia). 

Májra és epeutakra gyakorolt mellékhatások 
Nagyon ritkán: átmeneti májkárosítás (a májenzi

mek aktivitása és az epefesték szintje megemelke
dik a vérben). 

Vesére, húgyútakra és a nemi szervekre gyako
rolt hatások 

Igen ritkán befolyásolhatja a vesefunkciót, pl. 
olyan anyagok vérszintje emelkedik meg, amelyeket 
a vese választ ki (így a kreatininé), vagy akut vese
gyulladás lép fel (intersticiális nephritis). 

Egyéb mellékhatások 
!gen ritkán: gyengeség, izom~ és ízűleli pana

szok, pl. fájdalom. Az infúzió beadásának helyén a 
vénafal gyulladásos elváltozásai jelentkezhetnek, pl. 
fájdalom vagy bőrpír, nagyon ritkán thrombophlebitis. 

A mallékhatások a gyógyszer abbahagyása 
után, egészen ritka esetektől eltekintve (pl. elvélve 
szaglási, ízlelési és hallászavarokJ az eddigi tapasz
talatok szeríni megszűnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Vérnyomásesést kiváltó gyógyszer egyidejű 

adásakor a vérnyomás hirtelen leeshet. Ezekben az 
esetekben és barbiturát-tartalmú altatósze'rek 
egyidejű alkalmazásakor, a szív és a keringési rend
szer megfigyelése szükséges. 
e Figyelmeztetés 

Állatkísérletek alapján nem zárható ki a fejlődó
szervezet ízűleli porckárosodása. Emberben nincs 
elegendőtapasztalat gyermekek, serdülők, terhes 
és szaplató anyák biztonságos kezelésére. 

A gyógyszer előírásszerű alkalmazás esetén is 
megváltoztathatja a reakciókészséget olyan mérték
ben, ami befolyásolja a közlekedésben való aktív 
részvélelt vagy gépek kezelését. Ez alkohollal 
együtt adva fokozottan érvényes. 

Eltartás: fénytól védve és 30°C alatt. 
Az infúzió! felhasználásáig a dobozban kell tá

rolni. Az infúziósüveg felbontása után az infúziós ol
dalol minél elóbb fel kell használni. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1841 (100 mg) 

K- 1842 (200 mg) 
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TARIVID 200 mg filmtabletta (10x) 

HOECHST ATC kÓd:-Jb1M Aó1-

Az ofloxacin széles spektrumú antibiotikum, 
bakteriális DNS-giráz-gátló hatással rendelkezik. 
Sacterieid hatása kiterjed az aerob Gram+ és Gram
kórokozók széles körére. 

A következő kórokozók tekinthetők érzékenynek 
a Tarivid-del szemben: 

Staphylococcus aureus (beleértve a methycillin
rezisztens Staphylococcusokat is), Staphyfococcus 
epidermis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menin
gitidís, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, 
Enterobacter, Hatnia, Proteus (mind az indolpozitiv, 
mind az indalnegativ törzsek), Salmonella, Shigella, 
Acinetobacter, Yersinia enterocofitica, Campy/obac
ter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cho/erae, 
Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, 
Chlamydiák, Legionella. 

Változóan érzékenyek: Enterococcusok, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumo
niae, Streptococcus viridans, Serratia mafcescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Mycoptasma hominis, 
Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tubercu
losis és Mycobacterium fortuitum 

Aitalában nem érzékenyek: Ureaplazma ure
alyticum, Nocardia asteroides, anaerabak (pl. 
Bacteroides fajok, Peptococcus, Peptostreptococ
cus, Eubacterium fajok, Fusobacterium fajok, 
Clostridium difficile). 

A Treponema pal/idUJra a Tarivid nem hat. 
e Hatóanyag ~ 

200 mg ofloxacinum filmtablettánként. 
e Javallat 

A Tarivi_d a következő, dfloxacinra érzékeny kór
okozók által kiváltott bakteriális fertőzések kezelésé
re alkalmas: 

Akut, krónikus és recidiváló légúti fertőzések 
(bronchitis). amelyeket Haemaphi/us influenzae 
vagy egyéb Gram-negativ és multi-rezisztens kór
okozók, valamint Staphylococcus aureus okozott 

Pneumoniák, melyeket elsősorban .nehezen rea
gáló kórokozók, mint pl. Escherichia coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Legionella, 
Staphylococcus okoznak. Az ambuláns kezelések 
során észlelt pneumoniákat túlnyomó részben 
Pneumacoccusok váltják ki, igy ezekben az esetek
ben nem a Tarivid az első választandó antibiotikum. 

Krón(kus és rec(dfvá/6 fül-orr-gégészeti fer
tőzések, különösen akkor, ha Gram-negativ kóroko
zók váltották ki, beleértve a Pseudomonas és 
Staphylococcus fertőzéseket is. (Akut angina tonsil
liaris esetében tehát a Tarivid nem javallt.) 

Bór- és lágyrészfertőzésekben 
Hasüregi és kismedencei fertőzésekben. 

A vese, a ,'lúgyútak és a nemiszervek fertózé
seiben; gonorrhoeában. 
e Ellenjavallat 

Ofloxacin és más kinolon- származék iránti túlér
zékenység. Epilepsia. 

A központi idegrendszer előzetes károsodása 
után, csökkent görcsküszöb esetén, mint pl. kopo
nya- és agysérülések, agyvérzés után, a központi 
idegrendszer gyulladása esetén. 

Gyermekeknek és növekedésben lévő fiatalok
nak {serdülőkorban), valamint terhesség és szapia
tás ideje alatt nem adható, mivel a biztonságos ke
zelésre vonatkozó tapasztalatok nem elégségesek, 
és az állatkísérletek alapján a fejlődésben levő szer
vezet izületi porcának károsadását nem lehet teljes
séggel kizárni. 
e Adagolás 

A kezelési időtartamot a kórokozó(k) érzékeny
sége és a klinikai kép határozza meg. 

Az adagolás az alábbiak szerint történjen: 
Légúti fertözések, valamint fül-orr-gégészeti fer

tőzések napi 2-szer 1 tabletta 
Bór- és lágyrészek fertőzésa napi 2-szer 1 tab

letta 
Hasüregi fertözések napi 2-szer 1 tabletta 
Felsőhúgyúti fertőzések és a nemiszervek fer

tőzései napi 2-szer 1 tabletta 
Az alsó húgyútak szövódménymentes fertőzései 

napi 2-szer Y2 tabletta 
Napi 1-szer 2 tabletta (400 mg) reggeli bevétele 

hatásban egyenértékű 2-szer 1 tabletta ( 2-szer 
200 mg) Tarivid terápiás effektusávaL 

Egyes esetekben, pl. változó érzékenységű kór
okozók, súlyos fertőzésekben {pl. légútiakban). 
vagy nem elégséges hatás, illetve szövődményes 
kisérőfaktorok esetében szükségessé válhat a 
gyógyszer adagjának emelése. Ezekben az esetek
ben a napi adagot 2-szer 1 ,5 ről 2-szer 2 tablettára 
emelhetjük. 

Beszúkült vesemúködés esetén - amit a krea
tinin vérból történő kiválasztás (kreatinin-clearance) 
vagy a vér kreatinin-szintje {szérum-kreatinin) alap
ján határoznak meg - az első adag nagysága az 
egészséges vesefunkciójú betegével azonos. 

A fenntartó adagot az alábbiak szerint kell csök
kenteni: 

Kreatinin clearance Szérum kreatinin Fenntartó _adag 

50 20 mljperc 

< 20ml7perc 
1,5-5 mg/dl naponta 'h----1 tabi. 

5 mg/dl felett naponta '12 tabi 
Haemo- és peritoneális dialysis eselén naponta 'h tabi. 

Egyes esetekben szükségessé válhat az adag 
emelése (lásd Adagolás). 

A filmtablettát szétrágás nélkül, kevés vízzel éh
gyomorra vagy étkezés után kell bevenni. 
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A kezelést a betegség tüneteinek enyhülése és 
a testhőmérséklet normalizálódása után még leg
alább 3 napig folytatni kell. 

Akut fertözésekben a legtöbb esetben 7-10 na
pos kezelés elegendő. 

Kimutatottan érzékeny béta-haemolysáló · 
Streptococcus-fertőzésekben (pl. gennyes mandu
lagyulladás, Orbánc) az utóbetegségek, mint pl. 
rheumás láz vagy glomerulonephritis kivédése cél
jából a kezelési időtartam legalább 10 nap. 

Salmanellasis kezelési ideje: 7-8 nap. 
Alsó húgyútak szövődménymentes fertőzé

seiben 3 napos kezelés elegendő. 
Kellőtapasztalatok hiányában két hónapon túl a 

kezelés folytatása nem javasolt. 
• Mellékhatás 

Gyomor-, bélrendszeri panaszok 
gyomorpanaszok, hasi fájdalom, étvágytalanság, 
hányinger, hányás, hasmenés előfordulhat. A keze
lés alatt vagy után jelentkező súlyos és tartós has
menés álhártyás colitisre utalhat. {lásd Figyelmezte
tés). 

Központi idegrenszed zavarok 
Fejfájás, szédülés, alvászavarok, igen ritkán járási 
bizonytalanság és reszketés (izomkoordinációs za
varok), görcsrohamok, süketség és végtagzsibba
dás (paraesthesiák), látási zavarok, mint pl. kettős
látás és.szfnlátás, lzlelési és szaglási zavarok, hallá
si és egyensúlyérzékelési zavarok, intenziv álomél
mények (egészen lidércnyomásig), psychotikus re
akciók, mint pl. nyugtalanság, izgalmi állapot, féle
lem, depresszió, zavartság, hallucinációk fordulhat
nak elő. 

Ezek a reakciók részben már az első gyógyszer
bevételt követően jelentkezhetnek. Ezekben az ese
tekben a Tarivid szedését abba kell hagyni, és a 
kezelőorvost értesíteni kelL 

Túlérzékenységi reakciók: elsősorban a bór 
túlérzékénységi reakciói, mint pl. bórkiűtés, egé
szen az Erythema exudativum multiforme-ig, viszke
tés. Igen ritkán erős napsugárzással kapcsolatos 
bórjelenségek (photosensibílitas), láz, bolhacsí
pésszerű vérzések (petechiák), véres bennékO hó
lyagok (haemorrhágiás bul!ák) és kis csomócskák 
(papulák) varképzódéssel, ami az erek részvételére 
utal {vasculitis), heves szívdobogás (tachycardiák), 
arcduzzanat nyelvduzzanat és/vagy gégeduzza
nat, légszomj, egészen az életet veszélyeztető 

shock-ig, részben az első gyógyszer bevételét 
követően. Ezekben az esetekben a Tarivid filmtab
letta szedését azonnal el kell hagyni. 

Orvosi ellátás (pl. shockterápia) szükséges. 
Igen ritkán a vérképben észlelhető változást 

(leukopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia, 
anaemia), valamint nagyon ritkán a májenzimek 
és/vagy a szérum-bilirubin-szint átmeneti emelkedé
sét figyelték meg. 

Igen ritkán befolyásolhatja a vesefunkciót, pl. 
olyan anyagok vérszintje emelkedik meg, amelyeket 
a vese választ ki (így a kreatininé) vagy akut vese
gyulladás (íntersticialis nephritls) lép fel. 

Igen ritkán gyengeséget, Izületi és izomfájdal
makat tapasztaltak. 

Az eddigi tapasztalatok al8pján, eltekintve a 
szaglási és ízlelési zavarok egyes igen ritka 
eseteitől, a Tarivid kezelés során jelentkező nem 
kívánt mallékhatások reverzibilisek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- antacidumokkal (hatáscsökkenés) 
- vaskészitmények {hatáscsökkenés). 
Szükség esetén a Tarivid filmtablettát ezen ké

szitmények bevétele előtt kb. 2 órával kelt bevenni. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés alatt a napfényt az UV-fényt (kvarc
lámpa, solárium) az esetleges bórtünetek fellépése 
miatt kerülni kell. 

Más szélesspektrumú antibiotikumokhoz hason
lóan a kínoionok adásakor is előfordulhat a bélflóra 
károsodása, dysbacteriosis, hasmenés jelentkez
het. Ilyen esetben a Tarivid tabi.- a.dását be kell fejez
ni. A súlyos és tartós hasmenés pseudomembra
nosus colitis! jelezhet. Enyhe colitis megszűník az 
antibiotikum kihagyására, mérsékelt vagy súlyos tü
netek esetén folyadék, elektrolit, fehérjepótlás szük
séges. Ha a tünetek nem javulnak és/vagy a colono
scopia pseudomembranosus colitisre utal, 
megfelelő antibioticumot (per os vancomycin) kell 
adni. 

Bélmotilitást csökkentő gyógyszerek adása szi
gorúan kenJiendő!! 

Károsadott vesefunkció eselén a- gyógyszer 
adagját a szérum kreatinin vagy a kreatinin elear
anea alapján módosítani kell (lásd Adagolás). 

A Tarivid tabletta előírásszerű alkalmazása ese
lén is a reakciókészséget olyan mértékben megvál
toztathatja, ami befolyásolja a közlekedésben való 
aktív részvételt vagy gépek kezelését. Ez alkohollal 
együtt adva fokozottan érvényes. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: K- 1251 

Az ofloxacin széles spektrumú antibiotikum, 
bakteriális DNS-giráz-gátló hatással rendelkezik. 
Baktericid hatása kiterjed az aerob Gram+ és Gram
kórokozók széles körére. 

A következő kórokozók tekinthetök érzékenynek 
a Tarividdel szemben: 
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Staphylococcus aureus {beleértve a methycillin
reziszlens Staphylococcusokat is), Sta.nhylococcus 
epidermis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menin
gitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, En
terobacter, Hafnia, Proteus (mind az indolpozitiv, 
mind az indalnegativ törzsék), Salmonella, Shigella, 
Acinetobacter, Yersinia enterocolitica, Campy/obac
ter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cholerae, 
Vibrio parahaemolyticus, Haemaphi/us influenzae, 
Chlamydiák, Legionella. 

Változóan érzékenyek: Enterococcusok, Strep
tococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus viridans, Serratia marcescens, Pseu
domonas aeruginosa, Mycopfasma hominis, 
Mycopfasma pneumoniae, Mycobacterium tubercu
losis és Mycobacterium fortuitum. 

Általában nem érzékenyek: Ureaplazma ure
a/yticum, Nocardia asteroides, anaerabak (pi. Bac
Iereides fajok, Peptococcus, Peptostreptococcus, 
Eubacterium fajok, Fusobacterium fajok, C!ostridium 
difficile. 

A Treponema pallidumra a Tarivid nem hat 
e Hatóanyag 

200 mg ofloxacinum filmtablettánként 
e Javailat 

A Tarivid a következő, ofloxacinra érzékeny kór
okozók által kiváltott bakteriális fertőzések kezelésé
re alkalmas: 

Akut, krónikus és recidiváló légúti fertőzések 
(bronchitis), amelyeket Haemaphi/us influenzae 
vaQy egyéb Gram-negatív és multirezisztens kór
okozók, valamint Staphylococcus aureus okozott 

Pneumoniák, melyeket elsősorban nehezen rea
gáló kórokozók, mint pl. fscherichia coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Proteus, "'pseudomonas, Legionella, 
Staphylococcus törzsek okoznak. Az ambuláns ke
zelés során észlelt pneumoniákat túlnyomó részben 
Pneumacoccusok váltják ki, így ezekben az esetek
ben nem a Tarivid az első választandó antibioticum. 

Krónikus és recidiváló fül-orr-gégészeti fer
tőzések, különösen akkor, ha Gram-negatív kóroko
zók váltották ki, beleértve a Pseudomonas és 
Staphylococcus fertözéseket is. (Akut angina tonsil
laris esetében tehát a Tarivid nem javallt.) 

Bór- és Jágyrészfertózésekben. 
Hasüregi és kismedencei fertózésekben. 
A vese, a húgyútak és a nemiszervek fertőzé

seiben, gonorrhoeában. 
• Ellenjavallat 

Ofloxacin és más kinolon-származék iránti túlér
zékenység. 

Epilepsia. 
A központi idegrendszer előzetes károsodása 

után, csökkent görcsküszöb esetén, mint pl. kopo
nya- és agysérülések, agyvérzés után, a központi 
idegrendszer gyulladása esetén. Gyermekeknek és 
növekedésben lévö fiataloknak (serdülőkorban), va
lamint terhesség és szoptatás ideje alatt nem adha-
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tó, mivel a biztonságos kezelésre vonatkozó tapasz
talatok nem elégségesek, és az állatkísérletek alap
ján a fejlődésben levő szarvezet izületi porcának ká
rosodását nem lehet teljességgel kizárni. 
• Adagolás 

A kezelési időtartamal a kórokozó(k} érzékeny
sége és a klinikai kép határozza meg. Az adagolás 
az alábbiak szerint történjen 

Légúti fertőzések, va!amint fül-orr•géges:zeti fer-
tőzések napi 2-szer 1 tabletta 

Bór- és lágyrészek fertőzés e napi 2-szer 1 tabletta 
Hasüregifertőzések napi 2-szer 1 tabletta 
Felsőhúgyuti fertőzések és a nemiszervek fer-

tőzései napi 2-szcr 1 tabletta. 
Az alsó húgyutak szövódménymentes fertőzései 

napi 2-szer % tabietta. 
Napi 1-szer 2 tabletta (400 mg) reggeli bevéteie 

hatásban egyenértékű 2-szer 1 tabletta (2-szer 200 
mg) Tarivid terápiás effektusávaL 

Egyes esetekben, pl. valtozó érzékenységű kór
okozók, súlyos fertőzésekben {pl. légutiakban) 
vagy nem elégséges hatás, illetve szövődményes 
kíséréfaktorok esetén szükségessé válhat a gyógy
szer adagjának emelése. Ezekben az esetekben a 
napi adagot 2-szer 1 ,5-től 2··szer 2 tablettára eme!-
hetjük. · · 

Beszűkül! vesemúködés esetén -- amit a krea
tinin vérből történő· kiválasztás (kreatinin clearance) 
vagy a vér kreatinin szintje (szérum-kreatinin) alap
ján határoznak meg - az első adag nagysága az 
egészséges vesefunkciójú betegével azonos. A 
fenntartó adagot az alábbiak szeríni ke!i csökkente
ni: 

Kreatinin clearance Szérum kreatinin Fenntartó adag 

5G--20 ml/perc 
<20 ml/perc 

1,5-5 mg/dl 
5 mg/dl felett 

naponta %-1 tabi. 
naponta Y" tabi 

Haemo- és perítoneális dializis esetén naponta % tabi 

Egyes esetekben szükségessé válhat az adag 
emelése (lásd Adagolás). 

A filmtablettát szélrágás nélkül, kevés vízzel, éh
gyomorra vagy étkezés után kell bevenni. 

A kezelést a betegség tüneteinek enyhülése és 
a testhőmérséklet normalizálódása után még leg
alább 3 napig folytatni kell. 

Akut fertőzésekben a legtöbb esetben 7-10 napos 
kezelés elegendő. Kimutatottan érzékeny béta-hemo
lizáló _Streptococcus-fertőzésekben {pl. gennyes 
mandulagyulladás, orbi:i.nc) az utóbetegségek, mint 
pl. rheumás láz vagy glomerulonephritis kivédése 
céljából a kezelési időtartam legalább 10 nap. 

Salmanellasis kezelési ideje 7-8 nap. 
Alsó húgyútak szövódménymentes fertőzé

seiben 3 napos kezelés elegendő. 
Kellö tapasztalatok hiányában két hónapon túl a 

kezelés folytatása nem javasolt. 



• Mellékhatás 
Gyomor~, bélrendszeri panaszok: gyomorpana~ 

szak, hasi fájdalom, étvágytalanság, hányinger, há
nyás, hasmenés előfordulhatnak. A kezelés alatt 
vagy után jelentkező súlyos és tartós hasmenés 
esetén a kezelőorvost értesíteni kell (lásd Figyel
meztetés). 

Központi idegrendszeri zavarok: 
Fejfájás, szédülés, alvászavarok, -igen ritkán já

rási bizonytalanság és reszketés {izomkoordinációs 
zavarok), görcsrohamok, süketség és végtagzsib
badás (paraesthesiák), látási zavarok, mint pl. ket
tőslátás és színlátás, ízlelési és szagláSi zavarok, 
hallási és egyensúlyérzékelési zavarok, intenzív 
álomélmények (egészen fidércnyomásig), psy
chotikus reakciók, mint pl. nyugtalanság, izgalmi ál
lapot. félelem, depressio, zavartság, hallucinációk 
fordulhatnak elő. 

Ezek a reakciók részben már az első gyógyszer
bevételt követően jelentkezhetnek. Ezekben az ese
tekb.en a Tarivid szedését azonnal abba kell hagyni, 
és a kezelőorvost értesíteni kell. 

Túlérzékenységi reakciók: elsősorban a bór túl
érzékenységi reakciói, mint pl. bőrkiütés, egészen 
az Erythema exudativum multiforme-ig, viszketés. 
Igen ritkán erős napsugárzással kapcsolatos bőrje
lenségek (photosensibilitas), láz, bolhacsípésszerű 
vérzések (petechiák), véres bennékú hólyagok 
(haemorrhagiás bullák) és kis csomócskák 
(papulák) varképzódéssel, ami az erek részvételére 
utal {vasculitis), heves szívdobogás (tachycardiák), 
arcduzzanat nyelvduzzanat és/vagy gégeduzza
nat légszomj, egészen az életet veszélyeztető 
shockig, részben az első gyógyszerbevételt 
követően. Ezekben az esetekben a Tarivid filmtab
letta szedését azonnal el kell hagyni. Orvosi ellátás 
szükséges. 

Igen ritkán a vérképben észlelhető változást 
(leukopénia, agranulocytosis, thrombocytopenia, 
anaemiá), valamint nagyon ritkán a májenzimek 
és/vagy a szérum-bilirubinszint átmeneti emelkedé
sét figyelték meg. 

igen ritkán befolyásolhatja a vesefunkciót, pl. 
olyan anyagok vérszintje emelkedik meg, amelyeket 
a vese választ ki (igy a kreatininé) vagy akut vese
gyulladás {intersticiális nephritis) lép fel. Igen ritkán 
gyengeséget, Izületi és izomfájdalmaKat tapasztal
tak. 

Az eddigi tapasztalatok alapján, eltekintve a 
szaglási és lzlelési zavarok egyes igen ritka 
eseteitól, a Tarivid kezelés során jelentkező nem kí
vánt mellékhatások reverzibilisek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- antacidumokkal (hatáscsökkenés); 
- vaskészítményekkel (hatáscsökkenés). 
Szükség esetén a Tarivid filmtablettát ezen ké

szítmények bevétele előtt kb. 2 órával kell bevenni. 

• Figyelmeztetés 
A kezelés alatt a napfényt és UV-fényt (kvarc

lámpa, solarium) az esetleges bőrtünetek fellépése 
miatt kerülni kell. 

Más szélesspektrumú antibiotikumokhoz hason
lóan a kinaionok adásakor is elófordulhat a bélflóra 
károsodása, disbacteriosis, hasmenés jelentkezhet. 
!lyen esetben a Tarivid tabi. adását be kell fejezni. A 
súlyos és tartós hasmenés pseudomembranosus 
colilist jelezhet. Enyhe colitis megszúnik az antibi
otikum kihagyására, mérsékelt vagy súlyos tünetek 
esetén folyadék, elektrolit, fehérjepótlás szükséges. 
Ha a tünetek nem javulnak és/vagy a colOnoscopia 
pseudomembranosus colitisre utal, megfelelő 

antibioticumot (per os vancomycin) kell adni. 
Bélmotilitást csökkentő gyógyszerek adása szigorú
an kerülendö!! 

Károsadott vesefunkció esetén a gyógyszer 
adagját a szérum kreatinin vagy a kreatinin elear
anea alapján módosítani kell (lásd Adagolás). A 
Tarivid tabletta előírásszerű alkalmazás esetén is a 
reakciókészséget olyan mértékben megváltoztat
hatja, ami befolyásolja a közlekedésben való aktív 
részvételt vagy gépek kezelését. Ez alkohollal 
együtt fokozottan érvényes. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3856 

.fAU.RE!JóN 1trmg irii~'~Siíi! ·•·· 
(1 JCO,s•rnl; 10·x•o,snlil) 

. ··.··· 

tAuf!tööl'l.2o m9 ;!Jfel<~iiS . 
1· _(fxo,sln1;1~~ö,s 111J} • 

TAUREDON SOmg•il)jekció ·· . · .••••• 
(1xö,sml;1o.X:oAmiJ 

:<.>}Ál-c'~ócí: 5 Mó·_~:C:80:1,·' .... . . · .. 
e Hatóanyag 

10 mg, illetve 20 mg, illetve 50 mg aurothioma
leinicum natricum (0,5 ml) ampullánként (A ható
anyag aranytartalma 46%.) 
• Javallat 

Rheumatoid arthritis, arthritis psoriatica, juvenilis 
polyarthritis chronica. 
e Ellenjavallat 

Lupus erythematodes disseminatus, periarteri
tis nodosa, scleroderma, dermatomyositis. Túlér
zékenység arannyal és fémsókkal szemben. 
Nephrosis, nephritis, súlyos májkárosodások; 
leukopenia, thrombopenia; colitis ulcerosa; terhes
ség. 
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e Adagolás 
lm. (intraglut.) alkalmazandó. Adagolása indivi

duális. Átlagos adagok felnőtteknek: az első adag 
10 mg, egy hét múlva 20 mg, a későbbiekben he
tente 50 mg, Y2 éven át. 
e Mellékhatás 

Leukopenía, thrombocytopenia, eosinophilia, to
vábbá bór-, ill. nyálkah·ártya-elváltozások {exanthe~ 
ma, pruritus, folliculitis, gingivitis, stomatitis), vala
mint a vizelet elváltozása (proteinuria, cilinderuria, 
hematuria, albuminuria). Ritkán chrysiasis, tüdőinfil
tráció, tüdófibrosis, intrahepatikus cholestasis, igen 
ritkán periferiás neuropathia. 
e Figyelmeztetés 

A vérkép, a veseműködés, főleg vizeletfehérje, 
bór, nyálkahártyák lehetőség szerint minden injekció 
beadása előtt ellenőrizendók. 

Mellékhatások jelentkezése eselén azok súlyos
ságától függóen az adag csökkentése, az adagolás 
ritkítása, iletve a készítmény adásának átmeneti 
vagy végleges megszakítása szükséges. 

Antidotum: Dicaptol inj. im., ill. penicillamin és 
kortikoszteroid per os. 
• Megjegyzés: +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 859 (10 mg injekció); 
K- 860 (20 mg injekció); K- 861 (50 mg injekció) 

A klemasztin H1-receptor antagonista. A benz
hidril-éter antihisztaminok-csoportjába tartozik. 

Szelektiv mődon gátolja a H1-receptorokat, és 
csökkenti a capillarisok permeabilitását. Jetentös 
antihisztamin- és viszketés csökkentő hatása gyor
san kialakul és kb. 12 órán át tart. 

A szájon át történő bevételt követően majdnem 
teljes mértékben felszívódik a gastrointestinalis 
tractusbóL A maximális plazmakoncentráció 2-4 
óra alatt alakul ki; a maximális antihisztamin-aktiv
itás 5-7 óra elteltével lép fel és általában 10-12 
órán át tart, bár esetenként a hatás 24 óráig is fen
náll hat. A klemasztin plazmafehérjékhez való 
kötődése kb. 95%. A plazmából történő elimináció
ja bifázisosan történik 3,6 ± 0,9 óra és 37± 16 óra 
felezési időkkel. 

A klemasztin májban történő metabolizmusa ki
fejezett. A fó anyagcsereút (45-65%) a veséken át a 
vizeletbc történő kiválasztás, ahol a kiindulási 
(anya) vegyület csak nyomokban mutatható ki válto
zatlan formában. 

• Hatóanyag 
2 mg clemastinum (2 ml) ampullánként; 1 O mg 

clemastinum (100 ml) szirupban; 1 mg clemastinum 
tablettánként. 
• Javallat 

Orálisan: szénanátha és egyéb allergiás 
rhinopathiák, különbözó eredetű urticariák (bele
értve a dermatografizmust is), pruritus, viszkető 
dermalosisak esetén. Adjuvánsként akut éS'kró
nikus ekzemában, kantakt dermatitisben és gyógy
szerallergíában. Rovarcsípések és -szúrások 
esetén. 

Parenterálisan: adjuvánsként anaphylaxiás ill. 
anaphylactoid shock esetén, valamint angioneu
rotikus oedemában. Allergiás és pseudoallergiás re
akciók megelőzésére és kezelésére (pl. kontraszt
anyag, vértranszfúzió adása előtt, hisztaminnal vég
zett diagnosztikus eljárások előtt). 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal vagy más, hasonló szerkezetú 
antihisztamin-vegyülettel szembeni túlérzékenység. 

Egy év alatti életkor. 
Terhesség és szoptatás ideje alatt csak a ha

szon/kockázat gondos mérlegelése után alkalmaz~ 
ható. 
• Adagolás 

Orálisan: a tablettékat étkezés előtt vizzel kell 
bevenni. 

Szokásos adagja felnőtteknek és 12 év fölötti 
gyermekeknek: napi 2x1 tabletta ill. 2x10 ml szirup 
{reggel és este). Szükség esetén a napi adag 6 tab
lettára {=6 mg), illetve 60 ml szirupra emelhető. 

12 éven aluli gyermekeknek: 1-3 éves korig 
2,5-5 ml szirup, 4-6 éves korig 5 ml szirup, 7-12 
éves korig 5-10 ml szirup vagy Y2--1 tabletta napon
ta kétszer (reggeli előtt és lefekvéskor). 

A szirup adagolására a dobozban elhelyezett 
adagoló mérce szaigál (1 ml szirup O, 1 mg ható
anyaget tartalmaz). 

Parenterálisan: Szokásos adagja felnőtteknek 1 
amp. (2 mg) naponta 2x {reggel és este) 
intravénásan, vagy intramuscularisan. 

Profilaktikus célból 1 ampulla (2 ml = 2 mg) 
adandó lassú, intravénás injekcióban közvetlenül a 
várható anaphylaxiás- vagy hisztaminreakció fellé
pése előtt. Az ampulla tartalmát izotóniás natrium
klorid-, vagy 5%-os glukóz-oldattal 1:5 arányban 
kell hígítani. 

Gyermekeknek: naponta 0,025 mg/ttkg két rész
letre elosztva, intramuscularis injekcióban. 
• Mellékhatás 

Fáradtságérzés, sedatio, (különösen parenterá
lis alkalmazáskor) esetenként a központi idegrend
szer stimulációja- különösen gyermekeken-, ritkán 
szájszárazság, fejfájás, szédülés, bőrkiütés, émely
gés, gastralgia, székrekedés. 

Hypotonia és ritkán előforduló leukopenia. Né
hány kivételes esetben az intravénás alkalmazás 
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után dyspnoeval és/vagy shock-kal járó túlérzé
kenységi reakció! figyeltek meg. 

Túladagolás eselén a tünetek változatosak: a 
központi idegrendszeri stimulációtól a központi 
idegrendszer depressiójáig. Előfordulhatnak anti
cholinergiás tünetek, mint szájszárazság, tartós pu
pillatágulat vagy arcpír (flush) és gastrointestinalis 
reakciók. 

A kezelés szükség szerint a gyógyszer gyomor
mosással történő eltávolításából (aktív szén hozzá
adásával), illetőleg tüneti terápiából áll. 
• Gyógyszerkölcsönhatás: 

Óvatosan adható: 
- sedativumokkal 
- hypnoticumokkal 
- MAO-inhibitorokkal (mivci azok hatását erősít-

heti). 
e Figyelmeztetés 

Az ampulla intraarterialis beadása szigorúan ti
los! 

Az intravénás injekciót lassan kell adni (kb. 2-3 
perc alatt). Szűkzugú glaucoma, peptikus fekély 
elzárádásos formájában, pyloroduodenalis 
obstructio, vizeletretencióval járó prostatahyper
trophia és hólyagnyak obstructio eselén óvatos
sággal adható. 

Alkalmazásának elsószakaszában - egyénen
ként meghatározott ideig járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes 
italt fogyasztani. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3464 (injekció); 
Tsz.: 3626 (szirup): Tsz.: 3376 (tabletta) 

tEARSNkrüRAI:Es~effic~ép·~· 
{15 Illi) 

ALCON 

A Tears Naturale a szaruhártyát nedvesítő, a 
természetes könnyhöz hasonló folyadék, vízoldé
kony polimer! tartalmaz, mely vegyül a természe
tes könnyel, így elősegíti a cornea nedvesen tartá
sát. 

A Tears Naturale a könnyel izotóniás és izo
hidriás, viszkozitása és törésmutatója az emberi 
könnyével azonos. 
• Hatóanyag 

15,0 mg dextranum 70,0 és 45",0 mg hydro
xypropylmethylcellulosum (15 ml steril vizes oldat
ban). 

e Javallat 
Bármely eredetű .. száraz szem syndroma" pl.: 

csökkent könnytermelés, keratoconjunctivitis sicca 
(Sjögren syndroma), hiányzó szemhéjzárás, hő-, ké
miai- és sugárkárosodás, különbözó eredetű 
kötőhártya hegedések, a cornea paraliticus, toxi.kus, 
a menopausa után fellépő valamint allergiás ere
detű kiszáradása, familiáris vegetatív dysfunctlo, 
idiopathiás xerophthalmia. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely komponense iránti túlér
zékenység 
e Adagolás 

Szükséglet szerint naponta többször 1-2 csep
pet kell a kötőhártyazsákba cseppenteni. 
e Figyelmeztetés 

A fertőzések elkerülése érdekében a cseppentót 
semmilyen más f81ülethez érinteni nem szabad! 

Használat után a fiakont gondosan le kell zárni!
Eitartás: A szemcseppet fénytől. hótól védve 

szabahőmérsékleten kell tárolni, felbontás után 4 
hétig felhasználható. 
• Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: K -· 1524 

A karbamazepin görcsgátló és psychotrap hatá
sú antiepilepticum. Alkalmazható manaterápiában 
és más görcsgátló szerekkel kombinálva. 
Psychotrap hatása révén a beteg szociábilisabb 
lesz és könnyebben illeszkedik be a társadalomba. 

Idiopathiás trigeminus neuralgiában az esetek 
többségében megakadályozza a paroxysmális fáj
dalomrohamokat 

Alkoholelvonás syndromában megemeli a esők~ 
kent görcsküszöböt és ezáltal csökkenti a rohamok 
bekövetkezésének veszélyét. Gyorsan javítja a psy
chés és vegetatív idegrendszeri tüneteket. 

Diabetes insipidusban gyorsan csökkenti a vize
let mennyiségét és enyhíti a szomjúságérzetet. 

Bizonyított klinikai hatása van affektív rendelle
nességekben, azaz a mánia kezelésében, valamint 
a mániás-depresszív (bipoláris) zavarok megelőzé
sében akár monoterápiaként akár neurolepticu
mokkal, antidepresszánsokkal vagy lítiummal kom
binálva. 

Viszonylag lassan szívódik fel. Egyszeri orális 
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adag esetén a bemlatlan hatóanyag 4-24 óran be
lül éri el a plazma-csúcskoncentrációt. A CR tablet
ta ismételt adásakor a plazma-csúcskoncentráció 
kevésbé lesz magas. A hatóanyag lassan és szabá
lyozottan szívódik fel. A plazmakoncentráció a nap 
folyamán állandó, .ez teszi lehetövé a napi kétszeri 
adást. 

A karbamazepln 70-80%-ban kötódik a szérum
fehérjékhez. 

A nyálban levőváltozatlan hatóanyag koncentrá
ciója tükrözi a plazmában jelenlevő, fehérjékhez 
nem kötődó részt (20-30%). A változatlan karba
mazepin ellminációs felezési Ideje egyszeri orális 
adag eselén kb. 36 óra, ismételt adagoláskor a máj
enzim-indukció következtében csak 16-24 óra a ke
zelés időtartamától függóen, 

Egyéb enziminduktor antiepilepticumokat is sze
dó betegekben átlag 9-1 O órás felezési időt mértek. 
Akár egyszeri, akár ismételt adáskor az adagnak 
csak 2-3%-a ürül változatlanul a vizeletteL Az 
elsődleges metabolit a farmakológiailag aktív 10,11-
epoxid. Emberben a karbamazepin fómetabolitja a 
10, 11-epoxidból eredő transzdial származP.k; A kar
bamazepln állandó, terápiás plazmakoncentrációjá
nak értéke 21-42 ).lmol/liter (megfelel 5-1_0 f.i.g/ml
nek). 
e Hatóanyag 

200 mg carbamazepinum tablettánként. 200 mg 
illetve 400 mg carbamazepinum CR (kontrollált ha
tóanyag-felszabadulású) tablettánként. 
• Javallat 

Epilepsia parciális rohamok komplex symptoma
tológiával, ill. egyszerű sympJlmatológiával. Elsőd
leges generalizált epilepsiák vagy tőnusos-clonusos 
komponenst tartalmazó másodiagos generalizált ro
hamformák. Az epilepsia kevert formái. 

Általában nem hatásos absence-ekban {petit 
mal). Atipikus absence esetén a rohamokat eseten
ként súlyosbíthatja. 

Mánia kezelése és mániás-depresszív betegség 
(bipoláris) zavarok megelőzése. Idiopathiás és scle
rosis multiplex okozta trigeminus neuralgia. 

ldiopátiás glossopharyngeus neuralgia. 
Alkoholelvonás-syndroma. 
Diabetes insipidus centralis. Neurohormonális 

eredetű polyuria és polydipsia. 
Fájdalmas diabeteses neuropathia. 

e Ellenjavallat 
A hatóanyag iránti túlérzékenység. Pitvar-kamrai 

black. 
• Adagolás 

A tablettát étkezés közben vagy után kevés fo
lyadékkal kell beVenni. A CR tablettából a hatóanyag 
lassan és szabályozottan szívódik fel. A CR tablettát 
-úgy az egészet. mint az orvos rendelése szerinti fe
let is - szélrágás nélkül kell lenyelni étkezés közben 
vagy után. A CR tablettán felezővonal van. 

Epilepsia. Az antiepilepticumokat hacsak lehet, 
manaterápiaként célszerű alkalmazni. 

A Tegretol-kezelést alacsony adagokkal javallt 
kezdeni, majd azt egyénileg emelni a kívánt terápi
ás hatás eléréséig. Az optimális adagot a gyógyszer 
plazmaszintjének mérésévellehet megállapítani, kü
lönösen akkor, ha kombinált kezelésben alkalmaz
zák. Tegretol-kezelésre való átállításkor az elvonás
ra kerülő antiepilepticum adagját fokozatosan."kell 
csökkenteni. 

Felnóftek szokásos kezdő adagja: napi 1-szer 
vagy 2-szer 200 mg. Az adagot lassan kell emelni
általában napi 2-szer 3-szor 400 mg-ig -optimális 
hatás eléréséig. 

Gyermekeknek szokásos napi Osszadagja 
10-20 mg/ttkg, 

1 éves korig napi 100-200 mg 
1-5 év között napi 200-400 mg 
6-1 O év között napi 400-600 mg 
11-15 év közölt napi 600-1 OOO mg. 
A napi összadagot több részletben kell beadni. 
Trigeminus neuralgia: A kezdeti adag napi 

200-400 mg. Ezt lassan kell emelni a fájdalommen
tes állapot eléréséig (általában napi 3-4-szer 200 
mg-ig), majd folyamatosan csökkenteni a kielégítő 
fenntartó adagra. Idősebb és érzékeny betegeknek 
napi 2-szer 1 DO mg kezdőadag ajánlott. 

Alkoholelvonás-syndroma: Aszokásos adag na
pi 3-szar 200 mg. Súlyos esetekben ez emelhető az 
első néhány napban (pl. napi 3-szar 400 mg-ig). 

Súlyos elvonási tünetek eselén sedala-hyp
noticumokkal (pl. klometiazol, klordiazepoxid) kom
binálva kell adni. 

Az akut szak megszúnése után a Tegretol
kezelés manaterápiaként folytatható. 

Diabetes insipidus: Felnőttek szokásos adagja 
napi 2-3-szor 200 mg. 

Gyermekeknek adagját az életkornak és a test
tömegnek megfelelően kell csökkenteni. 

Fájdalmas diabeteses neuropathia: A szokásos 
adag napi 2-4-szer 200 mg. 

Mania, maniaco-depressiv a betegség megeló
zésére: naponta kb. 400-1.600 mg. Aszokásos na
pi adag 400-600 mg, 2-3 részre elosztva. Akut 
mania kezelése eselén az adagot gyorsabban, míg 
bipoláris zavarok esetén kisebb adagokkal taná
csos emelni az optimális tolerálhatóság céljából. 
e Mellékhatás 

Külónösen a kezelés kezdetén, magas kezdő
adag, tov?bbá idősek kezelése esetén: étvágyta
lanság, szájszárazság, hányinger, hasmenés vagy 
székrekedés, fejfájás, szédülés, álmosság, járásza
var, látási-, alkalmazkodási zavarok, kettőslátás, 

időseknél zavartság és nyugtalanság esetenként 
előfordulhat. Ezek amellékhatások általában 7-14 
napon belül vagy spontán vagy az adagok átmene
ti csökkentésével rendeződnek.' Ritkán a Tegretol 
antidiuretikus hatásának következtében fe!lépő, 
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esetleg hányással, fejfájással és zavartsággal kísért 
hyponatraemiát figyeltek meg. 

Előfordulhat allergiás bőrreakció, láz, néha exfo
liativ dermatitis, Stevens-Johnson syndroma, toxi
kus epidermiális necrolysis, hajhullás, leukopenia, 
thromboembolia, szívingerület-vezetési zavarok, he
patitis, proteinuria, nyirokcsomó-megnagyobbodás 
Izolált esetekben aseptikus meningitis myoclo
nusszal vagy myoclonus és perlferialis eosinophilia, 
anaphylaxiás reakciók. 

Igen ritkán hirsutismusról számoltak be, de az 
összefüggés nem tisztázott. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A Tegretol hatására fellépő májenzim-indukció 
csökkentheti a májban metabolizálódó más győgy
szerek (pl. egyéb, egyidejűleg adott antiepilep
ticumokJ hatását. 

óvatosan adható: 
- makrolid antibiotikumokkal (pl. eritromicin), 

izoniaziddal, kalciumantagonistákkal (pl. verapamil, 
diltiazem), dextropropoxifennel, viloxazinnal, cime
tidinnel. A vér karbamazepinszintjét emelik. Mivel ez 
szédülést, fejfájás!, járászavart kellőslátást és nys
tagmust okozhat. a karbamazepin adagját ennek 
megfelelően kell megállapítani, ill. a vérszintet 
ellenőrizni; 

- orális anticoagulansokkal, szükséges adagju
kat a Tegretol-kezelés kezdetekor vagy elhagyása
kor újramérlegelni kell; 

-orális fogamzásgátlókkal, mivel megbízhatósá
gukat más görcsgátlókhoz hasonlóan a Tegretollal 
való gyógyszerkölcsönhatás befolyásolhatta 

- fluoxetinnel (növekszik a karbamazepin szé
rumszintje); 

- a betegek alkohol-toleranciáját - más psy
choaktív gyógyszerekhez hasonlóan- csökkentheti, 
ezért a kezelés idején az alkohol fogyasztástól 
tartózkodni kell. 
e Figyelmeztetés 

Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. 
óvatosan adandó súlyos szív-érrendszeri beteg'ek
nek, máj- és vesebetegeknek és idősebb korban. 

Ha a Tegretol-kezelést hirtelen abba kell hagyni, 
más antiepilepticumra való áttérést egyidejű 

diazepam kezeléssei kell végezni. 
A Tegretol-kezelés kezdetekor a vérképet és a 

májfunkelót ellenőrizni kell. A vérképet a kezelés 
első hónapjában hetente, később havonta kell 
ellenőrizni. Májfunkciós vizsgálatokat is rendszere
sen kell végezni. Allergiás bórreakciók vagy a máj~ 
funkció romlása esetén a Tegretol-kezelést abba kell 
hagyni. A viszonylag gyakran előforduló nem prog
resszív vagy fluktuáló asymptomatikus leukopenia 
általában nem indokolja a kezelés abbahagyását. 
Azonban abba kell hagyni a kezelést progresszív 
leukopenia eselén vagy, ha a leukopeniát klinikai tü
netek pl. láz vagy torokfájás kiséri. 

Ronthatja a beteg reflexeit pl. autóvezetéskor. 
Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni, baleseti veszéllyel járó munkát végezni, to
vábbá szeszesitalt fogyasztani tilos. 

Patkánykísérletekben 2 éven át adott karba
mazepin kezeléskor a májdaganatok előfordulásá
nak-megnövekedését észlelték. Nincs bizonyíték ar
ra, hogy ezen megfigyelésnek van-e jelentősége a 
humán terápiában. 

Szülóképes korú nők Tegretol-kezelését lehetó
ség szerint manaterápiaként kell végezni. 

Terhességben- különösen az első·trimesterben 
- és a szapiatás idején (a hatóanyag átmegy az 
anyatej be) a haszon/kockázat arányt igen alaposan 
mérlegelni kell. · 

Epilepsiában szenvedó terhes nőket különös 
gonddal kell kezelni. 

Ritkán leírtak fejlődési rendellenességeket és 
torzszületéseket, beleértve a spina bifidát. 

Fáisavhiány köztudottan előfordul terhesség
ben. Az antiepilepticumok súlyosbíthatják a fől
savhiányt Ez a hiány hozzájárulhat aszületési hibák 
gyakoribb előfordulásához .epilepsia ellen kezelt 
nők utódain. Ezért a terhesség előtt és alatt javasolt 
fáisav kiegészítésről gondoskodni. 

Túladagolás a következő tüneteket okozhatja: 
remegés, izgatottság, görcsök, vérnyomásváltozá
sok, tudatzavar, coma. EEG- és EKG-elváltozások 
előfordulhatnak. Kezelése: az életfunkciók 
ellenőrzése és fenntartása; szükség esetén 
diazepam alkalmazása. 

Eltartás: A CR tablettékat nedvességtól védve, 
25 °C alatt kell tárolni. 
• Megjegyzés:++ V· 
• Törzskönyvi szám: K- 620 (200 mg tabletta); 
K- 1572 (CR 200 mg tabletta); K- 1573 (CR 400 
mg tabletta) 

TEl.:[) ANE 60 mg t~bletta (l4x) •. · •. 
TELDANE 120 mg tabl<itta(l5x) 

MARION MERREL .···• IITGkód R06Ax12 

A terfenadin szeleklfven a perifériás H1-recepto
rokra ható, antiallergiás tulajdonságokkal ren
delkező antihisztamin, amelynek nincs klinikailag 
szignifikáns sedatív és anticholinerg aktivitása. A 
napi 1-szeri 120mg-os adag hatása 1-2 óra múlva 
jelentkezik, maximális hatása 3-4 óra múlva fejlődik 
ki, a hatás 24 órán keresztül tart (intradermális hisz
tamin- teszt gátlása alapján). 

A napi 2-szeri 60 mg-os adag meggátolja az 
intradermális antigénbevitel útján kiváltott bőrreak
ciót A hatás már a bevitel! követő első óra után lét
rejön, és 24-48 órán át tart. 
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Emberben ·a terfenadin gyorsan felszívódik az 
emésztőcsatornából és a májban "first pass" me
chanizmussal metabolizálódik. Az aktív melabolit 
( karboxlisav származék) a terfenadin bevétele után 
hamarosan megjelenik a plazmában, és legmaga
sabb konce"ntrácíóját 3 óra múlva éri el. Végső elim
inációjának félideje kb. 17 óra. A terfenadin 97%
ban, aktív metabolitja.70%-ban kötődik plazmafe
hérjékhez. Az elimináció főként metabolitok formájá
ban történik, 40%-ban a a vizelettel, 60%-ban a 
széklettel. 

Terápiás adagban sem a terfenadin, sem 
metabolitjai nem hatolnak át a vér-agygáton. Ezt 
patkányon autoradiográfiás, tengeri maiacon köz
ponti idegrendszeri H1-receptor kötődési vizsgála
tok igazolják. 
e Hatóanyag 

60 mg, ill. 120 mg terfenadinum tablettánként. 
o Javallat 

Allergiás betegségek tüneti kezelésére: 
Allergiás rhinitis mind szezonális, mind peren

niális formája, allergiás conjunctivitis, rhinoconjunc
tivitis, urticaria, angiooedema (anaphylaxiás shock 
életmentő kezelésére nem alkalmazható). Bór
gyógyászatban pruritus (prurigo, ekzema) adjuváns 
kezelésére. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, a 
májműködés súlyos zavara (lásd Figyelmeztetés). 
Orális ketokonazollal, itrakonazolla!, illetve azol 
antimycoticumokkal, makrolid antibiotikumokkal va
ló egyidejű alkalmazás (lásd Gyógyszerkölcsönha
tás). Congenitalis QT-syndroma, 

QT-szakasz megnyúlás~ eredményező győgy
szerek egyidejű szedése (pl. egyes antiarrhythmiás 
szerek), rendezetlen hypokalaemia. Terhesség. 
Szoptatás (lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Tefdane 60 mg tabletta: Feln6tteknek és 12 éves 
kor feletti gyermekeknek: naponta 1-szer 2 tabletta 
(reggel) vagy naponta 2-szer (reggel és este) 1 tab
letta. 

6-12 éves kor közötti gyermekeknek: naponta 
2-szer % tabletta. 

Teldane 120 mg tabletta: Felnőtteknek és 12 
éves kor közölti gyernekeknek naponta 1-szer (reg
gel) 1 tabletta. 

A javasoltnál többször és nagyobb adagban 
nem adható (lásd Figyelmeztetés). 
e Mellékhatás 

Ritkán hasi fájdalom és emésztési zavar, alape
eia (hajhullás és hajvékonyodás), anaphylaxia, an
giooedema, arrhytmia (gyors vagy szabálytalan 
szívverés- nagy adagoknál), syncope (lásd Figyel
meztetés), bronchusgörcs, zavartság, convulsio, 
depressio, szédülés, fejfájás, álmatlanság, sárga
ság, májműködési zavarok beleértve a transzami
náz-szint emelkedését, menstruatiós rendellenessé-

gek, izomfájdalom, rémálmok, szívdobogás, para
e.sthesia, fényérzékenység! reakciók, bőrkiütés, ve
rejtékezés, remegés, látászavarok. 

Nagyon ritkán súlyos, életveszélyes cardiali~ 
mellékhatás jelentkezhet, mint megnyúlt QT-interval
lum és ventricularis arrhythmia (torsades de pointes 
vagy fibrillatio) syncope-val és szívmegállással -
főként a javasoltnál nagyobb adagok és/vagy jelen-
tős túladagolás esetén. -
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- orális ketokonazollal és itrakonazollal ill. egyéb 

azol antimycoticumokkal; 
- makrolid antibiotikumokkal (minl eritromicinnel, 

troleandromicinnel, josamicinne!, klaritromicinnel, 
roxitromicinnel, spiramicinnel, azitromicinnel). 

Ezek a vegyületek szignifikánsan csökkentik a 
terfenadin m8tabolizmusál a májban, a terfenadin 
plazmaszintje megnő, amely a cardialis mellékhatás 
(torsades de pointes) kialakulásának veszélyét nö
veli. 
• Figyelmeztetés 

Májműködés súlyos zavara esetén jelentősen 
csökken a hatóanyag metabolizmusa, a terfenadin 
megnövekedett plazrríakoncentrációja fokozza az 
arrhythmia és a megnyúlt QT-intervallum veszélyét. 

A torsades de pointes-hez vezető minden káros 
elváltozás (főként hypokalaemia, a QT-szakasz szer
zeit vagy örökölt megnyúlása) a terfenadin cardialis 
mellékhatását okozhatja. Syncope esetán a terfe
nadin adagolás! azonnal abba kell hagyni és a be
teget pontenciális arrhytmiásnak kell tekinteni. 

Terhességben- a biztonságos alkalmazásra vo
natkozó kellő klinikai tapasztalatok hiánya miatt -
csak feltétlenül szükséges esetben, az elóny/kocká
zat gondos mérlegelésével adható. 

Laktációs periódusban nem szabad a terfe- · 
nadint alkalmazni, mivel átjut az anyatejbe. 

Bórteszt-vizsgálatok elvégzése előtt legalább 
3 nappal előbb abba kell hagyni az antihisziaminok 
adását; terfenadin esetében ez elóbb javasolt (fals 
negatív eredmény elkerülésére). 

Nem szabad az ajánlott napi 120 mg-os (felnőtt), 
ill. napi 60 mg-os (6-12 év közötli gyermek) adagnál 
nagyobb adagot alkalmazni a túladagolás kockáza
tának elkerülése érdekében. 

Túladagolás: Ritkán súlyos, életveszélyes car
dia"lis mellékhatás léphet fel (lásd Mellékhatások). 

A szívműködést ilyenkor legalább 24 órán át kell 
monitoroz!.li és a fel nem szívódott gyógyszert a szo
kásos módszerekkel (pl. hánytatás, gyomormosás) 
kell eltávolítani. Haemodialysis vagy haemoperfusio 
nem távolítja el teljesen a terfenadin fómetabolitját a 
vérből. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2369 (60 mg tabletta) 

K- 2370 (120 mg tabletta) 
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TELEBRIX Gastro oldat 
(100 ml; 10 x 100 ml) 

· .. 

BYK ATC kód: V08AA05 

. 

A gyomor-bél traktus Telebrix Gastro oldattal 
történő röntgen ábrázolását ún. bárium-szulfát kont
raindikációkban alkalmazzák, mint resectio utáni 
postoperatív varratkontroll, perforatio gyanú (ulcus 
veniriculi et duodeni, béldiverticulum), akut vérzés, 
partikuláris vagy komplett stenosisra való gyanú, 
invaginatio, idegentest keresés és gastrointestinalis 
fistula. 

Az abdaminal is területek CT-diagnosztikájában a 
gastrointestinalis tractus megjelenítésére használják. 

A gyomor-bél szakasz ábrázolásával lehelóvé 
válik annak a szomszédos szervektől, illetve patoló
giai strukturáktól való elkülönítése (különösen a tu
mor- és metastasis-keresés, valamint a kezelés utá
ni ellenérzések keretein belül). 
• Hatóanyag 

660,3 mg megluminium ioxitalamiCum ml-en
ként, 0,48% alkoholt tartalmazó (100 ml) vizes oldat
ban. (Jódtartalom: 300 mg/ml; 30 g/100 ml oldat; 
pH 6,5-7,4. Ozmolalitás (37 °C): hígítás nélkül 
1890 mosm/kg, hígítva (4%) 50 mosm/kg). 
o Javallat 

Abdominalis terület komputertomographiás vizs
gálata: 

A gastrointestinalis tractus vizsgálatában oráli
san vagy rectálisan adott Telebrix Gastro-val erős 
kontraszt fokozás érhető el. Ezáltal a szomszédos 
parenchimás hasi szervek, ill. a pathológiás hasi el
változások egymástól jól elkülöníthetők. Jó kont
rasztanyagfeltöltődés mellett az intraluminaris elvál
tozások az üreges szervekben, különösen a gyo
morban és a colonban jól ábrázolhatók. 

Gyomor-bélszakasz röntgenábrázolása: 
Elsősorban bárium-kontraindikált esetekben ja

vasolt perforatio vagy gastrointestinalis fistulák gya
núja, részleges vagy teljes stenosisok, gyomor
vagy bélresectio utáni állapotok és mútét utáni kont
roll, akut vérzések, megacolon valamint idegentest 
felderítése. 
o Ellenjavallat 

Fokozott óvatosság szükséges jódtartalmú kont
rasztanyagokkal szembeni túlérzékenység, pajzs
mirigy túlmúködés, valamint dehidrál! betegeknek 
történő alkalmazás esetén. 

Adását újszülötteknek, csecsemöknek, gyerme
keknek - hasonlóan minden más hyperozmoláris 
kontrasztanyaghoz-lehetőleg kerülni kell. 

Terhesség idején a sugárterhelés! eleve kerülni 
kell, már ezért is szükséges a röntgenvizsgálattal 
kapcsolatos elóny/kockázat igen gondos mérlege
lése angiográfia és a hasi röntgenvizsgálatok ese-_ 
tén is. 

o Adagolás 
Kizárólag orálisan vagy rektálisan adható. Egy 

vizsgálat keretében ismételt beadása lehetséges. 
Abdominalis terület komputertomographiás vizs

gálata: 4%-os oldat formájában kell alkalmazni (40 
ml Telebrix Gastro oldat 960 ml vízzel hígítva = 1000 
ml Telebrix Gastro 4%). 

Egy vizsgálat .során a beteggel 400-1500 ml 
4%-os oldatot kell megitatni. Amennyiben csak a 
nyelőcsövet, gyomrot és duodenumot kell ábrázolni, 
általában 400 ml is elegendő, amit közvetlenül a 
vizsgálat előtt kell meginni. 

Ha további vékonybél szakaszokat kell megjele
níteni, úgy a vizsgálat előtti 2 órán belül 600 ml-t, 
azután még egyszer közvetlenül a vizsgálat előtt 
400 ml-t kell a betegnek adni. 

Ha a disztális vékonybélrészeket és a vastag
belet kell megjeleníteni, ajánlatos a beteggel a vizs
gálat előestéjén további 200-500 ml Telebrix 
Gastro oldatot megitatni. A viz- és elektrolit háztar
tás zavarának gyanúja eselén azt a vizsgálat előtt 
ellenőrizni kelL 

Gyomor-bél-tractus röntgenábrázolása: 
Orális alkalmazása során .figyelembe véve a 

vizsgálat jellegét, a beteg testmagasságát és test
súlyát, hígítás nélkül a gyomor ábrázolására 60 ml, 
ill. a gyomor-béltraktus ábrázolására 100m! ajánl
ható. 

Rektálisan 1:3, ill. 1:4 arányban vízzel hígftva 
(250 ml, ill. 200 ml kontrasztanyagat 750 ml, ill. 800 
ml vízzel kell hígítani) beöntés formájában alkalmaz
ható. 

Vizsgálandó régió A beadás időpontja Kontrasztanyag 

mennyisége 
(4%-os oldat} 

Nyelócsó. gyomor, KözvetlenGI a 
duodenum 

Gyomor és 
duodenum 

vizsgálat elót! 
(1-20 perc) 

A vizsgálat előtt 
2 órán belül 
KözvetlenGI a 
vizsgálat elót! 

Vékonybél és/vagy A vizsgálat 
vastagbél a előestéjén 

gyomor és 

duodenum nélkül 

• Mellékhatás 

(kiegészítésként) 

400ml 

600ml 

400ml 

200-{500) ml 

Hígítás nélküli alkalmazásban könnyú, gyorsan 
múló hasmenést okozhat Enyhén hashajtó hatása 
gyorsítja a gyomor-bél passzázs!, ami bizonyos 
esetekben (pl. postoperatív varrat- vagy anastame
sis kontroll) hasznos lehet. 

Ha a betegnek nyelési panaszai vannak, a 
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hypertoniás kontrasztanyag oldatok esetleges aspi
ratiója gyulladásos reakció! válthat ki a légutakban 
és a tüdóben. Ilyen körűlmények között ritkán 
tüdővizenyóis keletkezhet 

Ha a nagyobb mennyiségű hypertoniás kont
rasztanyag pl. szűkület miatt hosszabb ideig pang a 
gastrointestinaliS tractusban, néha vérzéssei járó 
nyálkahártyairritáció léphet fel. Ilyen esetben szóba 
jöhet a kontrasztanyag leszívással történő 
eltávolítása. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
A jódtartalmú kontrasztanyagok a pajzsmirigy 

jódfelvevóképességét csökkenthetik. Ez 2-6 héten 
át befolyásolhatja a jódizotóppal végzett pajzsmi
rigyfunkció-vizsgálat eredményét. 
e Figyelmeztetés 

IntravasaHsan nem alkalmazható! 
A megnyitott üveg tartalmát egy vizsgálati na

pon fel kell használni. A vizsgálat folyamán fel nem 
használt maradék kontrasztanyagat meg kell sem
misíteni, az sem felbontott üvegben, sem hígított ol
dat formájában nem tárolható. 

Eltartás: fénytól és röntgensugaraktól védve. 
• MegJegyzés:+ Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1438 

T~l.EB~XN ~;iij~k~f~' 
· ..•. ·(20x3Qml; 10x50.ful)······· 
TEl-EBB!)( N 3~0 mjek(:iO ·•·· • .. 

•iri~ii~i.~~~~;~if~t~!~~6;·.····· 
T~tEBHIXN 45 gi;riiuzidhoz··· 

BYK 

.·. · ... ,, .. . . .. _..,' ._, ... : > 

. ":'ÁiJ;:kg~:;;~ö~;Á;~b:s·' ,. (2somm 

A Telebrix N készítményekben a ioxitalaminsav 
stabilan kötött jódatomjai a röntgensugarakat ab
szorbeálják, így a képernyőn kontrasztot adnak. 
Hidrofil tulajdonságai miatt gyakorlatilag nem 
kötődik a plazmaproteinekhez és metabolizálódás 
nélkül glomerulus filtrációval eliminálódik. Néhány 
perccel az iv. adás után az anyag >50%-a jut át az 
exravasalis térbe. A fokozatos visszaáramlás a kivá
lasztás sebességétól függ. Biológiai felezési ideje 
kb. 2 óra. Beszűkül! vesefunkció, csökkent glomeru
lus filtráció és heterotrop kiválasztás eselén dializál
ható. 
e Hatóanyag 

Telebrix N 300: 660,3 mg megluminium ioxita
lamicum ml-enként, nátrium-kalcium-edetát és nátri
um-dihidrogénfoszfát tartalmú vizes oldatban (jód-

tartalom: 300 mg/mi; 9,0 g/30 ml oldat, ill. 15,0 g/50 
ml oldat). 

Telebrix N 380: 256,5 mg natrium ioxitalamicum, 
513,0 mg megluminium ioxitalamicum ml-enként 
nátrium-kalcium-edetát és nátrium-dihidrogénfosz~ 
fát tartalmú vizes oldatban (jódtartalom: 380 mg/ml; 
11.4 g/30 ml oldat, ill. 19,0 g/50 ml oldat). 

Te!ebrix N 30 g infúzióhoz: 660,3 mg meglu
minium ioxitalamicum ml-enként, nátrivm-kitCium
edetát és nátrium-dihidrogénfoszfát tartalmú vizes 
oldatban (jódtartalom: 300 mg/ml; 30 g/100 ml 
oldat). 

Te!ebrix N 45 g infúzióhoz: 397,2 mg meglumini
um ioxitalamicum ml-enként, nátrium-kalcium edetát 
és nátrium dihidrogénfoszfát tartalmú vizes oldat
ban (jódtartalom: 180 mg/ml 45 g/250 ml oldat) 
• Javallat 

Urographia: a veseparenchyma és a húgyutak 
ábrázolása. Artgiographia: artériás és vénás rend
szer ábrázolása. 

Digitál:s subtractiós angiographia (DSA) 
Computertomographia (CT). 

• Btenjavallat 
Igen kifejezett vesefunkció zavarok, egyidejűleg 

fennálló súiyos májfunkciós zavarok. PajzsmiriQy
tú.lmúködés (manifest hyperthyreosis). Súlyos szív
izomgyengeség. (dekompenzált szívinsufflcient:a). 
Mellékpajzsmirigy-megbetegedés következtében 
fennálló neuromuscularis túlérzékenység (manifest 
tetania). tüdóoedema. 

Fokozott óvatosság szükséges jódtartalmú kont
rasztanyagokkal szembeni túlérzékenység, allergi
ás diathesis, latens pajzsmir;.;.w-túlműködés és gö
bös struma esetén. Malignus hypertonia, plasmocy
toma típusú vesekárosodással járó vérképzószervi 
megbetegedés, igen rossz általános állapot és ki
száradás (forszírozott dehydratio) a szövódmények 
előfordulásának veszélyét fokozzák. 

Terhesség idején a sugárterhelés! eleve kerülni 
kell, már ezért is szOkséges a röntgenvizsálattal 
kapcsolatos elöny/kockázat igen gondos mérlege
lése angiográfia és különösen a hasi vizsgálatok 
eselén is. 
e Adagolás 

Kizárólag intravasalis injekció vagy infúzió for
májában adható. 

A Telebrix N, mint valamennyi vesén át ürülő 
köntrasztanyag, egy vizsgálat során egyszeri- vagy 
többszöri adagolásra is alkalmas. Ismételt beadása 
lehetség~s. Az alkalmazása előtti napon könnyű ét
rend, pl. valamilyen pépes étel, sovány húsféle, tej
leves, vaj, kenyér fogyasztása javasolt. Puffasztó 
táplálékok, mint pl. hüvelyesek, zöldségfélék, ká
posztafélék, rosttartalmú kenyér, gyümölcs és salá
ta nem fogyasztható. Étkezés legkésőbb a vizsgálat 
előtti napon, este 6 óráig. A folyadék fogyasztástól, 
amennyiben erre különösebb indok nincs, lehetőleg 
tartózkodjon a beteg. 
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Módszer 

Tefebrix N 300 és 
Tefebrix N 30 g 
Angiographia, mint pl. 
Phlebographia 
Cerebrális angiographia 
Peritériás angiographia 
Szelektív angiographia 

Urographia. mint pl. 
Standard urographia 

(Telebrix N 300) 
Dupla dózisú urographia 
lnlúziós urographia 

(Telebrix N 30 g) 
(Telebrix N 300) 

Kiválasztásos urographia 
csecsemóknek és 
gyermekeknek 6 éves korig 
(Telebrix N 300) 

Computertomographia (CT) 
a) Teljes test CT 
b) koponya CT 

Digitális subtractiós 
angiographia 

(OSA) 

Tefebrix N 45 g infúzióhoz 

Urographia ív_ infundálás 

Computertomographia 
(teljes test- és koponya-) 
Esetenként kezdeti 
Telebrix N 300 bolus 
beadása után 

Telebrfx N 380 
Urographia, mint pl 

Standard urographia 
Dupladózisú urographia 
Kiválasztásos urographia 
csecsemóknek és gyer
mekeknek 6 éves korig 
Perifériás arteriographia 
Szelektív arteriographia 
Aortographia 
Ventriculographia 
Teljes test CT 
Koponya CT 1-2 ml/ttkg 
Digitális subtracllós 
angiographia 

Adagok 

20-SO ml 
3-10ml 
30-60 mt 
4-12ml 

30ml 
60ml 

100ml 
50ml 

10-15ml 

Felvételi 
idópontok 

2-6 perc és 
10-12 perc 

2-5 perc és 
10-15 perc 
(Telebrix 300) 

50-100 (-200)ml 
1-2 ml/tlkg 

30-50 ml 

6-10 perc 2-5 perc és 
250 ml 10-15 perc 

infúzió befe
jezése után 

250ml 

30ml 
60ml 

10-15 ml 
30-50 ml 
4-Bml 
50--80ml 

2-6 perc és 
10-12 perc 

30-80 m! 
50-100 (-2GO)ml 

30-50 ml 

-Angiographia: 
Telebrix N 300 és Te/ebrix N 30 g 
Az adagolás az iránydiagnózistól, az ábrázolan

dó testrésztől, a beteg korától és testsúlyától függ. 
(A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jel
legűek). 

Digitális szubtrakciós angiographiában ezek a 
mennyiségek 12--,-15 g jód/1,73 m2 testfelületnek, ill. 
0,5-1,0 ml/ttkg-nak felel meg, az artériás rendszer 
ábrázolására alkalmas. A beadási sebesség auto
mata injektorral 12-15 ml/másodperc, a vena 
cubitalisba beadva. 

A centrális vénába történő beadáskor cava
katéter szükséges, a beadás sebessége 13--17 
ml/másodperc. Salus injekció esetén ugyanilyen 
mennyiségú konyhasó-oldat vagy 5%-os glükóz 
utólagos infundálása ajánlott 

- Urographia: 
Telebrix N 300 
30 vagy 60 ml oldat, 1-2 percen belül iv. bead

va. Az adag megemelése 60 ml-re csak a különösen 
túlsúlyos, beszúkült vesefunkciójú, meteorismusra 
hajló, röntgenvizsgálatra kellően elő nem készített 
betegek esetében ajánlott. Gyorsinfúzióban való SO 
ml beadása a vizsgálatot megkönnyíti. Az infúzió! a 
lehetőleg gyorsabban kell beadni. 

Telebrix N 30 g 
100 ml Telebrix N 30 oldatot 5 percen belül kel! 

iv. beadni_ A felvételek elkészítésének időpontját az 
irány diagnózis és a vesekiválasztás mértéke hatá
rozza meg, azonban általában a befecskendezés 
utáni 2-5 perc és 1 G--15 perc ajánlott. Csökkent 
vesemúködés esetén egy késői felvétel a diagnosz
tikai biztonságot erősen javíthatja. 

Telebrix N 380 és Te/ebrix N 45 g infúzióhoz 
Alkalmazásuk különösen vesemúködési zavar 

és elhízás esetén indokolt, vagy ha a beteg 
előkészítése a röntgen-vizsgálatra nem kielégító. 

- Computertomographia (CT): 
Kontrasztfokozódás érhető el a vesén át ürülő 

kontrasztanyagok alkalmazásával a kü!önbözó 
!aesiók, erek és szervek CT vizsgálata során. A 
Tetebrix N koponya- és teljes test CT esetén is iv. 
bo!usban vagy infúzióban adható. Bolus injekció al
kalmazása akkor indokolt. ha a magas jódkancent
ráció igen gyors elérésére van szükség, mint pl. tu
morok vascularisátiójának megállapításakor, infark
tus és gyulladásos betegségek fennállása esetén. 
Az infúzió! koponya-CT esetén kezdeti bolus injek
ció adása után ajánlatos alkalmazni. 

A bevitel módját amindenkori klinikai kérdés fel
tevés, a vizsgálat menete és az alkalmazott adag 
határozzák meg. Ezért az ajánlott dózisok az egy
szeri injekciókra érvényesek, a további adagok szá
mát és a köztük lévő időintervallumokat az indikáció 
határozza meg. 
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Telebrix N 300, Telebrix N 380, Te/ebrix N 30 g, 
Te/ebrix N 45 g 

l 

-Koponya-CT (1-2 ml/ttkg): 
Általában neurologiai megbetegedések és trau

mák, valamint a szemüreg-betegségek; a tumorke
resés, nem tumor jellegű intracraniális laesiók gya
núja és a szemüregi kontrasztfokozás esetén alkal
mazhatók. Kontrasztfokozással lehetséges a tumor 
és az érfolyamatok közölti differenciálás, amennyi
ben az a natív felvételek segítségével egyáltalán 
elérhető. 1-2 ml/ttkg adag 2-5 perc alatt iv. elégsé
ges. Bolusban ugyanezt a mennyiséget 10-15 má
sodperc alatt kell beadni. 

Röviddel az injekció beadása után a nagy agyi 
erek ábrázolódnak, majd leggyorsabban a 
meningeomák, hallóideg neurinomák, metastasisok 
és hypophysis adenoma rajzolódnak ki a legtömö
rebben. A glioblastomák és más gliamák valamivel 
később ábrázolódnak Általában a kontrasztanyag a 
szervezetben 2 perc után eloszlik, ezért további 
kontrasztfokozás újabb (bolus vagy iv.) injekció be
vitele után várható. 

A Telebrix N 30 nem tumoros intracraniális lae
siók diagnosztikájában ajánlott. Krónikus subduralis 
haernatama gyanúja esetén 2 ml/ttkg a beadandó 
mennyiség. 

- Teljes test CT (50-100 (-200) ml) 
A has, a medence, a mediastinum. egyes szer

vek (szív, véredények, tüdő, vese, mé.j stb.) kont
rasztanyaggal vagy anélkül is ábrázolhatók, azon
ban a dinamikus CT vizsgálat csak kontrasztanyag
gal végezhető. A klinikai kérdés feltevéstól függően 
50-100 ml adandó, iv., iv. infúzió vagy bolus formá
jában. A bolus előnyös nemcsak az artériás vérellá
tás, az adott szövetek és a vénás erek állapotának 
megállapítására. hanem ditamikus- és angio GT-k
nél is a választandó beadási mód. Az infúzió alkal
mazása valamennyi morfológiai-topográfiai kérdés
feltevésben, valamint laesiók, ill. tumorok megállapí
tására ajánlott. 

Általában kétfázisú adagolásmód előnyös: az 
elsőadag 2-5 perc alatti infundálása majd a CT 
scan-ek készítése alatt a maradék adagot lassú in
fúzióban beadni. Tapasztalatok szerint így 200 ml 
Telebrix N összdózis szükséges. A felvételek elké
szítésének időpontját az iránydiagnózis és a veseki
választás mértéke határozza meg. 
o Mellékhatás 

A kontrasztanyag befecskendezése alatt vagy 
közvetlenül utána, ha ritkán is, de fájdalomérzet, for
róságérzet rosszullét, hányinger, hányás, tüsszö
gés és köhögés előfordulhat. Ezek a tünetek általá
ban gyorsan megszúnnek, de ritkán a súlyos kont
rasztanyagreakcó elsőjelei is lehetnek. Ezért a be
teg szigorú megfigyelése elengedhetetlen, hogy 
szükség eselén az orvos aszokásos intézkedéseket 
haladéktalanul megtehesse. Különösképpen az al
lergiás megbetegedésekre hajlamos betegeken kell 
bőrpír, hólyagképződés és urticaria megjelenésére 
számítani. Allergiás reakciók, vegetatív-, szív- és ke-

ringési tünetek, valamint neurologiai komplikációk 
lehetségesek. Egyes esetekben, megfelelő predis
positio. esetén vesefunkciós zavarok előfordulhat

nak. Az orvosnak készenlétben kell állnia a szüksé
ges terápiás intézkedések végrehajtására, s adott 
esetben a kontrasztanyag beadását azonnal le kell 
állítania. 

Mellékhatások fokozottabb előfordulása a bolus 
injekció alkalmazása után valószínűbb. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
A jódtartalmú kontrasztanyagok a pajzsmirigy 

jódfelvevóképességét csökkenthetik. Ez 2-6 héten 
át befolyásolhatja a jódizotóppal végzett pajzsmi
rigy funkciós eredményt. 

Más gyógyszer a Telebrix N-hez nem keverhetó. 
• Figyelmeztetés 

Legyengült betegeknek, csecsemóknek, kis
gyermekeknek, vesekárosodottaknak (oliguria, 
polyuri a) és (különösen a hosszú ideje fennálló) dia
betesben való alkalmazása esetén, a kielégít 
folyadékbevitelról (dehydratio elkerülése) és az 
elektrolitháztartás kiegyensúlyozásáról gondoskod
ni kell. Ugyanez érvényes a csontrendszer elválto
zásaival együttjáró vesekárosodás következtében a 
fehérvérsejtek károsodásának (plasmocytoma) 
fennállásakor elkerülhetetlenül szükséges alkalma
zására is. Ilyen esetekben nem-ionos kontraszt
anyag, mind pt. Optiray alkalmazása javasolt. 

Mivel_az anaphylactorid reakciók a legtöbb eset
ben röviddel a befecskendezés kezdete után lép
nek _fel, ebben az időpontban kOlönösen fontos a 
beteg gondos megfigyelése. Minden orvosnak és 
ápolónak ismernie kell a tüneteket. valamint a 
sürgősségi teendőket. és készenlétben kell tartani 
az esetlegesen szükséges életmentő gyógyszere
ket és eszközöket. 

A kontrasztanyag alkalmazása lehetőleg 

fekvőhelyzetben történjék. 
A vizsgálat csak a vénás behatolás biztonságá

nak ellenőrzése után kezdódhet el. 
Az ionos kontrasztanyagok erőteljesebben gá

tolják a véralvadást mint a nem-ionosok. Az érrend
szer __ katéteres vizsgálatában különös gondot kell 
fordítani a technikai kivitelezésre, a katéterek gyako
ri átöblítésére, mert így a vérpályában a véralvadék 
keletkezésének veszélye jelentősen csökkenthető. 

A vizsgálat folyamán fel nem használt maradék 
kontrasztanyagat meg kell semmisíteni, az nem tá
rolható. 
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Eltartás: fénytól és röntgen-sugaraktól védve. 
A Telebrix N 380 nem tárolható8°C alatt. 

• Megjegyzés:+ Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 1433 (300); K - 1435 
(380); K- 1436 (30 G); K-1437 (45 G) 



iEl-EB~PCN 350.irijekció 
(10X50 ml) 

-ATC_kód:V08AA05, 

e Hatóanyag 
32,545- g megluminium ioxitalamicum, 4,830 g 

natrium ioxitalamicum (50 ml) oldatban. (Jódtarta
lom: 350 mg/ml) 
e Javallat 

Coronarographia és angiocardiographia. 
e Ellenjavallat 

Igen kifejezett vesefunkciózavarok, súlyos álta
lános májfunkciós zavarok, manifest pajzsmirigy 
túlmOködés (hyperthyreosis), súlyos szívizomgyen
geség (cardialis decompensatio), mellékpajzsmi
rigy-megbetegedés következtében fennálló neuro
musculáris túlingerlékenység (manifest tetánia), 
tüdőoedema. 

Fokozott óvatosság szükséges jódos kontraszt
anyagokkal szembeni túlérzékenység, allergiás 
diathesis, látens pajzsmirigytúlmúködés és göbös 
struma esetén. 

Súlyos hypertonia, plasmocytoma típusú vese
károsodással járó vérképzőszervi megbetegedés, 
rossz általános állapot és kiszáradás a szövőd
mények előfordulásának veszélyét fokozza. 

Terhesség. 
Gyermekeknek és csecsemőknek történő adása 

lehetőleg kerülendó, ilyenkor inkább nem-ionos 
kontrasztanyag alkalmazásával javasolt. 
e Adagolás 

Kizárólag intravasalisan adható. Paravasalis és 
intrathecalis adása tilos! 

Vizsgálat célja Adag {ml) 

Coronarographia 4-8 
Angiocardiographia 30--80 

e Mellékhatás 
A kontrasztanyag befecskendezésa alatt vagy 

közvetlenül utána fájdalom léphet fel a beadás he
lyén, ill. előfordulhat forróságérzet, ritkán rosszullét, 
hányinger, hányás, tüsszögés és köhögés. Ezek a 
tünetek általában hamar megszúnnek, de lehetnek 
súlyos kontrasztanyagreakció első jelei is. Ezért a 
beteg szigorú megfigyelése elengedhetetlen, hogy 
szükség esetén az orvos aszokásos intézkedéseket 
haladéktalanul megtehesse. Különösképpen az al
lergiás reakciókra hajlamos betegeknél kell bőrpír, 
hólyagképződés és viszketés (urticaria) megjelené
sére számítani. Súlyos allergiás reakciók, szív- és 
keringési tünetek, valamint neurológiai komplikációk 
lehetségesek. 

Az orvosnak készenlétben kell állnia a szüksé
ges terápiás intézkedések végrehajtására, és adott 
esetben a kontrasztanyag beadását azonnal le kell 

állítani. 

A mellékt":atások gyakoribb előfordulása a bolus 
injekció alkalmazása után valószínűbb. 
6 Gyógyszerkölcsönhatás 
. A jód!artalmú kontrasztanyagok a pajzsmirigy 
JÓdfelvevoképességét csökkenthetik. Ez 2-6 héten 
át befolyásolhatja a jódizotóppal végzett pajzsmi
rigy funkció-tesztet 
• Figyelmeztetés 

A~aphylactoid reakciók, mint több más gyógy
szer, 1gy a kontrasztanyagok alkalmazásánál is fel
léphetnek. 

Nem várható kellő védelem az antihisztamin pre
medikációtól. 

Kortikoszteroidok profilaktikus adagolása sem 
javasolt. 

Legyengült betegeknél, valamint jelentős vese
károsodás (oliguria és polyuria) esetén, továbbá cu
korbetegeknél ügyelni kell a kellő folyadékbevitel re 
(dehydratio elkerülése) és az elektrolit háztartás ki
egyensúlyozására. 

Mivel az anaphylactoid reakciók a legtöbb eset
ben röviddel a befecskendezés kezdete után lép
nek fel, ebben az időpontban különösen fontos a 
beteg gondos megfigyelése: Minden orvosnak és 
az ápolószemélyzetnek ismernie kell a tüneteket 
valamint a sürgősségi teendőket, és készenlétbe~ 
kell tartani az esetlegesen szükséges életmentő 
gyógyszereket és eszközöket. 

A kontrasztanyag alkalmazása lehetőleg 
fekvöhelyzetben történjék. 

A vizsgálat csak a vénás behatolás biztonságá
nak ellenörzése után kezdődhet el. 

A kontrasztanyag okozta súlyos akut szövőd
mények eselén a beteget az intenzív osztályon 24 
órás megfigyelés alatt kell tartani. 

A készítmény az ampulla ill. palack felbontása 
után csak egyszer használható. 

Tekintettel arra, hogy hyperozmoláris oldatrói 
van szó, paravasalisan történő beadása tilos, a sú
lyos szövetnekrotizáló hatás veszélye miatt. 

A készítmény más gyógyszerrel nem keverhető. 
A kontrasztanyagok igen magas koncentrációjú 

oldatok, melyek kristályképzódésre hajlamosak (tej
szerűen zavaros oldat éS/'<'agy fehér csapadék a 
palack alján). Ebben az esetben az ampullát, illetve 
palackol vízfürdőben 5 percen keresztül 60-1 oa ° C
ra kell melegíteni, gondosan rázni mindaddig, amíg 
átlátszó oldat nem keletkezik. A beadás előtt azon
ban testhőmérsékletre kell húteni! Az oldatot nem 
szabad beadni. ha a csapadék maradéktalanul nem 
oldódott fel! 

Eltartás: Csak szobahőmérsékleten, fénytől és 
röntgensugárzástól védve tarthatók! A vizsgálat fo
lyamán fel nem használt maradék kontrasztanyagai
datot meg kell semmisíteni, az nem tárolható. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1434 
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TEM G ESI C injekció (5 x 1 1111) 

BOEHRINGER' MANNHEIM 

ATC kód: N02A E01 

e Hatóanyag 
0,3 mg buprenorphinum sósavas só formájában 

1 ml-es ampullánként 
o Javallat 

Erős és nagyon erős pl. postoperativ, post
traumás, valamint szívinfarctus, neaplasma okozta 
fájdalom: praemedicatio keretében végzett fájda
lomcsillapítás; neurolepianalgesia és különböző vál
fajai - neuroleptanaestesia {Foldes) és analgetikus 
anaestesia (De Castro) - a sz okásos gyógyszerek
kel (pl. droperidol, benzodiazepin, nitrogenoxydul, 
izomrelaxánsok) kombinálva. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Légzésköz
pont deprimálás! okozó betegségek. Emelkedett 
koponya belnyomás. Terhesség. Csecsernőknek, 

kisgyermekeknek nem adható. 
e Adagolás 

Fájdalomcsillapítás esetén a szokásos egyszeri 
adag 0,3-0,6 mg iv. vagy im. A hatás, amely 6-8 
órán át fennáll, im. adagolás eselén 15--30 percen 
belül fellép, iv. adagolás eselén hamarabb. Szükség 
eselén az adag 6-8 óránként ismételhető. lv. injek
cióként lassan kell beadni. 

Praemedicatio: 0,3 mg intramuscularisan 1 órá
val a mútét előtt. 

Neuroleptanafgesia: a/vonatkozó szakirodalom-
nak megfelelóen. ( 
e Mellékhatás 

Légzésdepressio, émelygés, hányás, szédülés, 
verejtékezés. Esetenként euphorikus hangulat. 
Elsősorban postoperatív alkalmazás esetén fáradt
ság és alvás, melyből azonban a beteg könnyen 
felébreszthetó. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadás tilos: 
MAO-bénítókkal {súlyos toxikus reakció) 
Együttadása kerüfendó: analgeticumokkal, 

központi idegrendszeri gátlókkal, légzésdeprimá
lókkal {hatásfokozódás ). Martin-csoporthoz tartozó 
kábítószerek hatása alatt álló betegeknél Temgesic 
egyidejű alkalmazása esetén elvonási tünetek ész
lelhetők. 

e Figyelmeztetés 
Légzési megbetegedésben szenv8dö betegek

nél adása nagy elővigyázatosságat igényel. Mallék
hatásként fellépö súlyos légzési zavarok eselén 
nalexon (Narcanti inj.) adható antidotumként figye
lembe véve, hogy hatása kb. 1 órán át tart. Más 
martin-antagonista, mint pl. nalorfin (Nalorphin inj.) 
nem alkalmazható. 

Májbetegségben a hatás időtartama és intenzi
tása megnövekedhet 

Hozzászokásra hajlamos betegeknél csak szi
gorúan betartott indikációval és fokozott felügyelet 
alatt alkalmazható. Alkalmazásának és psychomo
toros teljesítményt befolyásoló hatásának időtarta
~a alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel já
ro munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának, illetve hatásának-tartama alatt 
tilos szeszes italt fogyasztani. 
• Megjegyzés: Q O V 
• Törzskönyvi szám: K- 1273 

TEMGESIC.szúblin!luális·tablétta 
(SOic) 

:BOEHRINGER MANNHEIM 

<ATC".kód:-'N02AEÖ1 

e Hatóanyag 
0,2 mg buprenorphinum (sósavas só formájá

ban) sublingualis tablettánként. 
e Javallat 

Erős és nagyon erős pl. postoperativ, post
traumás valamint szívinfarktus és neaplasma okozta 
fájdalom; praemedicatio keretében végzett fájda
lomcsillapítás. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. Légzésköz
pont depressio. Csecsemő-gyermekkor. Terhesség. 
Alkalmazása a laktáció ideje alatt megfontolandó. 
e Adagolás 

Fájdalomcsillapítás: a szokásos egyszeri adag 
1-2 sublingualis tabletta (0,2--0,4 mg) a nyelv alá 
helyezve. Hagyni kell lassan feloldódni. Szükség 
eselén ez az adag 6-8 óránként megismételhető. 
Krónikus carcinoma-fájdalmaknál egyénileg megál
lapítandó módon, szigorú adagolási séma szerint 
kell eljárni. Ezekben az esetekben a szükség esetén 
való alkalmazás értelmetlen. 

Praemedicatio: 2 sublingualis tabletta (0,4 mg) 2 
órával mútét előtt. 

A tabletfákat sem szétrágni, sem lenyelni, sem 
szopogatni nem szabad. Ha különösen száraz a 
száj, előzőleg egy kis vízzel kiöblítendö. 

Sublingualis alkalmazás eselén a hatás általá
ban 30 perc elteltévellép fel. 
• Mellékhatás 

Általában álmosság, továbbá- elsősorban post
operativ alkalmazás esetén - fáradtság és alvás, 
amelyból azonban a beteg könnyen felébreszthető. 
Esetenként euPhorikus hangulat. Légzés-depressio, 
(amely több órán át fennállhat), miosis, émelygés, 
hányás, szédülés, kábultság, zavart állapot és ve
rejtékezés, mint minden más központi támadáspon-
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tú analgeticum esetén, felléphetnek. Az émelygés, 
hányás és szédülés antiemetikumok vagy bizonyos 
neurolepticumok egyidejű adásával mérsékelhető. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
MAO-bénítókkal (súlyos toxikus reakció) 
óvatosan adható: analgeticumokkal, más köz-

ponti idegrendszeri depressansokkal, mint opiátok, 
benzodiazepin származékok és altaták valamint al
koholla!, továbbá -légzésdeprimálókkal (hatásfoko
zódás, légzésdepresszió veszélye) 

Mariin-csoporthoz tartozó kábítószerek hatása 
alatt álló betegeknél a Temgesic antagonisztikus ha
tására elvonási tünetek észlelhetők. 
e Figyelmeztetés 

Légzési megbetegedésben szenvedő betegek
nél adása nagy elővigyázatosságat igényel. Mellék
hatásként fellépő súlyos légzési zavarok eselén 
nalexon {Narcanti inj.) adható antidaturnként figye
lembe véve, hogy hatása kb. 1 órán át tart. Más 
morfin-antagonista, mint pl. nalortin (Nalorphin inj.) 
antidaturnként nem alkalmazható. 

Mivel a Temgesic a májban metabolizálódik, 
beszűkül! májfunkció eselén a hatás időtartama és 
intenzitása megnövekedhet 

Megemelkedett koponya belnyomás esetén al
kalmazását különösen mérlegelni kell, mivel erős 
analgatikumok az intracranialis nyomást megemelik 
illetve a klinikai állapot megítélését zavarhatják. 

Bár hozzászokás veszélye és az előírás ellenes 
alkalmazás a Temgesic esetében lényegesen ki
sebb, mint más központilag ható fájdalomcsill
lapítóknál, a hozzászokásra hajlamos betegeknél 
csak szigorúan betartott indikációval és gondos fel
Ogyelet mellett alkalmazható. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. 
• Megjegyzés: O O V 
• Törzskönyvi szám: K- 1452 

TEMPOROL sl.()W 2oifmg !!li)letta 
(100ic) 

ORION 

'' ,,' __ '__ ",.'' -.:-~----:'.':_'" 

:ATC_,k:ó~;;_:N01X:r:Ö'i-: 

A karbamazepin anticonvulsiv és analgetikus 
hatású antiepilepticum. Kémiailag a triciklikus anti
depressansokhoz áll közel. Hatástani vonatkozásá
ban a központi idegrendszeri depressansok cso
portjába sorolható. Hatásmechanizmusa nem telje
sen tisztázott. A limbikus rendszerre. gyakorolt hatá
sát is igazolták. A karbamazepin emeli a roham ki
alakulásához szükséges görcsküszöböt, csökkenti 

a roham előfordulásának veszélyét. Ezért alkoholel
vonás kezelésére is alkalmazható, tekintettel arra, 
hogy a megvonásos tünetek között az egyik legna
gyobb veszélyt a megvonásos görcsroham jelenti. 
Oralisan lassan, csaknem teljes mértékben felszívó
dik. Elsősorban a májban metabolizálódik .. A 
metabolitok egyike- a carbamazepin -10, 11-epoxid 
- anticonvu!siv hatású. 

A karbamazepin erősen (70-80%) kötődik a 
plazmafehérjékhez. Megoszlási paraméterei ked
vezőek. A vesén keresztül ürül ki. Felezési ideje 
hosszú, 60 óra. lndukálja azonban saját metabo!iz
musát, így a felezési ideje hosszabb alkalmazás so
rán 16-24 órára csökkenhet. 

Gyermekeken a felezési idő valamivel hosz
szabb, mint felnőtteken. 
e Hatóanyag 

200 mg carbamazepinum tablettánként. 
e Javallat 

Focalis, psychomotoros tünetekkel is kísért 
epilepsia. Temporalis epilepsia. Egyéb összetett tí
pusú epilepsiák. Trigeminus és glossopharyngealis 
neuralgia. 

Alkoholevonási tünetek. Affektív megbetegedé
sek. 
e Ellenjavallat 

Karbamazepin-túlérzékenység. 
Terhesség első harmada. Szapiatás időszaka 

(lásd Figyelmeztetés). 
MAO-bénítókkal történő együttadása, ill. azok 

szedése után még 2 héten át. 
AV vezetési zavarban szenvedő beteg nem 

szedheti, kivéve ha pacemakere van. 
Veseelégtelenség. 

o Adagolás 
Epilepsia: Individuális. Tanácsos az alacsony 

kezdő dózis! lassan, fokozatosan növelni. 
Felnőttek: kezdő dózisa 100--200 mg 2-3-szar 

naponta. Az adagot fokozatosan kell növelní, amíg a 
kívánt hatást el nem érjük. Ez általában napi 
200-1200 mg között van, 2-3 részre elosztva. 

Gyermekek szokásos napi fenntartó összadagja 
10-20 mg/ttkg/die, elosztva, 2-3 részletben: 

1 év alatt: 100--200 mg/die, elosztva. 
1-5 év között: 200-400 mg/die, elosztva. 
5-10 év között: 400-600 mg/die, elosztva. 
10-15 év közölt 600-1000 mg/die, elosztva. 
Trigeminus neuralgia: A kezdő adag 100 mg/die. 

Ez az adag fokozatosan növelhető, amíg az egyéni 
optimális szintet el nem érjük. Aszokásos fenntartó 
dózis 600--1200 mg/die, 3-4 részre-osztva. Tekintet
tet arra, hogy a felezési idő hosszú, megfelelő kont
roll mellett a napi adag 1-3 részre is osztható. 

Alkohole/vonási tünetek: Az adagolás! a beteg 
egyéni szükségleteihez kell igazítani. A szokásos 
adag: 600-800 mg/die elosztva, de delirium 
tremensben 1200--1600 mg/die is szükséges le
het{!). 
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Atfectiv ·megbetegedésekben: elsősorban a 
maniaellenes hatás eléréséhez manaterápiában 
vagy kombinációban alkalmazható. 
e Mell~khatás 

Oyslexia, ataxia, fáradf§konyság, kettóslátás, 
szájszárazsáQ,. obstipatio, hányinger előfordulhat. A 
bórtünetek között szerepelhet urticaria, ill. igen ritka 
esetben az ún. tOxikus spidermalis necrolysís 
(Lyellús syndroma), valamint Stevens-Johnsons 
syndroma. Agranulocytosist. aplastikus anaemiát, 
leukocytosis! és thrombocytopeníát is leírtak. 
Hosszabb alkalmazás eselén a májfunkció zavara 
előfordulhat, ezért a vérkép és májfunkció a kezelé
si idő alatt rendszeresen ellenőrizendő. Tartós (6 hó
napnál hosszabb) alkalmazás esetén a máj micro
somalis enzimjeinek aktiválása útján D-vitamin hi
ányt okozhat, s így osteomalacia kialakulását vált
hatja ki. 

A mellékhatások leginkább a terápia kez9etén 
jelentkeznek, sa dózis lassú, kis léptékekkel történő 
emelésével sok esetben kiküszöbölhetók. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Több vegyület emeli a karbamazepin vérszintjét, 
így: a makrolid antibioticumok (pl.: erithromycín), 
isoniazid, néhány Ca-antagonista (pl.: verapamil, 
dittiazem), dextropropoxifen és valószínüreg a cime
tidin. 

Más anticonvulsivumokkal {pl.: fenitoin, fenobar
bital) történő együttadása a karbamazepin vérszint
jének csökkenéséhez vezet, ugyanakkor a feniton, 
mefentoin plazmaszintje emelkedhet. 

A karbamazepin aktiválja a máj microsomalis 
enzimjeit Azoknak a betegeknek, akik a karba
mazepinnel egyidejülegl anticoagulansokat (pl. 
dikumarol) vagy per os szteroidokat - beleértve a 
fogamzásgátlókat is- szednek, nagyobb dózis adá
sa válhat szükségessé ezekból a szerekből. Továb
bá a karbamazepin fokozza az etoszuximid kiürülé
sét, s ezáltal csökkenti annak vérszintjét. 

Az alkohol fokozza a psychoaktív szerek hatá
sát, így a karbamazepin CNS-mellékhatásainak elő
fordulási valószínűségét növeli. 

Epilepsiában szenvedó terhes nőket különös 
gonddal kell kezelni. Ritkán leírtak fejlődési rendel
lenességeket és torzszületéseket, beleértve a spina 
bifidát. 

Tekintettel arra, hogy a kombinációban történő 
alkalmazása gyakori és számos gyógyszerrel kimu
tatható az interakció, ezért a karbamazepin vérszint
jének meghatározása szükségessé válhat. 
Elsősorban a nehezen beállítható epilepsiás bete
geknél, vagy gyakori mellékhatások észlelése ese
lén a rendszeres szintmérés ajánlatos (epilepsiában 
8-11 mg/1, affektív betegségekben 5--9 mg/1 plaz
maszint beállítása elfogadható). 
e Figyelmeztetés 

A karbamazepin átjut a placentán, ezért alkal
mazása terhesség alatt nem ajánlatos. Ha mégis el-

engedhetetlen a karbamazepin-terápia folytatása a 
terhesség alatt, akkor a szérum karbamazepin kan
centrációját igen gondosan kell monitorozni, mivel a 
magzatra gyakorolt káros hatások a vérszinttól függ
nek. Állatkísérletekben teratogén hatású. A karba
mazepin az anyatejjel is kiválasztódik. 

Epilepsiában szenvedő terhes nőket kü!önös 
gonddal kell kezelni. Ritkán leírtak fejlődési rendel
lenességeket és torzszütetéseket, beleértvEh3;"Spína 
bifidát. 

Főlsavhiány köztudottan előfordul terhesség
ben. Az antiepilepticumok súlyosbíthatják a fól
savhiányt. Ez a hiány hozzájárulhat aszületési rend
ellenességek gyakoribb előfordulásához epilepsia 
ellen kezelt nők utódain. Ezért a terhesség előtt és 
alatt javasolt fólsavkiegészitésről gondoskodni. 

Csak rendszeres orvosi ellenőrzés mellett alkal
mazható. 

A karbamazepin adása kOlönös óvatosságat 
igényel máj-, vese-, vérképzőszervi-, szívbetegek
nek és glaucomásoknak. Ezekben az esetekben a 
kérdéses szervek funkcióit szigorúan ellenőrizni 
kell. 

Fokozott figyelemmel adható az idóskorúaknak. 
A kezelés kezdetekor a vérképet és a májfunkci

ól ellenőrizni kell. A vérképet a kezelés els6 
hónapjában hetente, késöbb havonta célszerű 
ellenőrizni. Májfunkciós vizsgálatokat is rendszere· 
sen kell végezni. Allergiás bórreakciók vagy a máj
funkció romlása eselén a kezelést abba kell hagyni 

Ronthatja a beteg reflexeit pl. autóvezetéskor. 
Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni, baleseti veszéllyel járó munkát végezni, to
vábbá szeszesitalt fogyasztani tilos. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--25 °C). 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1161 

tEIIIOOFiiablétta(SOíi) 

A debrisochin adrenerg neuron bénító. Gátolja a 
noradrenalin felszabadulását a végkészülékekből, 
de más neuronbénítóval ellentétben nem üríti ki 
elóbb a noradrenalin raktárakat, így átmeneti sym
pathikys izgalmat nem okoz. 
• Hatóanyag 

20 mg debrisochinium sulfuricum tablettánként. 
e Javallat 

Súlyosabb hypertonia, beleértve a malignus 
szakot is (rendszerint kombinált kezelés formájá
ban), ha más enyhébb antihypertensiv szerrel vagy 
azok kombinációjával kielégitő hatást nem sikerült 
elérni. 
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e Ellenjavailat 
Phaeocromocytoma. Terhesség első harmada. 

e Adagolás 
Egyéni megítélést igényel. Az adagolás beállítá

sa lehetőleg intézetben történjék. 
Felnőtt fekvőbeteg átlagos kezdeti adagja na

ponta 40 mg (2-szer 1 tabi.). A beteg túróképesség
ének figyelembevételével ez az adag 3 napi időkö
zökkel napi 2-szer 10mg-mal (Y2 tabi.) növelhető az 
optimális hatás eléréséig. 

Felnőtt járóbeteg átlagos kezdeti adagja napon
ta legfeljebb 20 mg (2-szer % tabi.), majd 3 napi 
időközökkel ez az adag napi 2-szer Y2 tabl.-val -
reggel és délben - növelhető az optimális hatás el
éréséig. A szokásos adag felső határa napi 150 mg 
(7 % tabi.). A fenntartó adag naponta 20-30 mg 
(2-3-szor %tabi.). A hatás lassan fokozatosan ala
kul ki és a sze r elhagyása után 10-14 napig még 
fenállhat 
e Mellékhatás 

Orthostatikus hypotonia, ill. collapsus, továbbá 
szédülés, fejfájás, fáradtság, gyengeség, hasme
nés, szájszárazság, látászavar, folyadékretenció, 
depressio, ejacuialias zavar, esetleg gyakori vize
lés, ill. nycturia. Az adagok csökkentésével a mel
lékhatások többnyire mérsékelhetók. - Örökletes 
gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal {hypertoniás crisis veszé

lye). 
óvatosan adható: 
-triciklikus antidepressansokkal {hypotensiv ha

tás csökkenése, arrhytmia veszélye); 
- szimpatomimetikumokkaf. major tranquillán

sokkal (hypotensiv hatás csökkenése); 
- levodopávai (hypotensiv hatás fokozódása); 
- gáz- és iv. narcoticumokkal (hypotensiv hatás 

fokozódása). 
• Figyelmeztetés 

Veseelégtelenség, koszorúér- vagy cerebrális 
elégtelenség esetén csak fokozott óvatossággal 
adagolható! Meleg időben a készítmény hatása fo
kozottabb, ezért az adagot megfelelően esőkkente
ni kell. 

Meleg fürdő fokozza az orthostatikus reakció ve
szélyét. Műtét eselén figyelembe kell venni, hogy a 
beteg Tendor kezelés alatt áll. Alkalmazásának első 
szakaszában- egyénenként meghatározandó ideig 
- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határo
zandó meg a tilalom mértéke. 

Szedése alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3387 

TENOFIMIN inf;.(10x.10 ml) 
TENORMIN 50 rilg filmtabli!tfa 

(30x)' 
TENORNIIN·10Q.mgfilmtabletta 

J30xJ 
ALKALOIDA/ZENECA ATC kód:'CÓ?AB03 

Az atenolol szelektiv [31-receptor blockoló. A 
szelektivitása nagyobb adagok alkalmazása eselén 
csökken. 

Nincsen sem intrinsic sympathomimetikus, sem 
membránstabilizáló aktivitása. A többi !3-blockolók
hoz hasonlóan negatív inatrop hatású, és ezért nem 
kontrollált szívelégtelenségben ellenjavai It. 

A hypertonia kezelésében hatásmechanizmusa 
- más P-blockolókhoz hasonlóan - nem tisztázott. 
Az anginás betegek panaszainak csökkenését 
esetleg megszüntetését valószínűleg a szív frek~ 
veneiéjának és contractilitasának esőkkentése által 
éri el. 

A Tenormin hatékony és j.ói·tolerált a legtöbb et
nikai, csoportban, bár a hatás enyhébb lehetfekete
bérű betegek esetén. 

A Tenormin kompatibilis vízhajtókkal, más anti
hypertensiv és antianginás szerekkef. 

Intravénás beadás! követően az atenolol vér
szintje triexponenciálisan csökken. Plazmafelezési 
ideje 6 óra. 5-1 O mg-os i v. adag eset én a vérszint 
lineáris farmakokinetikát követ és 10 mg iv. adago
lás után 24 órával !3-blockoló hatás még mindig 
mérhető. 

Atenolol oralis bevitele után a felszívódása 
egyenletes, de nem teljes {kb. 40-50%-a szívódik 
fel). 

Csúcskoncentrációja a plazmában az adagolás 
után 2-4 órával mérhetó. 

Nem metabolizálódik a májban jelentős mérték
ben és a felszívódott hatóanyagnak több mint 90%
a változatlan formában a szisztémás keringésbe ke
rül. 

Plazmafelezési ideje körűlbelül 6 óra, de ez sú
lyos veseelégtelenség eselén emelkedhet, mivel ki
ürülésének jelentős részeavesén keresztül történik. 

Alacsony lipid-oldékonysága következtében az 
atenolol alig penetrál a szövetekbe, koncentrációja 
az agyszövetben alacsony. 

Gyengén {kb. 3%-ban) kötődik plazmafehérjék
hez. 

A Temormin egyszeri oralis adag után legalább 
24 órán hatékony. 
O Hatóanyag 

5 mg atenololum {10 ml) ampullánként 50 mg, 
ill. 100 mg atenololum filmtablettánként. 
e Javallat 

Hypertensio. Angina pectoris. Cardialis arrhyth-
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miák. Myocardialis infarctus, mind korai, mind késői 
fázisa. 
e Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység. Bradycardia. cardiogen 
shock. Hypotensio. MetaQolikus acidosis. Súlyos 
perifériás art$riás keringési zavar. Másod-, vagy 
phaeochromocytoma. Kezeletlen szívelégtelenség. 
Gyermekkor (tapasztalatok hiányában). 
e Adagolás 

Per os, iv. vagy infúzióban (0,9%-os nátrium-klo
rid vagy 5%-os glukózoldatban. 

Felnötteknek 
Hypertoniában általában napi 50-100 mg egy

szeri oralis adag. A hatás teljes mértékben 1-2 hét 
alatt fejlődik ki. A vérnyomás tovább csökkenthető a 
Tenormin más antihypertensiv szerekkel történő 
kombinálásával. 

Anginás betegek többsége reagál napi egysze
ri 100 mg, vagy kétszeri 50 mg Tenormin tablettára. 
Nem valószínű, hogy az adag nővelésével további 
előny származna. 

Ritmuszavarokban a kezdő adag 2,5 mg (5 ml) 
iv. 2,5 percen keresztül (1 mg percenként). A kívánt 
hatás eléréséig ez 5 percenként megismételhető. 
Maximális adagja 10 mg. Infúzióban történő alkal
mazása eselén adagja 0,15 mg/ttkg 20 percen ke
resztül. amennyiben szükséges, az injekció vagy az 
infúzió adása 12 óránként ismételhető. Tenormin iv. 
adásával tőrtént sikeres antiarrhythmiás kezelés 
után a Tenormin megfelelő fenntartó adagja orali
san, naponta egyszer 50-100 mg. 

Myocardialis infarctus akut fázisában az infarc
tus kiterjedésének, a kamiai ritmuszavarok, amor
biditas, a fájdalom, az gpiátigény, valamint a korai 
martalilas csökkentésé~e: Intravénás !3-blockoló 
terápia alkalmas betegeknek, akik mellkasi fájdal
mának jelentkezése óta nem telt el több, mint 12 
óra, mielőbb lassú intravénás5-10 mg Tenormin 
injekció ( 10-20 ml) adandó lassan 1 mg/perc se
bességgel. Amennyiben az injekciónak nincs sem
miféle kellemetlen mellékhatása, az első kezelés 
után 15 perccel 50 mg Tenormin adandó oral i san. 
Az ív. injekciót követő 12 óra múlva újabb 50 mg, 
majd további 12 óra múlva 100 mg Tenormin na
ponkénti egyszeri oralis adása indokolt. Ha brady
cardia és/vagy hypotensiO, avagy bármilyen kelle
metlen mellékhatás észlelhető, adása felfüggesz
tendő. 

Myocardialis infarctus késői fázisában: az infarc
tus után néhány nappal jelentkező betegeknek 100 
mg Tenormin oralis adása javasolt naponta, a 
myocardialis infarctus hosszútávú profilaxisa céljá
ból. 

/d6seknél az adagolás csökkenthető, külőnősen 
veseelégtelenségben. 

Súlyos veseelégtelenség esetén az adagolási 
csökkenteni kell. 35 ml/perc/1 ,73 m2 értékű krea
tinin-clearance felett (normálérték 100-150 

ml/perc/1 ,73 m2) nem akkumulálódik jelentős már
tékben a szervezetben. 

Azoknak a betegeknek, ak*nek kreatínin-clear
anceük 15-35 ml/perc/1,73 m2 kőzött van (ami 
30D-600 ~-tmol/1 szérumkreatinin koncentrációnak fe
lel meg), oralis adagja 50 mg naponta, az iv. adago
lás pedig 1 O mg kétnaponként. 

15 ml/perc/1, 73 m2 alatti kreatinin clearance 
esetén (ami 600 J.tmol/1 feletti szérurrn<real:1liii1-kon
centrációt jelent) az oralis adag napi 25 mg vagy 50 
mg minden második napon, az intravénás adag 10 
mg négy naponta egyszer. 

Haemodialysisen Iévá betegeknek minden dialy
sis után - kórházi felügyelet mellett - 50 mg adandó 
oralisan, ügyelve az esetleges nagymértékű vérnyo
máscsökkenésre. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Előfordult mellékhatá
sok szervrendszerek szerint csoportosítva: 

Cardiovascularis. Bradycardia, szlvelégtelen
ség súlyosbodása, posturalis hypotensio, melyhez 
társulhat syncope, hideg végtagok. Az arra hajla
mos betegeken vezetési zavar kiváltódhat, claudi
catio intermittens, Raynaud jelenség. 

Központi idegrendszeri. Zavartság, szédülés, 
fejfájás, hangulatváltozás, rémálmok, psychosis és 
hallucinatiók , alvászavarok. 

Gastrointestinalis. Szájszárazság, gastrointesti
nalis zavarok. 

Haematológia i. Alopecia, szemszárazság, psori
asiform bőrreakciók, psoriasis exacerbatioja, bőrki
ütés. 

Neurológia. Paraesthesia. 
Légz6rendszeri. Bronchialis asthmás vagy asth

más panaszokkal rendelkező betegeken bron
chospasmus előfordulhat. 

Érzékszervi. Látászavarok. 
Egyéb. Fáradtság. Megfigyelték az ANA 

(Anti nuclear Antitestek) emelkedését, bár ennek kli
nikai jelentősége nem tisztázott. 

A fenti mellékhatások súlyosságától függően 

meg kell fontolni a gyógyszeradagolás esetleges 
felfüggesztését, az adag csökkentését vagy az ada
golás lépcsőzP-tes leállítását. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

!3-blockoló és negatív inatrop hatású kalcium
antagonista {pl. verapamil, diltiazem) együttadása
kor a cardiodepressiv hatás erősödhet. különösen a 
kárcsodott kamrafunkciójú és/vagy sinoatrialis, i;! 
atrioventricularis vezetési zavarral rendelkező bete
geken. Ez súlyos hypotensio, bradycardia vagy ke· 
ringési elégtelenséghez vezethet. Egyik készítmény 
sem adható iv. a másik megszakítása utáni 48 órán 
belül. 

Oihidropiridinekkel {pl. nifedipin) történő együtt
adása nővelheti a hypotensio veszélyét és a latens 
keringési elégtelenségű betegek eselén a cardialis 
insufficientia manifesztá.lódhat. 
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Oigitalisz-glikozidok fl-blockolókkal együtt alkal
mazva megnövelhetik az AV-átvezetés idejét. 

~-blockolók adása tovább súlyosbíthatja a kloni
din-kezelés megszakítása következtében esetlege
sen fellépő rebound-hypertoniát A két gyógyszer 
együttes adása eselén a fl-blockoló kezelés meg" 
szüntetése néhány nappal a klonidin-terápia meg
szüntetése előtt történjék. Ha azonban a klonid;nt 
válták fel 13-blockolókkal. a fl-blockolók adásának 
megkezdése néhány nappal a klonidin adásának 
megszüntetése után történik. 

13-blockolók együttadása az J. osztályba tartozó 
antiarrhythmiás szerekkel (pl. dizopiramid) fokozott 
óvatosságat igényel. 

fl-mimeticumok együttadása, mint pl. epinefrin 
(adrenalin), közőmbösíthetik a hatását. 

Prosztaglandinszintetáz-bénító gyógyszerek (pl. 
ibuprofen, indometacin) gyengíthetik a 13-blockoló 
vérnyomáscsökkentő hatását. 

Anaestheticumok adása Tenormin-kezelés alatt 
fokozott óvatosságat igényel. 

A Tenormin-kezelésról tájékoztatni kell az anaes
thesiológust és az anaesthesia során a lehető legki
sebb negatív inatrop hatással rendelkező anaes
theticum alkalmazása szükséges. 13-blockoló és 
anaestheticum együttadása csökkentheti a reflex
tachycardiát és növelheti a hypotensio veszélyét. 
Myocardialis depressiot okozó anaestheticumok 
adását jobb elkerülni. 
e Figyelmeztetés 

13-blockolók alkalmazásakor figyelembe kell venni: 
- Bár alkalmazásuk ellenjavallt kezeletlen szív

elégtelenségben, kezelt szívelégtelenségben is fo
kozott orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Foko
zott óvatossággal adandó, amennyiben a szív tarta
lékereje csökkent. 

-Az ellensúlyazatlan alfa receptor mediálta co
ronaria vasospasmus miatt Prinzmetal anginás be
tegek anginás rohamainak a számát és időtartamát 
megnövelheti. A Tenormin szelektív 13 1-blockoló és 
ezért használata mérlegelhető, bár csak a legna
gyobb óvatossággal szabad alkalmazni. 

- Bár kontraindikált súlyos perifériás arteriás ke
ringési megbetegedések eselén (lásd Ellenjavallat), 
a kevésbé súlyos artériás keringési zavarok tünetei 
is fokozhatja. 

-A vezetési időre gyakorolt negatív hatásamiatt 
l. fokú black eselén óvatosan adandó. 

- Módosítja a hypoglycaemiás állapot okozta 
tachycardiát. 

- Felfedheti a thyreotoxicosis tüneteit. 
- Farmakológiai hatásánál fogva csökkenti a 

szívfrekvenciát. Ritka esetekben, amikor a kialakult 
tünetek a lassú szívverésnek tudhatóak be, az adag 
csökkenthető. 

- Ischaemiás szívbetegségben szenvedó bete
gek kezelésében alkalmazása nem hagyható el hir
telen. 

- A különbőzó allergénekkel szemben súlyo
sabb reakció! válthat kis azokon a betegeken, akik
nek anamnesisében külőnböző allergénekkel szem
ben jelentkező anaphylaxiás reakció szerepel. Le
hetséges, hogy az ilyen betegek az allergiás reak
ció kezelésére alk8.1mazott epinefrin (adrenalin) szo
kásos adagjára nem reagálnak 

- Asthmás betegek légúti ellenállását növelheti. 
A Tenormin egy szelektív 13 1-blockoló és ezért hasz
nálata mérlegelhető, bár fokozott óvatossággal kell 
alkalmazni. Megnövekedett légúti ellenállás eselén 
a Tenormin adását fel kell függeszteni és szükség 
esetén bronchodilatator (pl. salbutamol) ·adható. 

Terhesség 
A Tenormin átjut az uteroplacentaris barrieren és 

megjelenik a köldökzsinór vérében. 
Az első trimesterben alkalmazott Tenormin hasz

nálatával nem készültek klinikai vizsgálatok és nem 
zárható ki a foetalis károsodás lehetősége. A 
Tenormint már használták szaros megfigyelés alatt 
hypertonia kezelésére a harmadik trimesterben. 
Tenorminnal kezelt enyhe vagy mérsékelt hyper
toniás terhes nőknél jelentkező magzati növekedés 
visszamaradást a Tenorminnal hozták összefüggés
be. Ezért a Tenormint reproduktív korban lévő nák
nek és terhességben {elsősorban az első és máso
dik trimesterben) csak az előny/kockázat alapos 
m8rlegelésével szabad adni. 

Szoptatás 
A Tenormin szignifikáns mértékben akkumuláló

dik az anyatejben. 
Szoptatós anyáknak csak óvatosan adható, a 

csecsemő fokozott elenőrzése mellett {bradycardia 
léphet fel). 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisóge mellett szabad járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás tünetei között szerepel bradycar
dia, hypotensio, akut szívelégtelenség és bron
chospasmus. 

A kezelésnek általában tartalmaznia kell: szaros 
megfigyelés, intenzív terápiás osztályon ellátás, 
gyomormosás, aktivált szén és hashajtó a gyomor
béltraktusban még jelenlévő gyógyszer felszívódá
sának megakadályozására, a hypotensio vagy 
shock kezelésére plazma vagy plazmaexpander. 
Szükség eselén haemodialysis vagy haemoper
fusio. 

Extrém bradycardia esetén 1-2 mg iv. atropin 
adandó és/vagy szívpacemaker behelyezhetó. ezt 
követően, ha szükséges iv. bolusban 10 mg gluka
gon adható. A választól függően - szükség esetén 
-a glukagon iv. injekció megismételhető vagy infú
zió formájában (1-10 mg/óra) adható. Ha a glu
kagonra a válasz elmarad vagy glukagon nem áll 
rendelkezésre, (3-receptor agonista, mint a dobuta-
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min (2,5-10. mg/ttkg/perc) iv. infúzió adható. 
Oobutamin a pozitiv inatrop hatása miatt alkalmas a 
hypotensio vagy akut szívelégtelenség kezelésére. 
p-blockolók nagymértékű túladagolása eselén ezek 
az adagok valószínűleg nem elégségesek, ezért- a 
beteg klinikai állapotától függően - a dobutamin 
adagjának növelése válhat szükségessé. 

A bronchospasmus bronchodilatatorokkal általá
ban kezelhetó. 

Eltartás: A Tenormin injekció szobahómérsékle
ten, fénytól védve. A Tenormin tabletta szobahómér
sékleten, fénytól és nedvességtól védve. 
G Megjegyzés: a !nj.: Or, Tabi.: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4065 ill. K- 1326 
(50 mg filmtabletta); Tsz.: 3754 ill. K- 1327 (100 mg 
filmtabletta); OGYI-T.: 4031 (injekció) 

TENSIÓMIN .12,5 mgtabletta(30x) 
TENSIOMIN 25 mg tábletta (30x) 
TENSIÖMIN so mg tabletta (20x) 

TENSIOMIN 100 mg tablett<I (20x) ·. 

EGIS . •· .... . ATC kódoG09E A.01 

A renin-angiotensin rendszer fontos a vérnyo
más szabályozásában. Múködési zavarainak kóroki 
szerepe van a különbözó etiológiájú magasvérnyo
más kialakulásában és fenntartásában. E pressor 
rendszer aktlvitását jelentősen csökkentik az 
angiotensin-konvertáló epiim gátlói, köztük a 
T ensiamin hatóanyaga, a cáptopril is, mely megaka
dályozza az angiotensin l. angiotenzin 11.-vé történő 
átalakulását és így a szervezet egyik legerósebb 
vasoconstrictor anyagának képzódését. Főfarmako
lógiai hatása az érellenállás esőkkentése mind az 
arteriolákon, mind a venulákon. Jól kombinálható 
egyéb antihypertensivumokkal. Más vasodilatá
toroktól eltéróen nem okoz folyadékretenciót. 

Bizonyos hypertoniákban (magas renin szintú -
renovasculáris -, illetve más vese efedetú hyper
toniák) az első választandó szer. 
e Hatóanyag ' 

12,5 mg, 25 mg, 50 mg és 100 mg captoprilum 
tablettánként. 
e Javallat 

- essentialis hypertonia {más vérnyomás
csökkentékre rezisztens formái is), malignus hyper
tonia; 

- renovasculáris hypertonia (inoperábilis esetei
ben önálló kezelésként vagy kombinációkban kalci
um antagonistákkal, béta-blockolókkal ill. diureticu
mokkal); 

- hypertoniás sürgősségi állapotokban, ha 
nifedipin nem elérhető, vagy nem eléggé hatásos, 

akkor sublinguálisan (szétrágva) T ensiamin adása is 
megkísérelhető; 

-autoimmun nephropathiak, (scleroderma, SLE 
gyors progressziójú eseteiben); 

- asthma bronchialeban szenvedő vagy idős 
hypertoniásokban első vagy második választandó 
sz er; 

-diabetes me ilitus hypertoniával járQ es~teiben 
az első vagy második választandó szer; 

- szívelégtelenségben az elő- és utáterhelés 
csökkentésére (különősen digitálisz + diureticumra 
refrakter esetekben); 

- cardiomyopathiák bízonyos formáiban (con
gestiv cardiomyopathia); 

- diagnosztikumként renovascularis hyper
toniában és Conn-syndromában. 
• Ellenjavallat 

Terhesség. Szoptatás (ha adása elkerülhetetlen, 
akkor a szoptatást fel kell függeszteni). Hatóanyag
gal szembeni túlérzékenység. Leuko-, illetve throm
bopenia. 
e Adagolás 

Egyéni elbírálást igényel. Szokásos adag felnőt
teknek: 

Hypertonia 
A kezdő adag naponta 3-szar 12,5 mg. Ha a 

vérnyomáscsökkenés 2 napos kezelés után nem ki
elégítő, az adag fokozatosan naponta 3-szor 50 mg
ig emelhető. További vérnyomás-csökkentés eléré
sére tiazid diureticum, béta-blackaló és/vagy egyéb 
vasadilatáter (kalcium-antagonista, prazosin, dihy
dralazin) adható. 300 mg napi adag felett a mellék
hatások gyakorisága jelentősen megnő, a vérnyo
máscsökkentő hatás nem fokozódik, ezért ennél na
gyobb napi adag nem javasolt. 

Renovascularis és renaparenchymás hypertonia 
Naponta 3-szar 6,25-12,5 mg, fenntartó adag 

naponta 3-4-szer 25 mg-ig fokozatosan növelhető, 
ennél nagyobb dózisra ritkán van szükség. 

Beszűkül! veseműködés eselén a maximális na
pi adag: 

Kreatinin clearance Dózis 
ml!minJm2 ml/s/m2 ml/s/fó• mg 

80-41 1,33--G,68 2,31-1.18 300 
40-21 0,66--0.35 1.15--0,61 150 
20--11 0,33-G.18 0,57--0,31 75 
10 0,17 0,29 37,5 

•felnótt átlagos testfelszínre (1.73 m2) számított érték 

Szívetégtelenség 
A kezelést 2--3-szor 6,25 mg-mal célszerű kez

deni, és az adagot fokozatosan növelni. 
Gyermekgyógyászat 
Alkalmazása nagy óvatosságat igényel, csak 

igen indokolt esetben {elsősorban renovaskularis 
vagy renaparenchymás hypertoniában) adható. 
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Javasolt napi adag: 1-2 mg/ttkg. 
A tablettát étkezés előtt 1 órával kell bevenni. A 

gyógyszeres kezelés beállítását belgyógyász szak
orvos végezze, lehetőleg fekvőbeteg-gyógyintézet
ben. Ambulanter történő alkalmazásakor szükséges 
az első adag (6,25 vagy 12,5 mg) hatásának lerÍlé
rése: a vérnyomást legalább 3 órán át 30 percen
ként kell megmérni. Ezt követően a betegek gyako
ri ellenőrzése szükséges a megfelelő adagolás 
megállapításáig. A kombinációban alkalmazott 
egyéb szerek adagját egyénileg kell meghatározni. 
e Mellékhatás 

Aszokásos adagolásnál (50-150 mg/nap) mal
lékhatások nagyon ritkák. Nagyobb adag a hatást 
nem fokozza, a mallékhatások azonban gyakoribbá 
válnak. 

Előfordulhat: 
- proteinuria, amely együtt járhat membranosus 

gromerulopathiával, nephrosis-syndroma. 
- myeloid hypoplasia következtében fellépő 

neutropania vagy agranulocytosis következményes 
infekciókkal. 

- bőrkiütés, ritkán Ouincke-oedema, arckipiru
lás. 

- átmeneti súlyosabb hypertonia, főleg diureti
kumokkal kezelt szívelégtelenségben szenvedőbe
tegeken. Igen ritkán tachycardia, mellkasi fájdalom, 
palpitatio (főleg folyadék-deplelált betegekben). 

- étvágytalanság, szájszárazság, fémes, sós íz 
érzése (általában a kezelés 2-3. hónapjában 
megszűnik), aphtasus ulceratiők a szájnyálkahár
tyán, émelygés, hányás, peptikus fekély, cholesta
sis, hasi fájdalom, hasmenés, székrekedés. 

-fejfájás, szédülés, alvászavar, paresthesia. 
- rnáj-enzimértékek, karbamid nitrogén-, krea-

tinin-, káliumszint emelkedése a szérumban, fals
pozitív aceton reakció a vizeletben. 

Gyakoribbak a mellékhatások autoimmun beteg
ségekben szenvedőkön, ezért e betegcsoportban a 
vérkép és vesefunkció rendszeres ellenőrzése indo
kolt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerÚ/endő: 
- a szérum K+- szintet emelő (pl. kálium meg

takarító-spironolacton, amilorid, triamteren) szerak
kel (hyperkalaemia lehetősége). 

óvatosan adható: 
- diureticumokkal folyadék depletált állapotban, 

illetve kalcium antagonisták jelenlétében hatása fo
kozódik; 

-értágító hatású szarekkel (hypotonia lehetősé
ge); 

- nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (vér
nyomáscsökkentő hatás gyengül). 
• Figyelmeztetés 

Súlyosabb vesekárosodás eselén a kezelést 
gondosan mérlegelve, kisebb' adagokkal kell kez
deni (naponta 3-szar 6,25 mg), a dózis emelését 

óvatosan kell végezni. A terápia megkezdése előtt, 
majd havonta a proteinürítést figyelemmel kell kísér
ni. Ha a proteinürítés meghaladja az 1 g/nap érté
ket, vagy fokozódik, a terápia folytatását alaposan 
meg kell fontolni. (Fokozott proteinürítés a terápia el
ső nyolc hónapjában várható, ezért a 9. hónaptól 
csak háromhavonta-félévente szúkséges az ellenőr
zés). A só- és/vagy folyadék depletált betegekben, 
renovascularis hypertoniában adagolása nagy óva
tosságat igényel, mert a fokozott renin felszabadu
lás következtében a captopril vérnyomáscsökkentó
hatása nagyobb mértékú, igen ritkán jachycardia is 
előfordulhat. Szívelégtelenségben szenvedó bete
gek beállítása során az első adagokat követően 
gyakrabban lép fel hypotonia, ezért a gyógyszer be
állítása feltétlenül fekvőbeteg-gyógyintézetben tör
ténjen. 

Az előzetesen diureticummal kezelt betegek ja
vasolt kezdő adagja naponta 3-szar 6,25 vagy 12,5 
mg. A fehérvérsejtszámot a kezelés első három hó
napjában havonta, majd háromhavonta kell ellen
őrizni. 

Autoimmun betegségben szenvedők fehérvér
sejtszámát az első 3 hóna[]ban kéthetente, majd 
kéthavonta kell ellenőrizni. 

4x109/liter alatti fehérvésejtszám eselén qualita
lív vérkép ellenőrzés is szükséges. Ha a neutrophil 
granulocyták száma 1x109/liter alá csökken, a keze
lést be ke!l szüntetni. 

Infekció első tünetére azonnal vérképellenőrzés 
szükséges. 

Mútétek alatt esetleg jelentkező hypotonlát volu
menexpanzióval kell megszüntetni. 

A beteg figyeimét fel kell hívni: 
-infekció első tünetének vagy oedema fellépte

kor azonnal forduljon orvoshoz: 
- a terápiát önkényesen ne szakítsa meg; 
- fokozott folyadékvesztés, izzadás, hányás, 

hasmenés eselén forduljon orvoshoz (ezeknek az 
állapotoknak a következménye súlyos hypotonia le
het); 

-óvakodjék fizikai megterhelés hirtelen fokozá
sától, 

T ú/adagolás kezelése 
A hypotonia fiziológiás sóoldat infúziójával álla

lában megszüntethetó. A captopril haernodialísissel 
a keringésból eltávolítható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3699 (12,5 mg tablet
ta); Tsz.: 3650 (25 mg tabletta); Tsz.: 3651 (50 mg 
tabletta); Tsz.: 3652 (100 mg tabletta) 
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TEPER IN drazsé (50x) 

TEPER IN injekció (1 O x 2m l) 

EG IS ATC k.ód: N06AA09 

Triciklikus antidepressivum. A központi ideg
rendszerben hatékonyan gátolja a serotoninerg és 
noradrenerg transzmitterek neuronális re-uptake 
mechanizmusát. Jelentás anticholinerg tulajdonsá
gokkal is rendelkezik. 
e Hatóanyag 

25 mg amitriptylinum drazsénként; 50 mg 
amitriptylinum (2 mf) ampullánként; mindkettó 
sósavas só formájában. 
• Javallat 

Endogén depressio, (periodikus depressio, psy
chosis maniaco-depressiva depressiv fázisa), invo
lutiós depressio, endo- és psychoreactiv depressio, 
organikus depressio és schizophren folyamatok 
depressiv tünetei. 
• Ellenjavallat 

Májkárosodás, cardialis elégtelenség, ischaemi
ás szívbántalmak, vizelet retenció. Terhesség. 
e Adagolás 

Individuális. A napi adag a kezelés kezdetekor 
felnófteknek általában 75 mg (3 drazsé), ez a 
mennyiség 25mg-onként napi 150 mg-ig, hospitali
záll betegeknek indokolt esetekben napi 300 mg-ig 
emelhető. Az esti adag nagyobb lehet, rnint a nap
pali. Súlyosabb esetek (különösen agitált formák) in
tézeti kezelést célszerű parenterális adagolással 
kezdeni (a napi összmennyfség maximum 100 mg, 
egyenlő részletekben, im.)' és csak pár nap után át
térni az orális adagolásra. A beteg állapotának ren
dezödésa után a gyógyszer adagja csak fokozato
san redukálható. A fenntartó adag utókezelésben 
általában napi 25-75 mg, individuálisan ennél több 
is lehet. 

Gyermekeknek csak a gyermekpsychlater által 
megállapított egyéni adagolásban adható. Kombi
nálhaló minor tranquillánsokkal és ES-kezeléssel. 
• Mellékhatás 

Szájszárazság, bőrkiütés, tremor, izzadás, 
szomjúság, fáradtság, gyengeség, kábultság, szé
dülés, obstipatio, vizelet-retentio, oedema, étvágy
talanság, fejfájás, nausea, accomodaciós zavarok, 
tachycardia, a nyelv- és az ajakmozgás inkaordiná
ciójával ősszefüggő beszédhiba. Parenterálisan al
kalmazva a vérnyomás csökkenése. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal (centrális izgalom fokozó

dik). 
Óvatosan adható: 
- fenitoinnal (epileptiform rohamok jelentkezhet

nek), 
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- adrenergblackaló antihypertensivurnakkai 
(antihypertensiv hatásukat megszünteti), 

- fenotiazinokkal, benzodiazepinekkel (centrális 
nyugtató, ill. anticholinerg hatásfokozódás), 

- sympathomimeticumokkal (fokozott vérnyo
más-emelkedés), 

- thyraaidokkal (antidepressív hatás fokozódik). 
• Figyelmeztetés . 

MAO-inhibitor szedése után a reP~rin:terápia 
megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartani! A 
gyógyszer adagolása fokozott óvatosságat igényel 
glaucoma, vesebetegség, prostatahypertrophia, or
ganikus agyi károsodás vagy epilepsia esetén. 

A váltakozó fázisokban jelentkező mániás 
depressio kezelésében alkalmazva a depressiós 
szakot gondosan ellenőrizni kell, hogy a mani ás fá
zisban való átváltás első jeleire a gyógyszer adago
lását leállíthassuk. 

Szoptatás alatt alkalmazva figyelembe kell ven
ni, hogy a hatóanyag átjut az anyatejbe. 

Hosszan tartó kezelés eselén a vérképet és a 
májfunkciói időnként ellenőrizni kell. Alkalmazásá
nak időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasztani. 
Főleg járművezetők, magasban, vagy veszélyes 
gépen dolgozók csak az orvos által~ az egyéni ér
zékenységnek megfelelően -előírt adagban szed
hetik. 
• Megjegyzés: +V, V Sz (injekció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3398 (drazsé) 

Tsz.: 3397 (injekció) 

e Hatóanyag 
1 O mg trifluorperazinum tabletténként 

e Javallat 
Hallucinatiókkal és érzékcsalódásokkal járó psy

chiátriai kórképek, így a schizophrenia kúlönböző, 
főleg paranoid és hallucinatiós formái, az involutiós 
psychosisak sensitiv-paranoid alakja. Bármilyen 
eredetű akut hallucinosis. 
e Ellenjavallat 

Parkinson-kór, sclerosis multiplex, hemiplegia, 
glaucoma, porphyria, comás állapot. 
• Adagolás 

Más neurolepticumokhoz hasonlóan individuá
lis. Átlagos adagolása fe!nótteknek: enyhe esetek
ben napi 5 mg (Y2 tabletta), mely később fokozato
san felemelhetó15-30 mg (1 Y:?-3 tabletta) napi 
adagra. 



Gyermekeknek és gyengébb fizikumú felnüt
teknek különös óvatossággal adható. 

Gyermekeknek átlagos napi adagja az 5 mg-ot 
nem haladhatja meg. 
O Mellékhatás 

Napi 40 mg-nál nagyobb adagok gyakran 
okoznak parkinsonaid tüneteket. Fokozatosan 
emelt adagolással és nem túl magas (20-30 mg-ot 
meg nem haladó) fenntartó adagok alkalinazásá
val a mellékhatások elkerülhetók. Ritkán bórkiüté
sek, sárgaság és allergiás purpura elófordulhat
nak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- analgeticumokkal, barbiturátokkal és más köz-

ponti idegrendszerre ható gyógyszerekkel 
(potencírozó hatás). 
e Figyelmeztetés 

A vérképet és a májfunkciói idónként ellenőrizni · 
kell. 

Szedése idején alkohol nem fogyasztható. 
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: fénytől, nedvességtól védve. 
o Megjegyzés: + + V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1149 

A mazindol triciklikus imidazo-izoindol vegyület. 
amely a többi anorecticumtól eltéróen nem tartal
maz fenileliiamin vázat. 

Specifikusan gátolja az éhség-jóllakottsági köz
pont hypothalamikus idegsejtjeinek noradrenalin 
reuptake mechanizmusát, így a postsynaptikus 
idegsejt noradrenalin hatása alatt marad, ami a táp
lálék felvételt gátolja. 

A bevételtól számítva 2-4 óra kózött éri el a ma
ximális plazmakoncentrációt. 55%-a választódik ki a 
bevételt követő 96 óra alatt (40%-a a vizelettel, 15%
a a széklettel). Plazmafelezési ideje 50 óra. 
e Hatóanyag 

1 mg mazindolum tablettánként. 
e Javallat 

Az elhízás minden formája - az esetleges 
endocrinologiai háttér tisztázása után- ha az ener
giafelvétel korlátozása javallt. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, szívritmuszavarok, súlyos szív-, ve
se- vagy májelégtelenség, súlyos hypertensio, ce
rebrális folyamatok, psychiatriai megbetegedések, 

gyomor-, bélfekély. Terhesség, szoptatás és 12 éven 
aluli életkor. 
• Adagolás 

Napi adag Y2 tabletta reggeli után, mely szükség 
eselén 1 tablettára kivételesen 2 tablettára emel
hető. 

A kezelés időtartama legfeljebb 3 hónap és ezt 
követően 1-3 hónapos gyógyszermentes fogyókúra 
ajánlott. Mind a gyógyszeres kezelés alatt, mind 
utána napi 5000 kJ (1200 kCal) energiaértékű ét
rend javallt. 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, idegesség, hányinger, székreke
dés (részben az étkezési szokások megváltozása 
miatt) alvászavar. Ritkábban fejfájás, szédülés, 
tachycardia, a szexuális funkciók reverzibilis zava
ra, verejtékezés, egyes esetekben bőrkiütés, midri
asis, tremor. Ha allergia tünetei jelentkeznek, a ke
zelést abba kell hagyni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal, noradrenalin! depletáló 

vérnyomáscsökkentükkel (vérnyomás extrém fokú 
emelkedése). 

óvatosan adható: 
- antidiabeticumokkal, egyéb vérnyomáscsök

kentőkkel {hatásuk módosulhat). 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszert bóséges reggeli után kell bevenni! 
Hypertoniás betegek vérnyomását a kezelés alatt 
időszakosan ellenőrizni kell, mert a vérnyomás
csökkentó gyógyszerek adagjának újra beál11tása 
válhat szükségessé. Megváltozhat a cukorbeteg in
zulinra és orális antidiabetikumokra való reakciója, 
ezért a vércukorérték változást időnként ellenőrizni 
kell. MAO-bénító-kezelés befejezése után 14 nap
pal kezdhetőcsak a mazindol-kúra. 

A szív katekolamin érzékenységét növeli, emiatt 
alkalmazásának idOtartama alatt a szív és keririgés 
időnkénti ellenőrzése ajánlott. 

Alkalmazásának elsó 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 fogyasztanit 

Eltartás: fénytól védve. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 358 
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TETRACOR injekciö (5 x hnl) 

PHARMAMAG!ST ~TC kód:- ·Ro? A 803 

A központi idegrendszer erós izgatója. Hatás
mechanizmusának alapja a kálium ion permeabili
tás fokozása. Terápiás adagban kifejezett analep
tikus hatása van. Nagy dózisban görcsöket okoz. 
Hatásszélessége nagy. 
e Hatóanyag 

100 mg pentetrazolum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Hypotonia, narcosis szívszövődményei, fenye
gető légzésbénulás, altatószer-mérgezés, broncho
pneumonia. 
e Ellenjavallat 

Görcshajlam. Csecsemő- és főleg újszülöttkor
ban nem alkalmazható, de gyermekkorban is ellen
javallt görcshajlam gyanúja esetén. 
o Adagolás 

Általános adagja felnőtteknek naponta 2-4-szer 
1 ml sc., szükség esetén naponta többször is. 

Gyermekek napi adagja 1-6 éves korban 
0,3-0,6 ml sc., 7-14 éveseknek naponta 0,6--1 ml 
sc. 
e Mellékhatás 

Nagy adagokban agykérgi eredetű görcsöket 
okozhat. Szimpatikus izgalmi tünetek (pl. vércukor
szint-emelkedés) előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

Fenotiazinok túladagolásakor - azoknak a 
görcsküszöböt leszállító hatása miatt - antido
tumként nem alkalmazható/ 

A gyógyszer adagolásá. során alkoholt fogyasz
tani tilos! 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12129 

Teri'! AN: k~rliícs .. (,·o 9>' 
i i J\fé'kód:'o66A.Aö3 : 

Szélesspektrumú antibiotikum. Lokálisan, 
kenőcs formájában is hatékony a bakteriális eredetű 
bőrmegbetegedésekben. 
a Hatóanyag 

100 mg oxytetracyclinium chioratum (10 g) 
vaselin típusú kenócsben. 
• Javallat 

Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganizmus okoz
ta bőrfertőzések_ 
o Ellenjavallat 

Tetraciklin túlérzékenység. 
e Adagolás 

A fertőzött felület megtisztítása, a pörkös felrakó-

dások és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása 
után gézlapos kötés, mely szükség szeríni naponta 
1-2-szer váltandó. 
et Mellékhatás 

Bórgyulladás, ilyenkor a kezelés abbahagyan
dó. 
8 Figyelmeztetés 

A kezelés folyamán számolni kell rezisztens mik
roorganizmusok, elsősorban gombák, staph'YíOCoc
cusok túlnövekedésével. 

Eltartás: fénytól védve, hCivös helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Tőrzs~önyvi szám: Tsz.: 3139 

PHAHMAFAX 

Az oxitetraciklin szélesspektrumu antibiotikum, 
amely a Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozók 
szaporodását is gátolja. 
• Hatóanyag 

500 mg ox~1etracyclinum, 500 mg methylium 
parahydroxybenzoicum, 9 g lactosum (10 g) seb
hintőporban. A szóróüveg 7,5-szeres mennyiséget 
tartalmaz. 
e Javallat 

Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganizmus okoz
ta sebfertózések. 
• Ellenjavallat 

Tetraciki in-, nipagin túlérzékenység. 
e Adagolás 

A seb, valamint a sebkörnyék megtisztítása után 
az egész seb fe1ületét vékony rétegben behinte ni. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés folyamán számolni kell rezisztens mik
roorganizmusok, elsősorban gombák, staphylococ
cusok túlnövekedésével. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3103 

Szemkenőcs formájában is hatásos szélesspek
trumú antibiotikum a felületi fertőzések kórokozóival 
szemben. 
e Hatóanyag 

50 mg oxytetracyclinium chioratum (5 g) vazelin 
típusú kenócsben. 
• Javallat 

Trachoma, conjunctivitis follicularis, fertózéses 
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eredetű conjunctivitis és blepharitis, pyoderma, 
ekzema impetiginosum, folliculitis palpebrarum. 
e Ellenjavallat 

Tetraciklin túlérzékenység. 
e Adagolás 

Trachomában naponta 3-5-ször, egyéb esetek
ben naponta 1-3-szor !-)orsónyi kenőesőt a keze
lendőfelületre kenni. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3140 

TETRAN-HYDROCORTISON 

l<enocs(S 9; 15g). 
ATC' kód· D07CAO~ 

A kenöcs hatóanyagai egyesítik az oxitetraciklin 
antibakteriális, és a hidrokortizon gyulladásgátló és 
antiallergiás tulajdonságait. 
e Hatóanyag 

150 mg oxytetracyclinium chioratum és 50 mg 
hydrocortisonum aceticum microcrystallicum (5 g) 
vazelin típusú kenöcsben. 

A 15 g-os tubus háromszoros mennyiséget tar
talmaz. 
e Javallat 

Oxitetraciklinre érzékeny mikrocirganizmus okoz
ta bőrinfekciók, atcpiás és kantakt dermatitisek. 
e Ellenjavallat 

Tetraciklin túlérzékenység. Akut herpes simplex, 
varicella, gombás folyamatok, bőrtuberculosis. 
e Adagolás 

A fertőzött bórfelület megtisztítása, a pörkös fel
rakádások és a folyamatot borító hámfedél eltávolí
tása után gézlapos kötés, amely szükség szerint na
ponta 1-2-szer váltandó. 
e Me!lékhatás 

Ritkán bór-irritáció. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés folyamán számolni kell rezisztens mik
roorganizmusok, elsősorban staphylococcusok, 
gombák túlnövekedésével. 

Nagy felületról a hidrokortizon felszívódhat, és 
általános hatást fejthet ki. Minthogy a hidracortizon 
a sarjadzást gátolja, renyhén granuláló folyamatra 
hosszabb ideig nem alkalmazható. Használata köz
ben az alkalmazás területén esetleg kifejlódó bóriz
galom eselén a kezelés abbahagyandó. 

Eltartás: húvös helyen. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3160 _ 
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THEOPHTARD 150 mg relard 
tabletta (SOx) 

THEOPHTARD 300 mg relard 
tabletta (40x) 

BIOGAL ATC kód: Ro3EfAo:f 

Simaizom relaxáns hatású xantinszármazék. 
Neuroexcitatoros hatása mellett fokozza a 
myocardium contractilitását és a diuresis mértékét, 
csökkenti a vascularis rezisztenciát, a vénás nyo
mást, így a npraeload"-ot. Hatását az adenozin kom
petitív antagonistájaként, valamint a fosz
fediészteráz gátlása révén az intracellularis cAMP 
szintjének növelésén keresztül fejti ki. 
o Hatóanyag 

ISO mg és 300 mg theophyllinum retard tablet
tánként 
• Javallat 

Krónikus obstructív légúti megbetegedések, 
asthma bronchiale, krónikus bronchitis, emphyse
ma, ill. a tüdő egyéb hörgósp.asmussal járó megbe
tegedései, alvási apnoe syndroma és puimonalis 
hypertonia, valamint cor pulmonale chronicum adju
váns kezelésére. 
o Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Különös óvatossággal adható az alábbi kórké

pekben: heveny szívizominfarktus, obstruktív hyper
trophiás cardiomyopathia, tachyarrhythmiák, akce
lerált hypertonia, a gastrointestinalis rendszer aktív 
fekélybetegségei (gyomorfekély, nyombélfekély), 
hyperthyreosis, a máj- és vesefunkciók súlyos zava
ra, terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Egyéni beállítást igényel a testsúly és az egyéni 
teofilJin lebontási sebesség (clearance) függvényé
ben. 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 
300-900 mg {2 adagra osztva reggel és este). 

A megfelelő fenntartó adagot lépcsőzetes eme
léssei célszerű elérni. A tablettát egészben szélrá
gás nélkül kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Gyomor- bélrendszeri: hányinger, hányás, epi
gastrialis fájdalom, haematemesis, hasmenés. 

Kózponti idegrendszeri: fejfájás, ingerlékeny
ség, nyugtalanság, túl élénk reflexek, izomrángás, 
clonusos és tónusos generalizált görcsök. 

Szív-érrendszeri: palpitatio, tachycardia, 
extrasystole, kipirulás, alacsony vérnyomás, kerin
gési zavar, kamrai arrhythmia. 

Légzőrendszeri: tachypnoe. 
Vese: albuminuria, haematuria, fokozott diuresís. 

A mellékhatások általában a terápiás szérumkon
centráció !10-20 ~-tQ/ml) túllépésekor jelentkeznek. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
- Antihypertenziv szerekkel együttesen alkal

mazva a vérnyomáscsökkentő hatás fokozódhat. 
- Furosemiddel, P-adrenerg blocko!óval - más 

teofíllin és xantin származékat tartalmazó (pl. koffe
in) gyógyszerekkel szinergista hatású. 

- Efedrin és efedrin tartalmú gyógyszerek a 
teofilfin fő- és melléktlatásait fokozhatják. 

- Dohányzók esetében, fenobarbital, rifampicin, 
izoniazid, fenitoin, karbamazepin vagy szulfinpira
zon, teoillinnel történő együttadásakor a teofilJin -
clearance emelkedik és a hatás csökken. Ennek kö
vetkeztében a dózis emelése válhat szükségessé. 

-A következő gyógyszerekkel egyidejűleg alkal
mazva csökken a teofilJin clearance: makrolid antibi
oticumok (pl. eritromycin, troleandomicin), 
linkomicin, allopurinol, 13-blockolók, H -receptor 
antagonisták {elsősorban cimetidin), iz6prenalin, 
orális fogamzásgátlók. Ezért a dózis csökkentése 
válhat szükségessé. 

- Enoxacin egyidejű alkalmazásakor a teofillin 
adagját az egyébként szokásos adag negyedére 
kell csökkenteni. 

- Fluorokinolonokkal (ciprofloxacin, pefloxacin 
stb.) együttadva szükségessé válhat a dózis csök
kentéser 

- P-blockolók a teofilJin hörgőtágító hatását fo
kozzák, ugyanakkor hörgőgörcsöt válthatnak ki, 
ezért asztma esetén általában ellenjavalltak. 

- Orális anticoagulánsokkal együttadva az 
alvadásgátló hatás csökkenhet. 

- Lítiummal együttadva a lítium vérszintje csök
ken. 
e Figyelmeztetés / 

A gyógyszer individuális hatóanyagbeállítást 
igényel, emiatt főleg a kezelés kezdetén a betegek 
fokozottabb orvosi ellenőrzése szükséges. 
Amennyiben a kezelés első 3-4 napjában a klinikai 
tünetek javulása nem kielégitő, vagy a készítmény 
alkalmazása során azzal összefüggésbe hozható, 
nem kívánt mellékhatás jelentkezik, a teoíillin vér
szint beállítása javasolt. 

Utóbbi esetben a Theophtard szedését 2 napig 
szüneteltetni tanácsos. általában az elérendő hatá
sos teofilJin szérumkoncentráció 10-20 11g/ml közölt 
van. 

A teofil l in- elearance-t számos tényező befolyá
solhatja: pl. gyenge szívmúködés, oxigén-hiány, 
májfunkciózavar, tüdőgyulladás, vírusfertőzés, idős 
kor, ezen esetekben a teofilJin kiválasztása gyakran 
lelassul. Ezért az ilyen betegeknek alacsonyabb dó
zis adása szükséges, és a szérumkoncentráció 
rendszeres ellenőrzése ajánlott. 

Terhesség, szoptatás A teofilJin átjut a placentán 
és kiválasztódik az anyatejbe. Biztonságos alkalma
zása terhességben, ill. szoptatáskor még nem bizo
nyított. Ezért ilyen esetekben - különösen az 
elsőhárom hónapban - csak az előny/kockázat 

arány szigorú mérlegelésévei alkalmazható. A ké
szítmény gyermekeknek nem adható kellő gyermek-
gyógyászati tapasztalatok hiányában. ' 

Túladagolás Ha a plazmában a teofillin-koncen
tráció a 20 !J.g/ml-t meghaladja, toxikus mellékhatá
sok léphetnek fel, mint pl. görcsrohamok, ventricu
laris arrhythmiák, súlyos gyomor-, bé~tünetek, máni
ás viselkedési za_varok, delirium, hypertb.~rmia, 
tachypnoe, elektrolitzavarok. 40 J.lQ/ml teofillin plaz
makoncentráció kámához vezethet. 

Túladagolás esetén az alábbi teendők javasol
tak: ismételt aktívszén adás, a vérnyomás stabilizá
lása, bőséges hidrálás, oxigén adása, diazepam iv 
vagy im. adása. 

Ha a teofilJin plazmaszintje 50 11g/ml fölé emel
kedik, vérperfúzió alkalmazása javasolt. 

Eltartás: fénytól védve, száraz helyen. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3763 (150 mg retard 
tabletta); Tsz.: 3764 {300 mg relard tabletta) 

A teofilJin a dózistól függő mértékben, erőtelje
sen relaxálja a bronchusok és bronchiolusok sima
izomzatát. Fokozza a rekeszizmok kontraktilitását 
javítja a mukociliáris elearance-t és csökkenti a kis~ 
vérköri perifériás ellenállást. 

Gátolja az antigének által indukált bronchospas
mus!, valamint a mediátorok (pl. hisztamin) felsza
badulását. stimulálja a légzóközpontot, pozitív 
inatrop és chronotrap hatást gyakorol a szívizomra, 
enyhén diuretikus hatású. 

A Theospirex injekció jól tűrhető, mivel oldódás! 
elősegítő anyagként egy testazonos aminosavat 
glicin! ( acidum aminoaceticum) Jartalmaz. 

A Theospirex retard filmtablettákból a folyama
tos, pH-tól független teofilJin felszabadulást speciá
lis retard~Jási eljárás biztosítja. Így napi kétszeri 
adagolás egyenletes teofilJin vérszint érhető el. 

A terápiás teofilJin plazmakoncentráció 5-20 
11g/ml között van, akut dyspnoés roham esetén a 
10-20 mg/ml halástartomány tekinthető optimális
nak 

A teofillin csak mintegy 10%-ban választódik ki 
változatlan formában a vizeletteL Legnagyobb ré
sze a májban metabolizálódik. 
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e Hatóanyag 
Injekció: 435,7 mg theophyllinum natrium 

aminoaceticum (:::200 mg vízmentes teofillin)- {10 
ml) vizes oldatban, ampullánként 

Relard fílmtabletta: 150 mg, ill. 300 mg theo
phyllinum - retard filmtablettánként. 
• Javallat 

Injekció: Akut és súlyos dyspnoés állapotok ke
zelése, krónikus obstruktív tüdőmegbetegedések 
esetén; asthma bronchiale, status asthmaticus, kü
lönböző eredetű reverzibilis bronchospasticus álla
potok {pl. krónikus bronchitis, tüdőemphysema). 

Retard fi!mtabletta: Dyspnoe kivédése, illetve ro
hammegelőzés, krónikus obstruktív tüdőmeg
betegedések esetén; asthma bronchiale, különbözó 
eredetű reverzibilis bronchospasticus állapotok (pl. 
krónikus bronchitis, tüdőemphysema). 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer valamely alkotórészével, illetve 
más xantin származékokkal (pl. aminofillin) szem
ben fennálló túlérzékenység. A Theospirex 150 mg 
és 300 mg retard filmtabletta nem adható 5 éves kor 
alatti gyermekeknek, mível ebben a korcsoportban 
célzott vizsgálati eredmények nem állnak rendelke
zésre. 

Óvatosan adagolható akut szívinfarkctus, szívrit
mus zavarok, epilepsia, hyperthyreosis, ill. ulcus 
ventriculi, ulcus duodeni esetén. 
• Adagolás . 

Az adagolás egyénenként változó. Eletkortól 
függő a teofillin metabolizmusa, ezért egyedi beállí
tás szükséges, a klinikai reakciótól és a túróképes
ségtól függóen. Ez főként a gyermekekre és serdü
lőkre vonatkozik. Lehetőség szerint teofillin szérum
szint mérést kell végezni. 

Injekció 
Alkalmazási módja: csak intravénásan adagol

ható, vagy lassú injekcióként (kb. 5 perc), vagy rö
vid ideig tartó infúzióként (kb. 10 perc/1 ampulla
infúziós oldatban), vagy cseppinfúzióként (folyama
tosan, infúziós oldatban, perfúzorral). Lásd még a 
Figyelmeztetés részt is. 

1. Kezdő adag: (6 órán belül} 
a) teofillinnel korábban nem kezelt betegeknek: 

0,2-D,3 ml inj./ttkg (4-6 mg teofillin/ttkg), 
b) amennyiben 12-24 órán belül már kapott a 

beteg teafillint csökkentett dózisokat kell adni: 
0,1-D, 15 ml inj./ttkg (2-3 mg teofillin}ttkg). 

Amennyiben a teofillin-vérszint értékek ismerete
sek, a dózis megfelelően szabályozható. (0,5 n:g 
teofillin/ttkg a teofi!linvérszintet kb. 1 J.lg/ml-rel emeli). 

2. Fenntartó adag: 
Lassú ív. injekcióként vagy rövid ideig tartó iv. 

infúzióként(6 óránként) 
injekciós oldat (ml/ttkg) 
1-9 éves kor közötti gyermeknek 0,24 ml/ttkg 
9 éves kor feletti gyermeknek, ser-
dülőnek és dohányzó felnóttnek 0,21 ml/ttkg 

nemdohányzó felnőttnek O, 12 ml/ttkg 
idősebb betegnek, 
szívelégtelenségben-, 
cor pulmonale-ban-, vese- és/vagy 
májelégtelenségben szenvedónek 

Folyamatos. ív. (csepp) infúzióként 
Nemdohányzó felnőttek-részére a fenntartó dó

zis kb. 0,4 mg teofillin/ttkg/óra. 
Dekompenzált szívelégtelenség, beszűkül! máj

és/vagy vesemúködés, tüdóoedema, cor pul
monale, virusos infekció esetén és gyakran idősebb 
betegeknélis-az elhúzódó teofillin elimináció miatt 
- kisebb dózisokat kell adni (pl. kb.· 0,2 mg teofil
lin/ttkg/óra). 

Gyermekek, serdülők, valamint dohányzó felnól
tek és súlyos obstruktív légúti megbetegedésben 
szenvedók esetében általában valamivel magasabb 
testtömegkilogrammonkénti fenntartó dózis szüksé
ges, mint a nem dohányzó felnőtteknek {0,7-0,8 mg 
teofillin/ttkg/óra). 

900 mg/nap dózis feletti adagolás során szé
rumszint mérést kell végezni. 

Retard filmtabletta 150 mg és 300 mg 
Naponta 2-szer reggel·és este, étkezés után, ke

vés folyadékkal kell bevenni. A filmtabletták ketté
oszthatók (felezővonal\al rendelkeznek). 

Dózis beálfítás: Ha nem szükséges másképp 
dönteni (lásd ,.Speciális adagolási javaslatok"), a 
dózis általában az életkortól és a testtömegtól függ 
(túlsúlyos betegek esetében alapul vehető az ideá
lis testtömeg, az átlagnál kisebb testtömegű bete
geknek alkalmazva a tényleges testtömeget kell fi
gyelembe venni). 

Relard filmtabletta 150 mg 
Gyermekeknek 

5-9 éves kor között reggel és este 1 filmtabletta 
( 18-30 kg) ("' 10-17 mg/ttkg/nap) 
9-12 éves kor között reggel és este 1 Y2 filmtabL 
(30-40 kg) (= 11-15 mg/ttkg/nap) 
12-16 éves kor közölt reggel és este 1 Y2-2 filmtabL 
(40-55 kg) (=8-15 mg/ttkg/nap) 

Felnőtteknek és 16 év feletti serdüfóknek: 
8-12 mg/ttkg/nap két egyenlő részben, reggel 

és este. 
Felnőtteknek, akik alacsonyabb teofil/in mennyi

séget igényelnek: 4-6 mg/ttkg/nap két egyenlő 
részben, reggel és este. 

Felnőttek részére a Theospirex 300 mg relard 
filmtabletta ajánlott. 

Retard filmtabletta 300 mg 
12-16 év közölti gyermekeknek: reggel és este 

-1 filmtabletta (8-15 mg/ttkg/nap ). 
Feln6fteknek és 16 éves kor feletti serdül6knek: 

reggel és este 1 filmtabletta {8-12 mg/ttkg/nap). 
Gyermekek, valamint kistesttömegű felnőttek ke

zelésére a Theospirex 150 mg retard filmtabletta 
ajánlott. 

Dózis emelés: Ha nem sikerül kíelégító bron· 
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Dózis emelés: Ha nem sikerül kielégitő bron
chodilatációs hatást elérni és nem lépnek fel mellék
hatások, fokozatosan, háromnapos időközökben 
napi fél filmtablettával emelhető a napi dózis: felnőt
teknek 15 mg/ttkg/nap, gyermekeknek és serdülők
nek 20mg/ttkg/nap eléréséig. 

Amennyiben nem történik teofillin vérkoncentrá
ció mérés, nem szabad nagyobb adagot adni 12 
éves kor feletti betegek esetében a 900 mg, 9-12 
éves kor között 750 mg, 5-9 éves kor között 600 mg 
maximális napi dózisnáL 

Ha a rohamok főként éjszaka jelentkeznek, cél
szerű magasabb esti és alacsonyabb reggeli dózi
sokat választani. 

Speciá/is adagolási javaslatok: Dekompenzált 
szívelégtelenség, beszűkül! máj- és/vagy vesemú
ködés, tüdóoedema, cor pulmonale, vírusos infek
ció eselén és gyakran idősebb betegeknél is - az 
elhúzódó teofil! in elimináció miatt- kisebb dózisokat 
kell adni. 

Gyermekek, serdülők, dohányzók, súlyos ob
struktív légúti megbetegedésben szenvedők eseté
ben a testtömegkilogrammonkénti fenntartó dózis 
általában valamivel magasabb, mint a nem dohány
zó felnőtteknél. 
e Mellékhatás 

Ritkán (többnyire individuális túladagolás követ
keztében) hányinger, gyomorpanaszok, hányás, re
megés, görcsök, szédülés, fejfájás, nyugtalanság, 
alvászavar, palpitáció, tachycardia előfordulhat. 
Ezek a tünetek a dózis csökkentés hatására általá
ban megszúnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatáji 

- Furoszemiddel, ~-syfnpathomimeticumokkal, 
efedrin- és xantin (pl. koffein) tartalmú gyógyszerek
kel, reszerpinnel és digitálisz glikozidokkal sziner
gísta hatású. 

- A 13-blockotók (pf. propranolol) a teofillin 
hörgtágító hatását fokozzák {a teofillin májban törté
nő metabolizmusának gátlásával, a teofillin elear
ance-t csökkenthetik), ugyanakkor azonban hörgó
görcsöt válthatnak ki, ezért együttadásuk asthmá
ban ellenjavallt 

- Utium-tartalmú gyógyszerek hatását a teofillin 
csökkenti. 

- Csökken a teofil/in sZérumszint (általában a 
fokozott teofillin lebontás, ill. a kisebb bio
hasznosíthatóság következtében) dohányosoknak 
alkalmazva, valamint az alábbi gyógyszerekkel 
együtt adva: 

-barbiturátok, főleg fenobarbitál; 
- fenitoin, (a xantin származékok a fenitoin ab-

szorpcióját gátolhatják, így a fenitoin szérumszintje 
is csökkenhet, ezért mind a teofillin- mind a fenitoin
szérumszintet monitorozni kell, mindkét gyógyszer 
adagjának módosítása szükségessé válhat); 

-magnézium-hidroxid; 
- karbamazepin; 

- szulfinpirazon; 
- rifampicin. 
- Növekszik a teofiffin szérumszint (pl. elhúzódó 

teofi!lin lebontás következtében), ezért együttes 
adásuk esetén a teofillin vérszintet ellenőrizni kell, a 
teofillín adagjának csökkentése szükségessé válhat 
az alábbi gyógyszerekkel együttadva: 

- makrolid antibiotikumok (pl. eritror_nycip,Jrole-
andomycin); -

- fiuorokinolonok {pl. ciprofloxacin, pefloxacin, 
enoxacin). Enoxacin terápia elkezdésekor a teofilJin 
adagját a felére kell csökkenteni és a plazma teofil
lin szintet monitorozni kell; 

- H2-receptor antagonisták {pl. cimetidin); 
- allopurinol; 
- thiabendazol (a teofillin adagot felére kell 

csökkenteni); 
-orális fogamzásgátlók (a teofillin megváltoztat

hatja hatásosságukat); 
- influenza védőoltás. 

• Figyelmeztetés 
A gyógyszer individuális hatóanyagbeállítást 

igényel, emiatt főleg a kezelés kezdetén a betegek 
fokozottabb oNosi ellenőrzése szükséges. 

Amennyiben a kezelés első 3-4 napjában a kli
nikai tünetek javulása nem kielégítő, vagy a készít
mény alkalmazása során azzal összefüggésbe hoz
ható, nemkívánt mellékhatás jelentkezik, a teofillin 
vérszint beállítása javasolt. 

Utóbbi esetben a Theospirex alkalmazását 2 na
pig szüneteltetni tanácsos. Általában az elérendő 
hatásos teofillin szérumkoncentráció 10-20 J.lg/ml 
között van. 

Terhesség: Terhességben, különösen az első 
három hónapban a gyógyszer csak az elóny/kocká
zat arány gondos mérlegelésével adható. Embernél 
teratogén hatást teofillin adagolás következtében 
eddig nem figyeltek meg, extrém magas dózisoknál 
állatkísérletekben azonban igen. 

Szoptatás: teofilfinnel történő kezelés előtt a 
szoptatást abba kell hagyni. 

A teofiffin etearance-t számos tényező befolyá
solhatja: pl. gyenge szívmúködés, oxigénhiány, máj
funkciózavar, tüdőgyulladás, vírusfertőzés, idős kor, 
ezen esetekben a teofillin kíválasztása gyakran le
lassul. Ezért az ilyen betegeknek alacsonyabb dózis 
adása szükséges, és a szérumkoncentráció rend
szeres ellenőrzése ajánlott. 

Alkalmazási utasítás injekcióhoz 
A Thenspirex injekció alkalmazásakor figyelem

mel kelllenni ar;a, hogy 1 ampulla (10 ml) 200 mg 
vízmentes teafillint tartalmaz. 

fnfúziós oldatokkal való elegyítésnél különösen 
ügyelni kell az esetleges elszineződésre, zavaroso
dásra, kicsapódásra. 

lnfúziós alapoldatként a legmegfelelőbb a fizio
lógiás, 0,9%-os nátrium-klorid- és a Ringer-laktát in
fúzió. 
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Más infúziós alapoldatokkal csak akkor szabad 
elegyíteni, ha az illető Kereskedelmi termékre vonat
kozóan kompatibilitási adatok rendelkezésre állnak. 

A Theospirex injekciót - a legtöbb injekciós ol
dalhoz hasonlóan - semmiképp nem szabad más 
injekciós oldatokkal egyazon fecskendűbe felszívni, 
mivel kicsapódás, kémiai elváltozás jelentkezhet. 

A farmakológiai kölcsönhatásokra szintén figyel
ni kell 

Túladagolás: 20 J.tg/ml-t meghaladó teofillin 
plazmakoncentráció eselén ilányás, remegés, 
nyugtalanság, zavartság, álmatlanság, tachycardia, 
valamint életveszélyes arrhytmia, convulsio léphet 
fel. 

40 J.tg/ml teofillin plazmakoncentráció comához 
vezethet. 

A terápia tünetL 
Túladagolás eselén az alábbi teendők javasol-

tak: 
-ismételt aktívszén adása; 
-a vérnyomás stabilizálása, bóséges hidrálás, 
-oxigén adása; 
- diazepam adása (O, 1-0.3 mg/ttkg, összesen 

maximum 10 mg, lassan, iv.) görcsök esetén. 
Eltartás: fénytól védve, szobahómérSékleten. 

• Megjegyzés: 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4245 (injekció) 
4246 (150 mg filmtabletta), 424 7 {300-mg fiimtabiet
ta) 

a Hatóanyag 
50 mg acidum thiocticum (2 ml) ampullánként 

e Javallat 
Zsírmáj, májcirrhosis; alkoholabusust, gomba

mérgezést követő májkárosodás, alkoholos és dia
betikus polyneuropathia. 
e Ellenjavallat 

Csecsemők és újszülöttek (benzilalkoholtar
talom). 
• Adagolás 

Napi adag 100 mg {2 amp.) lassan iv., kb. 1 
amp./perc sebességgel vagy im. lehetőleg két rész
letben. Súlyos esetben, pl. polyneuropathia vagy 
gombamérgezés esetén 300 mg (6 amp.) naponta, 
életveszélyesetén a napi adag 500 mg-ig (10 amp.) 
növelhető. 

e Mellékhatás 
Gyors beadáskor nehézlégzés, fejfájás. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerűlendó: 
- ciszplatinnal (hatását csökkenti). 

e Figyelmeztetés 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fo

gyasztani tilos! 
Terhesség idején csak az e!őny/kockázat mérle

gelésével adható. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 670 

THYRAX O,Q2S •. mgduo tabletta 

(1.0Qx} \.• ... · .........• •.· •. · ..•..• ··.·•· •••·•• 
THYRAX. o, t mg d ua ial:lleua'(1oox) 
ORGANON 

A Thyrax a pajzsmirigy hormontermelésének 
részleges vagy telies helyettesítésére szolgá!, 
hypothyreosis, golyva euthyreotikus strur.1a, pajzs
mirigytumor, részleges vagy teljes pajzsmirigy eltá
voiítás és radiojód terápia után; kezelésre. 

A nagy aktivitású trijódtironi.; (T:) hormon a ke
vésbé aktív tiroxinból (T 4) alak!J! át a szervezetben. 

A T 4 kb. 30%-a alaku! át T3-má a perifériás szö
vetekben. A T 4 globulinhoz k.ötődik, amely megvédi 
a tiroxint a metabolizmustól, illetve kiürüléstőL Igy 
igen hosszú felezés1 ideje 6-7 nap. 

Hyperthyreosisban a felezési idő 3-4 napra 
csökken, míg myxoedema esetén 9-10 nap is lehet. 

A plazma-proteinszint csökkenésekor (pl. 
nephrosis vagy májcirrhosis esetén), vagy a protein
kötés gátlása eselén (pl. más gyógyszerek okozta 
interakció következtében), a tiroxin felezési ideje 
csökkenhet. A pajzsmirigyhormonok főleg a májban 
metabolizálódnak, a tiroxin glukoronsawal, illetve 
kénsavval konjugálódik és az epével ürül. Az 
enterohepatikus rendszerből a bélben hidrolízissei 
szabadul fel és reabszorbeálódik. 

A Thyrax hosszú felezési ideje miatt elegendő a 
napi egyszeri adagolás és a már beállított adag vál
toztatása ritkán válik szükségessé. 
e Hatóanyag 

0,025 mg illetve O, 1 mg levothyroxinnak megfe
lelő thyroxinum natricum tablettánként. 
o Javallat 

Bármilyen eredetű hypothyreosis. TSH szint 
csökkentése: golyva, nodulusok, pajzsmirigytumor 
mútét, illetve rádioterápia után. Diagnosztikus célok. 
e Ellenjavallat 

Szívinfarctus után idős golyvás betegek kezelé
sére, ha angina pectoris vagy myocardialis infarctus 
alakult ki. 

Akut szlvizomgyulladás, kezeletlen vesekéreg
elégtelenség (hacsak az orvos kifejezetton nem ja
vasolja.) 

Subacut thyreoditis gyógyulási szakaszában 
hypothyreosisos betegeknek. 
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a Adagolás 
Hypothyreosisban: a kezelést alacsony adagCJk

kal kell kezdeni, ezt fokozatosan kell emelni az 
euthyreosisos állapot eléréséig. 

Olyan újszülöttek esetén; amikor gyors pótlás 
szükséges, a kezelést a teljes adaggallehet kezde
ni. 

Felnőttek kezdőadagja 0,05---0,1 mg, ez a kívánt 
hatás eléréséig kéthetenként 0,025---0,05 mg-mal 
emelhető. A fenntartó adag általában O, 1-0,2 
mg/nap. (2-3 J.tg/ttkg/nap). 

Extrém hyperthyreosis, idősek, vagy cardiovas
cularis megbetegedésben szenvedók napi kezdó
adagja 0,0125--0,025 mg. 

Ez az adag kéthetenként napi 0,0125--0,025 
mg-mal növelhető. 60 év felett a tiroxin-pótlás igé
nye kb. 25%-kal alacsonyabb, a fiatalabb korhoz 
képest. 

Gyermekek adagja a következőtáblázat alapján 
állapítható meg: 

Ko; Napi adag {ftg) Adag {l.tg/ttkg) 

0-6 hónap 25-50 8-10 
6-12 hónap 50-75 6-8 
1-5 év 75-100 5-<3 
6-12 év 100-150 4-5 
12 év lelett 150-200 2-3 

Struma, nodu/usok és pajzsmirigy tumor esetén 
a TSH szint csökkentésével felnőtteknek általában 
napi 2,6 J.tg/ttkg. Külön kezdő adag megállapítása 
nem szükséges. 

Diagnosztikai célú Thy/ax kezelésénél az adag 
a vizsgálat típusától függ~ A teljes napi adagot reg
gel kb. 30 perccel a reggeli elfogyasztása előtt ke
vés folyadékkal, szélrágás nélkül egyben kell be
venni. Hypothyreosis, euthyreoid struma, pajzsmi
rigy tumor Thyrax kezelése rendszerint élethosszig
lan tart. Pajzsmirigy mútét, radiojód terápia eselén 
néhány évtől élethossziglan tart a Thyrax kezelés. 
Pajzsmirigy működést gátlószer egyidejű szedése
kor a tiroxin kezelést csak ezzel egyidejűleg taná
csos adni. Terhesség alatt a Thyrax adagot újra meg 
kell határozni, de a kezelést felfüggeszteni nem sza
bad. 
• Mellékhatás 

Tachycardia, izgatottság, tremor, fejfájás, kipiru
lás, verejtékezés, testsúlycsökkenés. 

Amennyiben szükséges, a tünetek ren
deződéséig a kezelést néhány napra fel kell füg
geszteni, majd alacsonyabb adaggal folytatni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- per os anticoagulansokkal (a Thyrax fokozza 

azok hatását), 
- antidiabeticumokkal (megnő az inzulin vagy 

más antidiabeticum szükséglet), 

- digitaloidok (az adag szükséglet megváltoz
hat), 

- kolesztiramin (a tiyroxin adszorpcióját csök
kentheti, ezért alkalmazásuk közölt min. 4 órának 
kell eltelnie), 

- fenitein (meggyorsíthatja a metabolizmust és 
kiszoríthatja a tiroxint a fehérje kötésbóJ), 

- nom szerves kötésű jódat tartalmazó gyógy
szerekkeL 
• Figyelmeztetés 

Szívritmuszavar, illetve szívgyengeség, cardialis 
decompensatio eselén csak a panaszok kezelése 
után szabad a Thyrax kezelést megkezdeni. Ezen 
betegek és a myxoedemában szenvedók adagját, 
ki.Jiönösen a kezdő dózis!, kellő óvatossággal keli 
megállapítani. A túl magas kezdő, illetve túl gyorsan 
növekvő adagok a cardiovascularis panaszok sú
lyosbodását okozhatják, elsősorban idős betegek
nél. 

Hypophysis funkció csökkenéséból eredő 
hypothyreosis esetén, a mel!ékvesekéreg tevékeny
ség elégtelenségét ajánlatos kortikaid pótlással ke
zelni a tiroxin terápia megkezdése előtt, az akut mel
lékvese elégtelenség kivédésére. 

A testsúly bármely változása a Thyrax kezelés 
során, szükségessé teszi az adag újbóli meghatáro
zását. 

A tiroxin akut túladagolása thyreotoxicus krízist 
idézhet elő. Ez esetben a gastrointestinalis abszorp
ció! minimálisra kell csökkenteni. 

Cukorbetegek kezelésekor az első hetekben 
valamint dózisváltozáskor a vércukor értéket gyak~ 
rabban kell ellenőrizni az inzulin vagy orális antidia
belicum aktuálisan szükséges adagjának megálla
pítása végett. 

A tiroxin kevés mennyisége az anyatejjel kivá
lasztódik, bár ennek a csecsemőt károsftó hatása 
nem volt kimutatható, ajánlatos az ilyen betegnél a 
szapiatás felfüggesztése. 

Egyéb táplálék csökkenti a tiroxin abszorpcióját 
célszerű éhgyomorra bevenni. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1477 {0,025 mg tablet
ta); K -1478 (0,1 mg tabletta) 

• Hatóanyag 
10 J.tg liothyroninum, 40 J.tg levothyroxinum tab

iettánként. 
• Javallat 

Hypothyreosis, euthyreoid struma, pajzsmirigy
műtét utáni struma prophylaxisa, hyperthyreosisban 
thyreostaticummal együtt. 
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e Ellenjavaltat 
Myocardialis infarctus, angina pectoris, 

myocarditis, tachycardiával játó cardialis insufficien
cia. 
• Adagolás 

Individuális: az életkort és a kórképet figyelem
be véve sz okásos adagja felnőtteknek napi 1-3 tabi. 
e Me!lékhatás 

Ritkán hányinger, fejfájás, amely, a napi adag 
csökkenlésével elmúlik. 

Eltartás: fénytől védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 954 

l.-THYROXINSO.HENNING 
tabletta (1 OOx) 

L,THYRO)(IN 100 HENNING 
tablettá (1 OOx) 

Kiegészíti vagy helyettesíti a szervezet pajzsmi
rigy-hormon termelését. 
e Hatóanyag 

50 ~g. illetve 100 !lg levothyroxinum natricum 
tablettánként. 
• Javallat 

Hypothyreosis, euthyreoid struma, thyreoditis, 
pajzsmirigytumor. 

Részleges vagy teljes pajzsmirigy mütét és 
radiojód terápia utókezelésére. Hyperthyreosis ese
tén thyreostaticummal együtt. 
e Ellenjavallat 

Nem javasolt életkortól függetlenül szivinfarctus 
után. Idősebb golyvás betegek esetében, ha 
egyidejűleg angina pectorisban szenvednek vagy 
megelőzően már myocardialis infarctuson estek át. 
Akut szivizomgyulladás, kezeletlen me!lékveseké
reg-elégtelenség, hacsak a kezelőorvos kifejezetten 
meg nem engedi a gyógyszer szedését. 
e Adagolás 

Individuális. 
Hypothyreosis 
Mind felnőttek, mind 4 év feletti gyermekek ese

tében a kezelést kis adagokkal (napi 25 )lg-50 !lg) 
kell kezdeni. Különösen mixoedemában óvatos 
Hbesurranó" adagolás javasolt. Egy-két hét után a 
dózist napi 100 )lg-ra lehet emelni, amely további 
egy-két hét múlva esetleg tovább növelhető. 

Idősebb, szívkoszorúérelégtelenségben szen
vedóbetegek esetében a pajzsmirigy-hormon keze
lés különös gondosságot és állandó ellehórzést igé
nyel. A kezdődózis 12,5 ~g levothyroXinum natricum 
legyen. A dózis növelése hosszabb időszakonként 
történhet meg. általában 3-6 hónap szükséges ah-

hoz, hogy ezeknél a hormonérzékeny betegeknél a 
teljes szubsztituciót elérjük. 

A kezelés rendszerint élethossziglan tart. 
Euthyreoid struma: .. Egyszerű" (inaktív) golyva 

100 )lg-200 J.l9 levothyroxinum natricum naponta. A 
kezelés néhány évtől élethossziglan tarthat. 

Thyreoditis: 100 ).IQ-600 )lg levothyroxinum 
natricum naponta, 

Pajzsmirigy tumor: 200 1-l-Q-600 J.l9 levothyrox
inum naponta. A kezelés rendszerint élethossziglan 
tart. 

Pajzsmirigy mútét vagy radiojód terápia után: 
50 J.lg-150 1-'9. levothyroxinum natricum naponta. A 
kezelés néhány évtől élethossziglan tarthat. Járulé
kos terápia eselén a kezelés csak arra az időszakra 
szorítkozik, ameddig a beteg a pajzsmirigy múkö
dést gátló szert szedi. 

A teljes napi adagot reggel kb. 30 perccel a reg
geli elfogyasztása előtt, kevés folyadékkal, összerá
gás nélkül, egyben kell lenyelni. 
• Mellékhatás 

Szívdobogás, idegesség, izzadás, a kézujjak re
megése, súlycsökkenés, álmatlanság, hasmenés. A 
panaszok a gyógyszerszedés elhagyását követő 
néhány napon belül elmúlnak. "Ezt követóen a keze
lést átmenetileg csökkentett dózissal szabad to
vább folytatni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- anticoagulansokkal és antidiabeticumokkal 

(hatásukat megváltoztathatja.) 
- nem szerves kötésű jódat tartalmazó gyógy

szerekkeL 
e Figyelmeztetés 

Szívritmuszavar, illetve szívgyengeség, cardiális 
decompensatio esetén csak. ezek megszüntetése 
után szabad a kezelést a készítménnyel megkezde
ni. A gyógyszer szedését terhesség eselén sem 
szabad elhagyni. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1417 (50 tabletta) 

K- 1418 (100 tabletta) 

TI~P~ID~s·1§<j•ffig i,ii~k~i~ 2 
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A tiaprid a benzamid csoportba tartozó orálisan 
is jót telszivódó neurolepticum. A tabletta bio
hasznosulása 75%. 

200 mg tiaprid im. beadása után 30 perccel 2,5 
)lglml plazmakoncentráció érhető el, 200 mg-os 
tabletta után 1 órával pedig 1,3 ~g/ml. A felszívódás 
idős egyénekben lassúbb. 
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Eloszlása a szervezetben gyors (kevesebb mint 
1 óra). Nem kötódik a plazmafehérjékhez és a vö
rösvérsejtekhez is nagyon gyengén. A tiaprid hu
mán metabolizmusa igen lassú, az adag 70%-a vál
tozatlanul ürül a vizeletben. 

A plazma el_iminációs félideje férfiakban 3,6 óra, 
nákben pedig 2,9 óra. Főleg a vizelettel választódik 
ki, renalis elearanoe "330 ml/min. Vesebetegségben 
az excretio a kreatinin elearance-szel korrelál, ezért 
20 ml/min. clearance alatt a napi adagot csökkente
ni kell11-20 ml/min. közölt felére, 10 ml/min.-nát pe
dig negyedére. 
e Hatóanyag 

100 mg tiapridum (tiapridium chioratum formájá
ban) tablettánként; 100 mg tiapridum (tiapridium 
chioratum formájában) {2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Agitált és agresszív állapotok, főleg alkoholista 
betegekben. Choreiform mozgások. Súlyos, egyéb 
gyógyszerekkel kezelhetetlen fájdalom. 
e Ellenjavallat 

Parkinson-kór, általában. Szoptatás időszaka. 

Alkoholla!, levodopávai együtt nem adható. 
e Adagolás 

Agitált állapotban és agressivitasban: általában 
200-300 mg naponta (2-3 tabletta) 1-2 hónapon 
keresztül. 

Ez a kúra szükség eselén ismételhető. 
Praedeliriumban és deliriumban: 400-1200 mg/die 

(4-12 ampulla im. vagy iv.) elosztva 4-6 óránként 
adandó részletekre. Ez az adag legfeljebb napi 
1800 mg-ig növelhető. 

Mozgászavarokban: ál~lában 300-800 mg/die 
(3-8 tabletta naponta) a ttínetek súlyossága szerint. 

Levodopa által okozott dyskinesisben: általában 
75-150 mg/naponta. A hatásos adag és az alkalma
zás gyakorisága lépcsőzetesen állapítandó meg, et
kezdve 25mg/die (napi ~tabletta) adaggaL 

Súlyos, kezelhetetlen fájdalomban: általában 
200-400 mg/nap (2-4 amp., vagy 2-4 tabi.) 

Gyermekeknek: 7 éves vagy annál idősebb 

gyermekeknek: 100-150 mg/nap {% tablettaa 2-3-
szor naponta). Ha szükséges, emelheló 300 
mg/nap-ig. 
• Mellékhatás 

Malignus syndroma (lásd. Figyelmeztetés). 
Neurológiai: álmosság, kábaság. Korai dyskine

sis (spasmusos torticollis, oculogyriás crisis, tris
mus), ezek jót reagálnak anticholinerg antiparkinson 
szerekre. Extrapyramidalis syndroma, amely csak 
részben reagál anticholinerg antiparkinson készít
ményekre. 

Tardív dyskinesia, ami tartós neuroleptikus ke
zeléskor fordul elő. Anticholinerg antiparkinson 
szerek ilyenkor hatástalanok, sót rontják ezt az álla
palot. 

Autonom idegrendszeri: orthostatikus hypotonia. 
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Endocrin működést és anyagcserét befolyásoló
ak: impotentia, frigiditas, amenorrhoea, galactor
rhoea, gynecomastia, hyperprolactinaemia, sútynö
vekedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttes adása nem javasolt: 
- levodopával: reciprok antagonizmus van a 

levodopa és a neurolepticumok között. A neurolep
tikus kezelés folyamán nem szabad az·-extraj"iyrami
dalis jelenségeket tevodopávai kezelni (gátolja ill. 
csökkenti a neuroleptikus kezelés aktivítását). Ha a 
levactapa kezelés alatt álló betegnek neuroleptikus 
kezelése indokolt, úgy inkább olyan neurolep
ticumokat kell rendelni, amelyek kevésbé okoznak 
extrapyramidalis hatásokat, mint pl. a klórpromazin, 
levomepromazin, klozapin. 

- Antihypertensiv készítményekkel: additív hatás 
lép fel és fokozódik az orthostatikus hypotonia ve
szélye. 

- Egyéb központi idegrendszeri depressan
sokkal (morfinszármazék fájdalomcsillapítók, a leg
több H1 antihisztamin, barbiturátok, benzodi
azepinek és nem benzodiazepin nyugtatók), ktoni
din és rokonvegyületekkeL 

Kaptoprillel és enalaprillal (konverzív enzimgát
lók): az antihypertensiv hatás addicionálódik és nó 
az orthoslatikus hypotonia veszélye. -

-Alkohol fokozza a neurolepticumok sedativ ha
tását. 
• Figyelmeztetés 

Malignus syndroma: ha hyperthermia alaku! ki, 
azonnal be kell fejezni a Tiapridal-kezelést. A hyper
thermia egyik tünete lehet a malignus syndromának 
(sápadtság, hyperthermia, autonom zavarok), ami 
neurolepticumok adása során felléphet, különösen 
nagy dózis esetén, pl. alkoholizmus kezelésére. 

Fokozott kontrol! szükséges (klinikai és elek
trofiziológiai) az epi!epsiás betegek kezelésekor, mi
vel a görcsküszöb csökkenhet. 

óvatosan adható: 
- idös betegeknek, túlérzékenységük miatt 

(nyugtató hatás és vérnyomáscsökkenés); 
- súlyos cardiovascularis kórképekben a 

haemodynamiás változások, főleg hypotensio miatt; 
- vesebetegségekben: túladagolás kockázata 

miatt; 
- Parkison-kórban a Tiapridal-kezelés nem java

solt, kivéve bizonyos dopa-indukálta rendellenessé
get, amikor is nagyon gondosan kell adago!ni. 

A terápiás hatás érdekében, a lehetséges 
hypertensiv crisis miatt nem célszerű phaeochro
mocytoma-gyanús betegnek alkalmazni, legfeljebb 
állandó orvosi felügyelet mellett. 

Terhesség: állatkísérletek nem mutattak terato
gén jelenségeket. Klinikai adatok hiányában az em
beri kockázat ismeretlen. Mind a neurolepticumok, 
mind az antiparkinson-szerek adagelását redukálni 
kell a terhesség alatt, az utóbbiakat atropinszerű ha
tásuk miatt. A neurologiai és emésztési funkciók fo-



kozott megfigyelése célszerű, ha antiparkinson
készítményeket is alkalmaznak. 

Szoptatás: Az anyatejbe történő kiválasztódás 
pontos ismeretének hiányában nem javasolt neu
roleptikus kezelés során. 

Túladagolás: súlyos Parkinson syndromát, 
comátválthat ki. Kezelése tüneti, szakintézetben. 

E gyógyszer a koncentrálóképességet csök
kentheti. Ezért az orvos egyedileg határozza meg a 
közleked8sben való részvételre, a baleseti ve
széllyel járó munka végzésére vonatkozó korláto
zást vagy tilalmat. 

,b,lkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb {injekció) V (tabletta) 
O Törzskönyvi szám: K- 1116 {injekció) 

K - 1117 {tabletta) 

TICLID•250 nig filmtablétta (20){) 

SANOFI WINTHROP/CHINOIN~ 

Att·kód:.·a_ÓJAC·as· 

Gátolja a thrombocyta-aggregatiot, felszabadítja 
a thrombocyta faktorokat, ezáltal megnyújtja a vér
zési időt Hatása dózisfüggő. Nincs szignifikáns in 
vitro aktivitása. Hatását csak in vivo fejti ki. habár 
nincs bizonyított aktív, keringó metabolitja. Gátolja a 
fibrinogén - ADP dependens - kötődését a throm
bocyta membránhoz . A ciklooxygenázt nem gátol
ja. A thrombocyta cAMP nem játszik szerepet a ha
tásmechanizmusban. A ticlapidin terápiás adagja 
5(}....70%-ban gátolja az ADP indukálta (2,5 ~mol/1) 
thrombocyta-aggregatiot. Napi 2-szer 250 mg adá
sakor 2 napon belül alakul ki a thrombocyta-aggre
gatic gátlás, a maximális hatás 5--8 nap alatt érhető 
eL A kezelés megszakitását követően a vérzési idő 
és egyéb thrombocyta funkciók a betegek többsé
gében egy héten belül normalizálódnak. 

Az egyszeri, oralis adag felszívódása gyors és 
gyakorlatilag teljes. A beadás után megközelítőleg 2 
óra múlva alakul ki a szérum csúcskoncentráció. Ét
kezés utáni bevétele növeli a biohasznosulást. A 
.. steady-state" plazmaszint 2-szer 250 mg adagolá
samellett 7-10 nap alatt érhetőel. Eliminációs fele
zési ideje megközelítőleg 3Q-.50 óra. A thrombocy~ 
ta-aggregatio gátlás nem mutat közvetlen ősszefüg
gést a plazmaszinttel. Zömében a májban metabo
lizálódik, 5()...60%-a a vizelettel, 23-30%-a a széklet
tel eliminálódik. 
e Hatóanyag 

250 mg ticlopidinium chioratum filmtablettán
ként. 
e Javallat 

Agyi és végtagi artériás keringési zavarban , 

szenvedőbetegek cerebro- és cardiovascularis akut 
ischaemiás komplikációinak prevenciója. 

Extracorporalis keringés okozta thrombocyta 
rendellenességek megelőzése és korrekciója sebé
szeli beavatkozások és krónikus haemodialysis ese
lén. 

Mivel a tiklapidin kezelés súlyos, néha életve
szélyes neutropenia/agranulocytosis kialakulásához 
vezethet. ezért adása a megadott indikációkban 
azon betegeknek ajánlott, akik acetilszalicilsavval 
szemben intoleránsak, vagy akiknél az acetilszalicil
sav hatása nem volt kielégitő. (lásd Figyelmeztetés 
részt is). · 
e Ellenjavallat 

Tiklopidinnel szembeni túlérzékenység. 
Haemorrhagias diathesis. Vérzésre hajlamosító 
szervi léziók: aktív gastroduodenalis ulcus, haemor
rhagias cerebrovascularis történések akut fázisa. 
Megnyúlt vérzési idővel járó vérképzőszervi meg
betegedések. Súlyos májkárosodás. Leukopenia, 
thrombocytopenia, agranulocytosis az anamnesis
ben. Terhesség, szoptatás. Egészséges egyének
ben thrombosis elsődleges megelőzésére nem al
kalmazható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: a szokásos adag naponta 2-szer 1 
filmtabletta, étkezés közben. Idős betegeknek a 
szokásos adagok adhatók. 

Gyermekeknek adása nem javasolt. 
e Mellékhatás 

Vérképzószervi 
Neutropenia, esetenként súlyos neutropenia ill. 

agranulocytosis. Ritkán csontvelőaplasia, pancy
topenia, thrombocytopenia. Rendkívül ritkán throm
bocytopeniás purpura, haemolytikus anaemia. 

Vérzések 
Vérzéses szövődmények (prae- és postoperatív 

esetekben). 
Gastrointestinalis 
Hányinger, hasmenés, amely általában átmeneti 

és enyhe- főleg a kezelés első három hónapjában. 
Bórtünetek 
Bárkiütések {maculopapularis vagy urticariás, 

amely gyakran társul pruritussal), általában a keze
lés első 3 hónapjában. A bórtünetek generalizálód
hatnak, de a kezelés megszakításával néhány na
pon belül megszúnnek. 

Máj 
Ritkán hepatitis és cholestasisos icterus a keze

lés első hónapjában. Lefolyásuk a kezelés megsza
kítását követően általában kedvező. 

Egyéb 
Esetenként szédülés, fejfájás, illetve más lokali

zációjú fájdalom, gyengeségérzés, étvágytalanság. 
Ritkán kábultság, fülzúgás, szívdobogásérzés, ide
gesség. 

Laboratóriumi értékek megváltozása 
Ritkán alkalikus phosphatáz-, transamináz- és 

1302 

bilirubin értékek emelkedése a kezelés első 4 hó
napjában. Szérum cholesterin és trhlicerid szint 
emelkedése előfordulhat tartós kezelé;kor. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-nem szteroid gyulladásgátlókkal (a vérzés koc

kázata megnő); 
- thrombocyta-aggregatiot gátló gyógyszerekkel 

{a vérzés veszélye megnő); 
- oralis anticoagulánsokkal (a vérzés kockázata 

megnő); 

- heparinokkal {a vérzés veszélye megnő): 
- szalicilát származéfmkkal (a vérzés veszélye 

megnő). 

Együttadása kerülendó: 
- teofilJinnel {a tiklapidin a teofiliin plazma szintet 

megemeli). 
Amennyiben együttadásuk elkerülhetet!en, a 

plazma teofillin szintet is rendszeresen mérni kell 
Tiklapidin kezelés során valamint anna!-; befejezé
sekor a teofillin adagját szükség szerint változtaini 
kel i. 

- digoxinnel (a plazma digoxin szint enyhén /kb. 
15%-kal/ csökken) 
• Figyetmeztetés 

A gyógyszer, kizárólag a· javaliatok, az eilenja
valiatok és a gyógyszerkölcsönhatások fejezetben 
leírtak szigorú ·betartásával, valamint a figyeimezte
tésben foglaltak szerint alkalmazható. 

Súlyos és néha halálos kimenetelű vérképző
szervi és vérzési mellékhatások is előfordultak az al
kalmazás során, amelyek az alábbi körülmények kö
zött jelentkeztek: 

- elégtelen monitoroz~s'. a mellékhatások késői 
megállapítása és azok nem megfelelő kezelése. 

- nem szteroid gyulladáscsökkentők, thrombo
cyta-aggregáció! gátló gyógyszerek, anticoagulan
sok, szalicilátok egyidejű alkalmazása. 

A terápia megkezdésekor, majd a kezelés első 
3 hónapjában 2 hetenként haematológiai 
ellenőrzés (teljes vérkép, kvalitatív vérkép, throm
bocyta számlálás, vérzési időellenórzés) szüksé
ges. Neutropenia {neutrofil granulocytaszám < 
1500/mm3) vagy trombocytopenia (thrombocy
taszám < 100 OOO/mm3) kialakulásakor a kezelést 
meg kell szakítani. Vérzésre hajlamos betegeknek 
fokozott óvatosság gal, orvosi felügyelet mellett kell 
alkalmazni. 

Nem sürgős sebészeli beavatkozás eselén -ha
csak nem kifejezetten vérlemezke gátló hatás kívá
natos, -a műtét előtt legalább egy héttel abba kell 
hagyni a készítmény adagolását a jelentős vérzési 
veszély miatt. Sürgős sebészeli beavatkozás eselén 
a megnyúlt vérzési idő okozta kockázat csökkenté
sére alkalmazható: 0,5-1,0 mg/ttkg methylpmd
nisolon ív. esetleg ismételve; 0,2-0,4 J.lg/ttkg desmo
pressin {vasopressin); thrombocytában dús 
(vér)plazma. 

Károsodat májfunkciójú betegeknek adása fo
kozott ó~atosságot igényel, és a kezeléstfel kell füg
geszteni ha hepatitis vagy icterus lép fel. Tartós 
és/vagy súlyos hasmenés va.famint hányinger ese
lén a kezelést meg kell szakítani. 

Terhesség, i!!. szoptatás idején történő alkalma. 
zására jelenleg nincsenek kielégítő adatoJ-c Ezért 
terheseknek és szaplató anyáknak nem adható. A 
beteget figyelmeztetni keii arra, hogy Séb"észeti 
vagy fogászati beavatkozások esetén a beavatko
zást végzó orvost feltétlenül tájékoztassa a Ticlid 
szedéséról, továbbá fel kell hívni a beteg figyeimét 
arra, hogy az orvost azonnal értesítse ha: allergiás 
bőrtünet, vérzés vagy vérömleny, láz, torokgyulla
dás, szájnyálkahártya kisebesedés, torokfájás, tar
tós hasmenés, sárgaság jelentkezik. 

Azonnali vérképellenőrzés szükséges !áz, torok
gyu!iadás, szájnyálkahártya kisebesedés es8tén. A 
kezelés folytatását, ilietve megszakitását a vérképel
lenőrzés eredménye dönti el. 

E gyógyszer esetenként szédülést, gyenQeség~ 
érzést, kábultságot, fülzúgást okozhat, a konCentrá
cióképességet csökkentheti. Ezért az orvos egvedi
leg határozza meg a közlekedésben való rész~élel 
re, a baleseti veszéiiyel járó munka végzésére vo
natkozó -korlátozást vagy tilalmat. 

Túladagolás esetén hánytatás, gyomormosás és 
egyéb általános támoga~ó kezelés ajánlott. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (20-25 °C között) 
tárolandó. 
• Megjegyzés; + V 
• Törzskönyvi szám: K -1740 

A Tienam {imipenem és cilastatin-nátrium) szé
les spektrumú béta-laktám antibiotikUm. Kétféle ki
szerelése van: az egyik kizárólag intravénás, a 
másik kizárólag intramuscularis injekció. A Tienam 
két alkotórészből áll: imipenembőL ami a béta-lak
tám antibiotikumok új osztályának (tienamicinek) 
elsőtagj?-; és cilastatin-Na-ból. ami specifikus en
ziminhibitor. Ez utóbbi gátolja az imipenern vesében 
történő metabolizmusát, így jelentősen emeli a vál
tozatlan imipenern koncentrációját a vizelettraktus
ban. A készítmény az imipenemet és a cilastatin-Na
ot 1:1 súlyarányban tartalmazza. 

A tienamicin antibiotikum csoportot, - amelyhez 
az imipenern tartozik- széles baktericid hatásspekt
rum jellemzi. 
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A Tienam a kórokozók széles spektrumában 
(Gram-pozitívak és - negatívak, anaerabak és 
aerobokJ erősen gátolja a baktériumsejtfal szintézi
sét és ezáltal fejt ki baktericid hatást. 

A Tienam, akárcsak az új cefalosporinok és pe
nicillinek, széles hatásspektrumú a Gram-negatív 
kórokozókkal szemben. Egyedülálló azonban az a 
tulajdonsága, hogy megtartja erős hatékonyságát a 
Gram-pozitív kórokozókkal szemben, ami korábban 
csak a szűk hatásspektrumú béta-laktám antibioti
kumokra volt jellemző. Hatásspektruma kiterjed az 
általában egyéb antibiotikumokra rezisztens baktéri
umokra is, úgy mint Pseudomonas aeruginosa, 
Staphyfococcus aureus, Enterococcus taeca/is és 
Bacteroides fragilis. 

A készítmény a bakteriális béta-laktamázokkal 
szembeni nagyfokú rezisztenciájának köszönhetóen 
hatékony azon mikroorganizmusok nagy részével 
szemben is (pl. Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
spp; Enterobacter spp.), melyek más béta-laktám 
antibiotikumokkal szemben eleve rezisztensek. 

A Tienam antibakteriális hatásspektruma felöleli 
gyakorlatilag az összes klinikailag szignifikáns 
patogén kórokozót. tn vitro rendszerint az alábbi 
kórokozókkal szemben hatékony: 

Gram-negatív aerobok: Achromobacter spp., 
Acinetobacter spp. (régebben Mima-Herellea), 
Aeromonas hydrophifa, Alcaligenes spp., Bordetel
la bronchicanis, Bordetella bronchiseptica, Borde
teifa pertussis, Brucetla metitensis, Campylobacter 
sp p., Capnocytophaga sp p .. Citrobacter sp p .. Cit
robecter diversus, Citrabaefer freundii, Eikenefia 
corrodens, Enterobacter spp., Enterobaefer aeroge
nes, Enterobaefer agglomerans, Enterobaefer e/oa
eae, Escherichia coli, Gardnerel/a vagina/is, 
Haemaphi/us ducreyi, Haemaphi/us influenzae (bé
ta-laktamázt termelőtörzsek is) Haemophi!us parain
fluenzae, Hatnia a/vei, Klebsiella spp. Klebsiella 
oxytoca, Kfebsieffa ozaenae, Kfebsieffa pneumo
niae. Legionella spp., Moraxella spp., Marganef/a 
morganii (régebben Proteus morganii), Neisseria 
gonorrhoeae(penicil!inázt termelő törzsek is), Neis
seria meningitidis, Pasteureffa spp., Pasteuref/a mu/
tocida, Pfesiomonas shigef/oides, Proteus spp., Pro
teus mirabi!is; Proteus vutgaris, Providencia spp., 
Providencia afcalifaciens, Providencia rettgeri (ré
gebben Proteus rettgen), Providencia stuartii, Pseu
domonas spp.**, Pseudomonas aeruginosa, Pseu
domonas fluorescens, Pseudomonas pseudomallei, 
Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, Sal
manelia spp., Salmanella typhi, Serratia spp., Serra
tia proteamacufans (régebben Serratia fiquefa
ciens), Serratia marcescens, Shigella spp., Yersinia 
spp., {régebben Pasteurella), Yersinia enteroco!iti
ca, Yersinia pseudotubercutosis. 

.. A Xanthomonas maltophilia (korábbán Pseudomonas 
maltophilia) és néhány Pseudomonas cepacia törzs általá
ban nem érzékeny a Tienamra. 

Gram-pozitív aerobok: Bacillus sp p., Enterococ
cus faecafis, Erysipefothrix rhusiopathiae, Lisferia 
monocytogenes, Nocardia sp p., Pediococcus spp., 
Staphylococcus aureus (penicillináz termelőtörzsek 
is), Staphyfococcus epidermidis (penicillináz terme
lótörzsek is), Staphylococcus saprophyticus, Strep
tococcus agafactiae, "CH csoportú Streptococcus, 
"G" csoportú Strep_tococcus, Streptococcus pneu
moniae, Streptococcus pyogenes, Viridans strepto
coccusok (az alfa és gamma hemolizáló törzseket is 
beleértve). 

Az Enterococcus faecium és néhány meticillin
rezisztens Staphylococcus nem érzékeny Tienamra. 

Gram-negatív anaerobok: Sactereides spp., 
Bacteroides distasonis, Bacteroides fragilis, Bacte
roides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacte-
roides uniformis, Bacteroides vu!gatus, Bilophifa 
wadsworthia, Fusobacterium spp., Fusobacterium 
necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Porphyro
monas asaccharolyticus(régebben Bacteroídes 
asaccharo!yticus), Prevatef/a bívia (korábban Bac
teroides bivius), Prevoteffa disiens (korábban 
Bacteroides disiens), Prevate/fa intermedia (koráb
ban Bacteroides intermedius), Prevatel/a melanino
genica (korábban Bacteroides' melaninogenicus), 
Veilionelia spp. 

Gram-pozitív anaerobok: Actinomyces spp., 
Bitidobacterium spp., Clostridium spp., C/ostridium 
perfringens, Eubacterium spp., Lactobacillus spp., 
Mobiluncus spp., Microaerophil streptococcus, 
Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., 
Propionibacterium spp. (beleértve P. acnes-1). 

Egyéb: Mycobacterium fortuitum. Mycobacte
rium smegmatis. 

ln vitro kísérletek az imipenern és az aminag liko
zidok szinergista hatását mutatják a Pseudomonas 
aeruginosa egyes képviselőivel szemben. 
• Hatóanyag 

tv. injekció: 500 mg imipenemum (573 mg imipe
nernum monohydricum formájában) és 500 mg ci
lastatinum (586 mg ci!astatinum natricum formájá
ban) porampullánként 

tm. injekció: 500 mg imipenemum (547,2 mg 
imipenemum monohydricum formájában) és 500 
mg cilastatinum (556,4 mg cilastatinum natricum 
formájában) porampullánként 
e Javallat 

A Tienam a kórokozók igen széles spektrumával 
szembeni hatékonysága miatt, főként a polimikro
bás és kevert aerob/anaerob fertőzések kezelésére. 
továbbá a kórokozó azonosítása előtti, a fertőzések 
kezdeti kezelésére is javallt. A Tienamra-érzékeny 
kórokozók okozta alábbi fertőzések kezelésére java
solt: intraabdominalis fertőzések, alsó légutak fertő
zései, nőgyógyászali fertőzések, sepsis~, urogenitá
lis rendszer fertőzései, csont és izületi fertőzések, 
bőr és lágyrész fertőzések, endocarditis. 

·Az intramuscularis kiszereléssei történő kezelése nem 
javasolt 
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A kevert infekciók többsége a széklet flóra általi 
vagy a hüvelyből, bőrból és a szájból származó·fló
ra általi fertőzéssel kapcsolatos. Ezekben a kevert 
fertözésekben a leggyakrabban é_szlelt anaerob 
kórokozó a Bacteroides fragi/ís, amely rendszerint 
aminoglikozidokm, cefalosporinokra és penicillinek
re rezisztens. A Bacteroides fragilis azonban a 
Tienamra általában érzékeny. 

A Tienam hatékonynak bizonyult cefalospori
nokra rezisztens Gram-pozitív és Gram-negatív, 
aerob és anaerob baktériumok okozta számos fer
tőzés ellen. Továbbá az aminoglikozidokra rezisz
tens kórokozók által okozott számos fertőzés 
Tienam kezelésre reagál. 

Nem javasolt azonban meningitis kezelésére. 
A Tienam javallt továbbá bizonyos postoperatív 

fertőzések megelőzésére azon betegeknek, akiken 
fertőződő, vagy potenciálisan fertőződő műtétet vé
geznek, vagy akiken a postoperatív fertőzés fellépé
se különösen súlyos következményekkel járna. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely komponensével szemben 
fennálló túlérzékenység. 

Az oldószerben használt lidokain-HCI következ
tében a Tienam im. ellenjavallt olyan betegeknek, 
akik az amid típusú helyi érzéstelenítőkkel szemben 
ismerten túlérzékenyek, továbbá súlyos shock vagy 
a szív ingervezetési zavara esetén. 
• Adagolás 

A Tienam két különbözó módon alkalmazható: 
iv. infúzió, ill. im. injekció formájában adható. 

Az intramuscularis kiszerelés! nem szabad 
intravénásan alkalmazni! , 

A Tienam adagolása/az alkalmazni kívánt 
imipenern mennyiségére vonatkozik. A cilastatin ek
vivalens mennyisége is jelen van. 

A Tienam teljes napi adagját és az adagolás 
módját a fertőzés súlyossága és típusa alapján kell 
meghatározni és egyenlően elosztott adagokban 
kell adni, figyelembe véve a kórokozó(k) antibioti
kum érzékenységi fokát, a vesefunkciói és a test
súlyt. 

/v. infúzió: 
Kezelés: felnőttek adagolási táblázata normál 

vesefunkciójú betegek esetén. 
Az 1. táblázatban szerep!O adagok a normál ve

sefunkciójú (kreatinin clearance 70 ml/perc/1 ,73m2) 

és > 70 kg testtömegű betegekre vonatkoznak. 
Dóziscsökkentési kell elvégezni azon betegek

nek, akiknek a kreatinin-clearance < 70 
ml/perc/1,73 m2-nél (lásd 2. sz. táblázat) és/vagy a 
testtömegük < 70 kg. 

A dóziscsökkentés különösen fontos azon bete
gek esetében, akiknek a testtömege sokkal kisebb 
és/vagy közepes/súlyos veseelégtelenségben 
szenvednek . 

A legtöbb fertőzés eselén a napi javasolt adag 
1-2 g, napi 3-4 részletben történő beadása mellett. 

1. táblázat 
!v. adagolási táblázat normál vesefunkciójú és 

70 kg-os* testtömegű felnöttek kezeléséhez. 

Adag Adagolás Teljes napi 
Fertőzés súlyossága (imipenem) közti idő adag 

Enyhe 
Közepes 

250mg 6óra 1,0g 
500 mg 8 óra ~.5 9:,-,_ 
i OOO mg 12 óra 2,0 g 

Súlyos-teljesen 
érzékeny kórokozó 500 mg 
Súlyos és/Vagy 
Kevésbé életveszélyes 1000 mg 
Kevésbé érzékeny 
kórokozóknak 

6 óra 2,0g 

8 óra 3,0 g 

tulajdonítható 1000 mg 6 óra 4,0 g 
(elsősorban P. aeruginosa 
egyes törzsei) 

*< 70 kg-os testtömegű betegeknél az adagok 
további arányos csökkentését kell elvégezni. 

Középsúlyos fertőzések kezelésére napi 2-szer 
1 g-os adagolási módot is lehet alkalmazni. 

Csökkent érzékenységű kórokozók által 
előidézett fertözésekben a Tienam iv. maximális na
pi adagja 4 g-ra vagy 50 mg/ttkg-ra emelhető, attól 
függóen, hogy melyik alacsonyabb. 

A < 500 mg Tienam iv.-t 20-30 perces intravé
nás infúzió formájában ,kell beadni. 500 mg-ná! na
gyobb adag 40--60 percig lnfundálandó. 

Azon betegeknél, akiknél az infúzió alatt hányin
ger lép fel, az infúzió sebessége csökkenthető. 

A javasolt maximális napi adag nem haladhatja 
meg az SO mg/ltkg--ot vagy 4 g-ot, attól függően me
lyik alacsonyabb. 

Normál vesefunkciójú cysticus fibrosisban szen
vedő betegeket azonban kezeltek 90 mg/ttkg/nap 
dózissal osztott adagolásban, ahol nem haladták 
meg a 4 g/nap-ot. 

A Tienam-ot sikeresen alkalmazták manaterápi
aként immunkompromittált daganatos betegeknél, 
akiknél igazolt vagy gyanítható fertőzés (pl. sepsis) 
állt fenn. 

Kezelés: telnőttek adagolási táblázata csókkent 
vesefunkciójú betegek esetén. 

Csökkent vesefunkciójú felnőtteknek a dózis
csökkenés meghatározására az alábbi adatok vo
natkoznak: 

1. A teljes napi adag kiválasztása az 1. sz. táb
lázatból a. fertőzés jellemzői alapján történik. 

2. A- 2. sz. táblázatból a megfelelő redukált ada
golási séma kiválasztható, az 1. sz. táblázatban 
szereplő napi dózison és a betegek kreatinin clear
ance kategóriáján alapul. (Az infúziós időtartamokat 
lásd: Kezelés: felnőttek adagolási táblázata normál 
vesefunkciójú betegek esetén). 

Amikor 500 mg-os adagot alkalmazunk olyan 
betegeknek, akiknek a kreatinin elearance-e 6-20 
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m!/perc/1 ,73m2 , megnövekedhet a görcsök fellépé
sének a kockázata. 

Azok a betegek, akiknek a kreatinin elearance-e 
:o; 5 ml/perc/1,73 m2, nem kaphatnak Tienam iv.-t, 
hacsak nem kerülnek dialysisrc 48 órán belül. 

2. táblázat 
A Tienam ív. redukált adagolása csökkent vese

funkciójú és 70 kg-os~ testtömegű felnöttek esetén 

Teljes napi adag 

1. táblázatból 
Kreatinin clearance 

(ml/perc/1.73 m2) 
41-70 21-40 6-20 

1.0 g/nap 250 mg 250mg 250mg 
8 óránként 12 uránként 12 óránként 

1,5 g/nar 250mg 250mg 250mg 
6 óránként 8 óránként 12 óránként 

2,0 g/nap 500mg 250mg 250mg 
8 óránként 6 óránként 12. óránként 

3.0 g/nap sor: mG 500mg 50Dmg 
6 óránként 8 óránkén~ 12 óránként 

4.0 g/na,-, 750mg 500mg SOOmg 
8 óránként 6 óránként 12 óránkéni 

~70 kg-o_sná! kisebb testtömegű betegek esetén 
az adagok további arányos csökkentését kell elvé
gezni 

Haemodia!ysis 
Haemodialysá!t betegek kezelésekor- akiknek 

a kreatinin elearance-e :o; 5 ml/perc/1 ,73 m2, a 6-20 
ml/perc/1, 73 m2 kreatinin elearance-ú betegekre vo
natkozó adagolási ajánlások alkalmazandók {-lásd: 
Kezelés: felnőttek adagolási táblázata csökkent ve
sefunkciójú betegek esetén). 

Mind az imipenern mind a cilastatin eltávolítható 
a vérpályából haemedialysis útján. A haemodialysis 
után a beteg megkaphatja a Tienam iv. adagját, 
majd ettől számítva 12 óra múltán is. 

A dialysált betegeket, kOlönösen azokat, akik
nek központi idegrendszeri megbetegedés szere
pel a kórtörténetOkben, körültekintő megfigyelés 
alatt kell tartani; haemodialysált betegeknek 
Tienam iv. adása csak akkor javasolt, ha az ered
mény nagyobb mint a görcsök fellépésének poten
ciális kockázata. 

Jelenleg nincs elegendő adat a Tienam iv. alkal
mazásának az ajánlására peritonealis dialysisben 
részesülő betegeknek. 

Idős betegek esetében a dózis megállapításá
nál a kreatinin elearanec meghatározása az irány
adó. 

Profilaxis: adagolás felnőtteknek 
A felnőttek postoperatív fertőzéseinek megelő

zésére 1000 mg Tienam iv. adandó intravénásan a 
narcosis megkezdésekor és 1000 mg 3 órával ké
sőbb. 

Nagy rizikójú (pl. colorectalis) sebészeti beavat
kozás esetén, további kétszer 500 mg-os adag ad
ható 8, ill. 16 órával az első adag beadása után. 

A :o; 70 ml/perc/1 ,73m2 kreatinin elearance-ú be
tegek esetében profilaxisra vonatkozóan nincs ele
gendő adat, ami alapján adagolási javaslat adható. 

Kezelés: gyermekgyógyászati adagolás (3 hó
napos vagy idősebb gyermekeknek): 

A gyermekek és csecsemák eselén az alábbi 
adagolás javasolt: 

A :<:: 40 kg testtömegű gyermekeknek felnőtt 
adag adható; 

a< 40 kg testtömegű gyermekeknek és csecse
mőknek 6 óránként 15 mg/ttkg adható. A teljes napi 
adag nem haladhatja meg a 2 g-ot. 

Nincs elegendő klinikai adat a 3 hónaposnál fia
talabb gyermekeknek, vagy csbkkent vesefunkcióiú 
(szérum kreatinin >'2 mg/dl) betegeknek törtér16 
biztonságos alkalmazására vonatkozóan. 

A Tienam nem javasolt meningitis kezelésére. 
Meningitis gyanúia eselén más antibiotikum hasz
nálandé.'. 

A Tienam alkalmazható gyermekeknek sepsis ese
lén mindaddig, amíg meningitis gyanúja nem ál! fenn. 

Intravénás oldat feloldása: 
Intravénás infúzióhoz a Tienam ív, 120 m!-es 

üvegben steri! por formájában kerül forgalomba. A 
120 ml-es üveg 500 mg imipenemet és 500 mg 
diastatint tartalmaz. 

A Tienam iv. nátrium-bikarbonáttal pufferolt, a 
6,5-7,5 közötti pH-jú aidat biztosítására. Ha az olda
tokat előírás szerint készítik és használják a pH-ban 
nincs lényeges változás. Az 500 mg Tienam ív. 37,5 
mg (1 ,6 mEq) nátriumot tartalmaz. 

A steril Tienam iv. port a 3. táblázat szerint kell 
feloldani. Az oldatot jól fel kell rázni egészen addig, 
amíg áttetszővé nem válik. A különböző színek, -
színtelentól sárgáig -, nem befolyásolják a készít
mény hatékonyságát. 

3 táblázat 

Tienam iv. feloldása 

Tienam iv. adagja hozzáadandó A Tienam iv. 
oldószer hozzávetőleges 

térfogata átlagos koncentrá 

ciója 
(imipenem mg) (ml) (mg/nil imipenem) 

500 100 5 

Stabilitás 
A száraz por szabahőmérsékleten {15---25-0C) 

tartandó. 
Tienam iv. elkészített oldatal 
A 4. táblázat mutatja a feloldott Tienam iv. oldat 

stabilitási idejét, különböző infúziós oldatokkal 
történő feloldás után, szabahőmérsékleten vagy 
hűtőszekrényben tárolva. 

A Tienam iv. kémiailag inkompatibilis a laktáttal, 
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ezért laktálat tartalmazó oldatok nem használhaták 
oldószerként A Tienam iv. azonban olyan intravé
nás rendszerbe beadható, amelyben laktálat 
infundálnak. 

A Tienam ív. nem keverheló vagy adható hozzá 
más antibiotikumokhoz. 

4. táblázat 

A feloldott Tienam ív. stabilitása 

Oldószer Stabilitási időtartam 

szobahőmérsékleten hűtőszekrényben 

(25 OC) (4 OC) 

izotóniás NaCl 4 óra 24 óra 
5% dextróz vizes oldala 4 óra 24 óra 
iO% dextróz vizes oldala 4 óra 24 óra 
5% dextróz és 0,9% NaCl 4 óra 24 óra 
5% dextróz és 0.45% NaCl 4 óra 24 óra 
5% dextróz és 0,225% NaCl 4 óra 24 óra 
5% dextróz és 0.15% KCI 4 óra 24 óra 

5%. ill. 10%-os mannit 4 óra 24 óra 

lntramuscularis injekció 
Az intramuscularis Tienam az iv. forma alternatí

vájaként használható, olyan infekciók kezelésében, 
ahol az intramuscularis terápia a megfelelő. Az in
fekciók súlyosságától, a kórokozó érzékenységétól 
és a beteg állapotától függóen 500 mg vagy 750 mg 
adható 12 óránként. 

A Tienam iv. formája adandó bakteriális sepsis 
vagy endocarditis, illetve egyéb súlyos vagy életve
szélyes infekció kezelésére, beleértve a 
Pseudomonas aeruginosa által okozott alsó légúti 
infekciókat, valamint súlyos 5,1ettani károsodásokkal 
járó esetekben, mint pl. shqckban. 

1,5 g/nap-nál nagyobb im. adagok nem ajánlot
tak. Ha nagyobb adagok szükségesek, az intravé
nás kiszerelés! és adagolási módot kell alkalmazni. 

A nem-penicillináz-termeló Neisseria gonorr
hoea által okozott urethritis vagy cervicitis kezelé
sére egyszeri Tienam im. 500 mg adása alkalmaz
ható. 

A Tienam im. intramuscularis injekcióként mélyen, 
vastag izomba (mint például a gluteális izom vagy a 
comb laterális része) adandó. A 20 ml/perc/1,73 m2 

feletti kreatinin elearance-ú betegeknek a Tienam 
im. dóziscsökkentés nélkül adható. A 20 
ml/perc/1 ,73 m2-nél kisebb kreatinin elearance-ű 
betegeknek a Tienam im. alkalmazását nem vizsgál
ták. 

A Tienam im. alkalmazását gyermekekben nem 
vizsgálták. 

Az intramuscularis szuszpenzió fe!ofdása 
A Tienam im. steril porampullában kerül forga

lomba, amely feloldás eselén 500 mg imipenemet 
és egyenértékű diastatint tartalmaz. Az 500 mg 
Tienam im. 32 mg (1 ,4 mEq) nátriumot tartalmaz. 

A Tienam im. steril port 1 %-os tonogénmentes 
lidokain-HCI-t tartalmazó desztilállt vízzel vagy fiz. 

sóoldattal kell feloldani, hogy szuszpenziót képez
zen, az 5. táblázat szerint. 

Az elkészítettTienam im. szuszpenzió fehér, illet
ve halvány sárgásbarna árnyalatú. 

Az im. forma nem alkalmazható intravénásan!! 

Tienam im. adagja 

(imípenem mg) 

500 

Stabilitás 

Tienam im. feloldása 

Hozzáadandó 

oldószer 

térfogata 
(ml) 

2 

5. táblázat 

Végsőtérfogat 

(ml) 

2,8 

A száraz por szabahőmérsékleten {15---25 °C) 
tartandó. 

Az elkészített szuszpenziót egy órán belül fel kell 
használni. 

A Tienam im. nem keverhelóvagy adható hozzá 
más antibiotikumokhoz. 
e Mellékhatás 

A Tienam általában jól tolerálható. A mellékhatá
sok enyhék és átmenetiek, ritkán teszik szükséges
sé a kezelés felfüggesztését; a súlyos mellékhatá
sok ritkák. A leggyakrabban észlelt mellékhatások 
lokális reakciók. 

Lokális reakciók: Erythema, lokális fájdalom és 
induratio, thrombophlebitis. 

Allergiás reakciók/Bór: Kiütés, viszketés, 
urticaria, erythema multiforme, Stevens--Johnson
syndroma, angiooedema, ritkán toxikus epidermalis 
necrolysis, ritkán exfoliatív dermatitis, candidiasis, 
láz, anaphylaxiás reakciók. 

Gastrointestinalis reakciók: Hányinger, hányás, 
hasmenés, fogak elszínezódése. Egyéb széles 
spektrumú antibiotikumokhoz hasonlóan 
pseudomembranosus colilist írtak le. 

Vér: Eosinophilia, leukopenia, neutropenia, bele
értve agranulocytosist, thrombocytopenia, thrombo
cytosis, haemoglobin csökkenés, ill. prothrombin 
időmegnyúlásáról számoltak be. Néhány betegben 
direkt Coombs-pozitivitás alakulhat ki. 

Májfunkció: A szérum-transzaminázok, a biliru
bin és/vagy alkalikus foszfatáz emelkedése, ritkán 
hepatitis. 

Vesefunkció: Oliguria/anuria, polyuria, ritkán 
akut veseelégtelenség. A Tienam szerepét a vese
funkció yáltozásában nehéz felbecsülni, mivel a 
prerenális azotemia, illetve veseelégtelenség pre
diszponáló tényezői általában szintén megtalálható
ak Szérum-kreatinin és karbamid nitrogén emelke
dést megfigyeltek. Vizelet elszíneződés, mely ártal
matlan és nem keverendö össze a haematuriával. 

Központi idegrendszeri/Psychiátriai: Az iv. ki
szerelés alkalmazásakor a többi béta-laktám antibi
otikumhoz hasonlóan, központi idegrendszeri mel-
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iékhatásokat írtak le, úgymint myoclonusos aktivi
tást, psychés zavarokat (beleértve a hallucináció! 
is), desorientáltságot vagy görcsök megjelenését. 
Paraesthesia. 

Érzékszervi: Halláscsökkenés, ízérzékelési za
varok. 

Granulocytopeniás betegek: A gyógyszerfüggő 
hányinger és/vagy hányás sokkal gyakrabban for
dulhat elő granulocytopeniás betegek Tienam iv. ke
zelése során, mint nem granulocytopeniás betegek 
esetén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ganciklovir és Tienam iv. egyidejű alkalmazása
. kor generalizált görcsrohamok megjelenését írták le. 
Ezen gyógyszerek együttesen nem alkalmazhatók, 
kivéve, ha a várható előny nagyobb mint a kockázat 
(ld. még a Stabilitás fejezetet). 
e Figyelmeztetés 

A Tienam és más béta-laktám antibiotikumok, pe
nicillinek és cefalosporinok közötti részleges kereszt
allergia lehetőségél néhány klinikai és laboratóriumi 
megfigyelés támogatja. A legtöbb béta-laktám antibi
otikum alkalmazása során súlyos allergiás reakciók 
(beleértve az anaphylaxiát is) előfordulhatnak. 

Tienam kezelés előtt körültekintően informálódni 
kell a betegre vonatkozóan a korábbi béta-laktám 
túlérzékenységi reakciókról. 

Ha Tienammal szemb·en allergiás reakció lép fel, 
a kezelést le kell állítani, és a megfelelő 
intézkedéseket meg kell tenni. Pseudomembra
nosus colitis! gyakorlatilag minden antibiotikummal 
kapcsolatban leírtak, mely az enyhétól az életveszé
lyes súlyosságig terjedhet. Ezért antibiotikumok 
csak óvatosan adhaták olyan betegeknek, akiknek 
anamnesisében gastrointestinalis betegség,_ külö
nósen colitis szerepel. Fontos pseudomembranosus 
colitissei is számolni, ha az antibiotikum adása köz
ben a betegnél hasmenés jelentkezik. Számos vizs
gálat kimutatta, hogy az antibiotikum kezeléshez 
társuló colitis elsődleges oka a Clostridium ditticile 
által termelt toxin, de a kórkép kialakulásában más 
tényezöket is figyelembe kell venni. 

A Tienam im. oldószerének lidokain-HCI tartal
ma miatt figyelembe veendők a lidokain-HCI alkal
mazási előírásában lévő figyelmeztetések is. 

Terhességben a készltmény használatára vonat
kozó, megfelelóen ellenőrzött vizsgálatok nincse
nek. A Tienam terhesség alatt csak akkor adható, ha 
a potenciális haszon indokolja a magzat potenciális 
veszélyeztetését. 

Szoptatás Az anyatejben kimutatták az imipen
em megjelenését. Amennyiben a Tienam adása el
kerülhetetlennek tűnik, a szoptatást fel kell függesz
teni. 

Alkalmazás gyermekgyógyászatban Nem áll 
rendelkezésre elég klinikai adat a Tienam alkalma
zására 3 hónaposnál fiatalabb korban levő, illetve 
veseelégtelenségben szonvedó gyermekeknek, 

(szérum-kreatinin 2 ml/dl). (lásd még: Gyermekgyó
gyászati adagolási táblázat). 

Központi idegrendszer. A többi béta-laktám an
tibiotikumhoz hasonlóan, központi idegrendszeri 
mctlékhatások mint myoclonusos aktivitás, desori
entáltság vagy görcsrohamok léphetnek fel ív. kisze
relés alkalmazása során, különösen a renális funk
ció és a testsúly alapján javasolt adagok túllépése 
esetén. Ezek leggYakrabban azon betegeken figyet
hetök meg, akik kéizponti idegrendszeri zavarokban 
szenvednek (pl. cerebrális laesio vagy görcsroham 
az anamnesisben) és/vagy beszűkül! vesefunkció 
miatti gyógyszer-akkumuláció lehetősége állhat 
fenn. Különösen ezen betegeknek szükséges az 
ajánlott dózisok szigorú betartása a kezelés során 
(ld. Adagolás és alkalmazás). Ismert görcskészség
ben szenvedóbetegek eselén az anticonvulsív terá
piát folytatni kell. 

Neurológiai vizsgálat és anticonvulsív kezelés 
elindítása szükséges, ha fokális tremor, myoclonus 
vagy görcsroham jelentkezne és a beteg még nincs 
kezelve emiatt. Ha a központi idegrendszeri tünetek 
továbbra is fennállnak a Tienam dózisának csök
kentése vagy elhagyása válhat szükségessé. 

Azok a betegek, akiknek kreatinin elearance-e 
~5 ml/perc/1.73 m2, nem kaphatnak Tienam-ot, ha
csak nem végeznek náluk 48 órán belül ha8modi
aly-sist. Haemodialysisen lévő betegeknek Tienam 
alkalmazása csak akkor javasolt, ha a várható ered
mény nagyobb, mint a görcsök fellépésének poten
ciális kockázata. 

Túladagolás. A Tienam túladagolás kezeléséról 
nem áll rendelkezésre specifikus információ. Mind 
az imipenern mind a cifastatin-Na haemodialysal
ható. Az eljárás hasznossága túladagolás esetén 
azonban nem ismeretes. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1538 

:+~~~~g~'l~~m:~i~:~~~~::~':f~~~f;~• ~~" 
-~9?.H,~/,:;>,_-: ,:_ -,, .::A98-;~~:d:':pb~E{~~j":-j{ 

Az etretinát a retinsav szintetikus aromás ana
lógja, súlyos psoriasis és dyskeratosis megbetege
dések per os kezelésére. A sejtmegújulási, differen
ciálódási és szarusodási folyamatokat normalizálja. 
Sokszor a p soriasisos arthropathia javulása. is meg
figyelhetO. Hatása tüneti jellegű, hatásmechanizmu
sa nem ismert. 
e Hatóanyag 

1 Omg, illetve 25 mg eiretinatum kapszulánként. 
• Javallat 

Más kezelésre rezisztens súlyos, kiterjedt psori
asis, különösen erythroderma psoriaticum, lokalizált 

1308 

vagy generalizált psoriasis pustulosa. lchthyosis 
congenita, pityriasis rubra, marbus Darier, valamint 
a bór egyéb súlyos más gyógykezelésre rezisztens 
szarusodási rendellenességei. 
e EllenjavaHat 

Etretinát-túlérzékenység. Terhesség. Teratogén 
hatásamiatt alkalmazása szűlókorban Iévá náknek 
ellenjavallt (lásd Figyelmeztetést is). Máj- és vese
elégtelenség, hypervitaminosis. 
e Adagolás 

Individuális, amit az egyénenként eltérő fel
szívódás és metabolizmus - sebesség indokol. Az 
alábbi adagolási séma irányadó lehet. 

Fefnőtteknek:·kezdeti napi adag 0,1;5-1 mg/ttkg, 
2-3 adag ra osztva. A napi 75 mg maximális adag 
túllépése nélkül 2-4 hétig adható. Fenntartó adagja 
a terápiás eredménynek és a tűrőképességnek 
megfelelően határozható meg, általában napi 0,5 
mg/ttkQ, 6-8 héten keresztül. 

Psoriasisos betegek kezelése az állapot 
megfelelő javulása eselén meg szakítható, kiújulása
kor ismét a fenti gyógymód alkalmazható. Veleszü
letett dyskeratosisos betegek adagja általában napi 
0,25 mg és 0,5 mg/ttkg között van. Szarusodási za
varok eselén a Jegkisebb hatásos, de még jól 
elviselhető adaggal kell fenntartó kezelést folytatni. 
(0,25-0,5 mg/ttkg/nap), nagyobb adagok alkalma
zása nem javallt. 

Gyermekek és idős betegek adagja megegyezik 
a felnőttek adagjávaL 

Aszokásos lokális kezelés Tigason alkalmazása 
alatt is fenntartható. 
e Mellékhatás 1 

Általában az A-vitamin 'túladagoláskor jelentke
zá tünetekkel egyeznek meg: az ajkak kiszáradása, 
cheilitis és a bór berepedése, amelyek zsíros 
kenöcsök alkalmazásával enyhfthetók. A nyálkahár~ 
tyák és az átmeneti hámrétegek kiszáradása, illet
ve gyulladásos tünetek fellépésfi Gyakran reverzi
bilis hajhullás. Ritkán szomjúságérzés és izzadás. 
Testszerte, de leggyakrabban a tenyéren és a tal
pon a bór elvékonyodása és hám!ása. Esetleg 
paronychia. 

A transzamináz és alkalikus foszfatáz-szint re
verzibilis emelkedése. Ritkán hepatitis. Nagyobb 
adagok hatására a triglicerid-szint reverzibilis 
emelkedése, különösen cukorbetegek, elhfzott, al
koholista és lipid-anyagcserezavarban szenvedó 
betegeken. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- A vitaminnal (hypervitaminosisos tüneteket 

okozhat, a normális A-vitamin-vérszint befolyásolá
sa nélkül). 

óvatosan adható: 
- fenitoinnal (ennek fehérjekötését részlegesen 

csökkenti). 

e Figyelmeztetés 
Súlyos vagy a terhességet gátló betegség ese

lén más gyógykezelésí alternatíva hiányában gon
dos megfontolás, valamint az előnyök és kockázat 
mérlegelése után az alábbi óvintézkedések mellett 
alkalmazható. 

1. A kezelés alatt és gyógyszerszedés! követő 
1 évig a szülókorban levő nőknek állandó fogam
zásgátlás! kell alkalmazni. Ezt az utókei:éléS, '€'$'8tie
ges intermittáló kezelés alatt is, és az azt követő 1 
évig fenn kell tartani. Ha a kezelés alatt vagy az azt 
követól éven belül terhesség következik be, mag
zati fejlődési rendellenességgel kell számolni (pl. 
exencefália) . 

2. Szülókorban Iévá nóbetegek terhességél a 
kezelés megkezdése előtt ki kell zárni, valamint 
egyértelmű és részletes tájékoztatást kell adni az 
elővigyázatossági intézkedésekról és a várható koc
kázatról arra az esetre, ha a terhesség a kezelés 
alatt, vagy az azt követő 12 hónapon belül következ
ne be. 

A kezelés előtt és után egy hónappal, valamint 
azt követő 3 hónapos időközönként a májfunkciói 
ellenórizni kell. Májtoxicitás gyanúja esetén a keze
lést abba kell hagyni. -A szérum triglicerid-szintet
különösen cukorbetegek, elhízott, alkoholista és li
pidanyagcsere-zavarban szenvedó betegek eseté
ben - ellenőrizni kell. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K -1169 (10 mg kapszula) 

K - 1170 (25 mg kapszula) 

A tenoxikarn gyulladásgátló, fájdalom- és láz
csillapító hatású; a thrombocyta-aggregatiót gátolja. 
Hatékonyan gátolja a prosztaglandin bioszintézist 
mind in vitro mind in vivo. Az in vitro leukocyta-per
oxidase vizsgálatok arra utalnak, hogy a tenoxikarn 
a gyulladás helyén keletkezett aktív oxigént közöm
bösíti. E farmakológiai tulajdonságok magyarázzák, 
legalábbis részben, a Tilcoti! eredményes alkalma
zását a mozgásszervek fájdalmas, gyulladásos és 
degeneratív megbetegedéseinek kezelésében. A 
tenoxikarn állatkísérletekben nem volt mutagén, kar
cinogén vagy teratogén hatású. 

Állatkísérletes toxikológiai vizsgálatokban - más 
prosztaglandingátlókhoz hasonlóan- vese és gast
rointestinalis hatásokat, dystocia gyakoribb elófor-
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dulását és aszülés várható időpontjának kitolódását 
figyelték meg. 

Extravascularis alkalmazás eselén a tenoxikarn 
változatlan formában szívódik fel. Rectalis alkalma
zás esetén a felszívódása mintegy 80%-os, s alkal
mazását követően a plazma.-csúcskoncentráció két 
órán belül kialakul. 

A vérben a tenoxikarn több mint 99%-a albumin
hoz kötődik. 

Jól penetrál az ízületi nedvbe, de a maximális 
kancentráció itt később alakul ki, mint a plazmában. 

A javasolt napi egyszeri 20 mg adagolás eselén 
a "steady state" állapot 10-15 nap alatt érhető el. 
Plazmában a maximális "steady state" kancentráció 
10-15 ).!gimi (29.7-44.5 ).lmol/1), ami akár két évig 
tartó kezelés során sem változik. 

A szervezetből való kiürülés előtt a tenoxikarn 
gyakorlatilag teljesen lebomlik. A tenoxikarn eliminá
ciós felezési ideje átlagosan 72 óra (42-98 óra). A 
beadott dózis legfeljebb 2/3-a választódik ki a vize
lettel (főként inaktív 5-hidroxipiridil metabolitként), 
míg a többi az epén keresztül (íelentős hányada 
glukuronidként) ürül. 

Idős betegeken, veseelégtelenségben és máj
cirrhosisban szenvedókön végzett vizsgálatok sze
rint nincs szükség dózismódosításra, az egészsé
gesekhez hasonló plazmakoncentráció elérése cél
jából. A tenoxikarn nagymértékű plazmafehérje
kötődésemiatt óvatosan alkalmazható, ha a plazma 
albuminszintje erősen csökkent (pl. nephrosis-synd
roma esetén). 
e Hatóanyag 

20 mg tenoxicamum filmtablettánként; 20 mg 
tenoxicamum végbélkúponként 
e Javallat 

Tüneti kezelésként az alább felsorolt fájdalmas 
gyulladásos és degeneratív mozgásszervi megbe
tegedésekben: - krónikus polyarthritis (rheumatoid 
arthritis), 

- osteoarthritis, osteoarthrosis, 
- marbus Bechterew (spondylitis ankylopoeti-

ca), 
- lágyrész-rendellenességek, pl. tendinitis, bur

sitis, a vállak vagy a csfpók periarthritise, rándulá
sok, ficamok, 

- köszvényes roham. 
• EllenjavaHat 

Túlérzékenység a gyógyszerrel szemben. Nem 
adható továbbá azoknak sem, akiken a szalicilátok 
vagy egyéb nemszteroid gyulladásgátlók asthmás, 
rhinitises vagy urticariás tüneteket okoznak. A gyo
mor-bélcsatorna felsó szakaszának súlyos meg
betegedései (gastritis, gyomor- és nyombélfekély) 
az anamnesisben is. 

Narcosis, vagy sebészeli beavatkozás előtt az 
idős betegek, a veseelégtelenségre vagy vérzé
kenységre hajlamos betegek Tilcotil-kezelését meg 
kell szakítani. Ugyanis minden nemszteroid gyul-

ladásgátló akut veseelégtelenség és haemostasis 
zavar veszélyét !okozhatja. 
e Adagolás 

Valamennyi indikációban, a köszvényes arthritis 
kivételével, 20 mg ( 1 tabi. vagy 1 kúp) naponta egy
szer, mindig ugyanabban az időben. A tablettát egy 
pohárnyi vízzel kell bevenni. 

A terápiás hatás fokozatosan jelentkezik és két 
hét után (amikor a plazmaszint eléri a .,steady state" 
koncentrációt) a legkifejezettebb. 

A 20 mg-nál nagyobb napi adag kerülendő, 
mert amellékhatások gyakoriságát és erősségét fo
kozná a hatékonyság lényeges javulása ·nélkül. 

Olyan betegeknek, akiknek hosszútávú kezelés 
szükséges, fenntartó adagként elegendő lehet napi 
10 mg (%tabletta). 

A köszvényes arthritis rohamok esetében a java
solt adag naponta egyszer 40 mg (2 tabi. vagy 2 
kúp) 2 napig, ezután további 5 napig naponta egy
szer 20 mg (1 tabletta vagy 1 kúp). 

Elvben a fent javallt adagok érvényesek az idős, 
valamint a vese- és májbántalmakban szenvedó be
tegekre is (lásd Ellenjavallatok, Figyelmeztetés). 
Megfelelő klinikai tapasztalatok hiányában a 18 
évesnél fiatalabb betegek számára még nincs ada
golási javaslat. 
• Mellékhatás 

A napi 20 mg-os adag általában jól tolerálható. 
A betegek mintegy 12,5%-án figyeltek meg nemkí
vánatos mellékhatásokat vagy laboratóriumi eltéré
seket. A tünetek általában enyhék és átmeneti jel
legűek voltak, és akkor is megszűntek, ha a kezelés 
folytatódott A betegek csupán mintegy 1%-ának 
kezelését kellett a me l lékhatások miatt megszakfta-
ni. 

A mellékhatások előfordulása a néhány héttől 
3 hónapig tartó kezelések során: 

11%: gyomor- béltraklust érintő panaszok (gast
ralgia, gyomorégés, émelygés, hasmenés, székre
kedés stb.); 

3% : központi idegrendszeri (szédülés, fejfájás); 
1-2%: bórtünetek (viszketés jelentkezhet recta

lis alkalmazást követően az analis tájékon is, kiüté
sek, bőrpír, csalánkiütés). Mint más nemszteroid 
gyulladásgátlók alkalmazásakor, ritkán előfordulhat 
súlyos bórreakció, mint Stevens-Johnson syndroma 
és Lyell-syndroma; 

1-2%: húgyúti tünetek, valamint vesefunkciós 
zavarok, (a vérkarbamid-N és a kreatinln szint növe
kedése); 

1-2%: máj és epe (az SGOT. SGPT. gamma-GT 
és bilirubinszint növekedése). 

Ritkán előfordulhat a haemoglobin-érték csökke
nése, granulocytopenia, enyhe oedema és photo
dermatosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A Tilcolil-lal egyidejúleg előírt, az ajánlott adag
ban alkalmazott antacid, probenicid, cimetidin, gli-
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bornurid, tolbutamid, warfarin és phenprocoumon 
nem okozott kölcsönhatást. Az egyéb nemszteroid 
gyulladásgátló szerekhez hasonlóan, a szalicilátok 
kiszorítják a tenoxikamat a fehérjekötési helyekről és 
így megnövelik a tenoxikarn elearance-ét és meg
oszlási volumenét. A gastrointestinalis mellékhatá
sok fokozott kockázata miatt kerülni kell a szalicil
átokkal, valamint egyéb, nemszteroid gyulladás
gátlókkal történő egyidejű kezelést. 

A Tilcoli l alvadásgátlókkal és/vagy orális antidi
abeticumokkal történő egyidejű adása kerülendő, 
hacsak a beteg nincs állandó orvosi ellenőrzés 
alatt. 

Lényeges kölcsönhatást nem tapasztaltak azon 
a néhány betegen, akik a tenoxikammal egyidőben 
aranyat vagy penicillamint kaptak. Nem változott 
sem a vérnyomásuk, sem a szívfrekvenciájuk, akiket 
egyidejűleg különféle vérnyomás-csökkentő 

szerekkel kezeitek. A klinikai vizsgálat során nem ta
pasztaltak interakciót az egyidejűleg digitáiisz sze
rekkel kezelt betegeke~ sem Más nemszteroia 
gyulladásgátlókhoz hasonlóan a. Tilcoti! kálium
megtakarító diureticumokka! történő egyidejű adása 
kerülendO. Mindaddig, amíg több .adat nem ál! ren
delkezésre, nem zárható ki annak a lehetősége, 

hogy a Tilcotil csökkent; az egyéb vízhajtó szerek 
hatását. 
e Figyelmeztetés 

A prosztaglandin-szintetaz gátlása károsan be
folyásolhatja a veseműködést. Ezért ha - egyéb 
nemszteroid gyulladásgátlókhoz hasonlóan -
időseket vagy olyan betegeket kezelünk Tílcotillal, 
akikben a veseelégtelenség)<ialakulásának a koc
kázata nagyobb, pl.: fennáfló vesebetegség, nem 
kielégitő veseműködés cukorbetegségben, májcir
rhosis, pangásos szívelégtelenség, hypovolaemia, 
diureticumokkal vagy nephrotoxlkus gyógyszerek
kel történő egyidejű kezelés eselén a veseműködést 
megfelelő módon ellenőrizni kell (a vér karbamidnit
rogén-tartalma, kreatinin, oedema kifejlődése, súly
gyarapodás stb.). 

Terhesség, szoptatás id6szaka: Bár az állatkí
sérletek során nem mutattak ki teratogén hatást, 
embereken a Tilcotil-kezelés biztonságassága ter
hesség, valamint szoptatás alatt még nem bizonyí
tott. 

Túladagolás: Bár a tenoxikarn akut túladagolá
sáról nincs tapasztalat, valószínű, hogy a mellékha
tásként felsorolt tünetek és panaszok fokozott mér
tékben lépnek fel. Valóságos vagy feltételezett túl
adagolás esetén a kezeléstfélbe kell szakítani. Spe
cifikus antidoturna ezideig nem ismert. A felszívó
dás! csökkentő ós az eliminatiót gyorsító eljárás in
dokolt. A gastrointestinalis tűnetek antacidumokkal, 
H2-receptor blockolóval kezelhetóek. Ha szüksé
ges, a tenoxikarn eliminatiója háromszor 4 g 
kolesztlraminnal jelentösen fokozható. 
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Eltartás: szobahómérsékleten, sugárzó hótől 
védve. 
• Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K -1605 (tabletta) 

K- 1606 (kúp) 

TILCOTIL ,,ROCHE" 20 mg.injéké'io 
(1poral1)pulla+1 x2.11)1; 
5 porampulla +'5.x2 ml) 

A tenoxikarn gyul!adásgátló, fájdalom- és láz
csi~lapító hatású, a thrombocyta-aggregatiot gátolja 
Hatékonya n gátolja a prosztagiandin bioszintézis! in 
vitrc (juh Ofldóhólyag~ és ir: vivo (arachidonsav álta: 
kiváltott toxikus tünetek kivédése egerekbon). Az ir 
vitrc leukocyt'a-p.::roxidá?: vizsgálatok arra utalnak 
hogy a tenoxikarn a gyuiiadás helyén keletkezett ak
tív oxigént közömbösiti 

E farmakológiai tulajdonságok magyarázzák, 
legalábbis részben. a Tilcot1i eredményes alkalma· 
zását a rnozgásszcrve~ fáJdalmas_. gyulladásos é~: 
degeneratív megbetegedéseinek kezeléséber~. A 
tenoxikarn áliatkísérletekber' nem volt mutager. car 
cinagen vagy teratagen hatásli 

Állatkísérletes toxikológiai vizsgálatokban- más 
prosztaglandin-szintézis gátlókhoz hasonlóan - ve
se és gastrointestinalis hatásokat, dystonia gyako
ribb előfordulását és a szüiM várható időpontjának 
kitolódását figyelték meg. 

Farmakokinetika: 20 mg tenoxikarn iv. beadását 
és a gyógyszermegoszlást követően nincs lényeges 
különbség a plazmakoncentráció értékében az iv. 
és az orális adás között. lm. adás után 15 perccel a 
plazmakoncentráció a maximális érték 90%-át éri el. 
lm. adás után a biohasznosulás teljes, és megegye
zik az orális adás utáni értékkel. 

A vérben a tenoxikarn több mint 99%-a albumin
hoz kötódik. 

Jól penetrál az ízűleli nedvbe, de a maximális 
kancentráció itt később alakul ki, mint a plazmában. 

A szervezetben a tenoxikarn gyakorlatilag telíe
sen lebomlik. Eliminációs felezési ideje átlagosan 
72 óra (42-98 óra). A beadott dózis legfeljebb 2/3-a 
választódik ki a vizelettel (főként inaktív S·hidroxi
piridil met?bolitként), míg a többi az epén keresztül 
(jelentős hányada glukuronidként) ürül. 

Idős betegeken, veseelégtelenségben és máj
cirrhosisban végzell vizsgálatok szerint nincs szük
ség dózismódosításra, az egészségesekhez hason
ló plazmakoncentráció elérése céljából. A tenoxi
karn nagymértékű plazmafehérje-kötődése miatt 
óvatosnak kell lenni, ha a plazmaalbumin szintje 
erősen csökken (pl. nephrosis-syndroma esetén). 



• Hatóanyag 
20 mg tenoxicamum porampullában. Oldószer

ampulla (2 ml): injekcióhoz való desztillált víz. 
e Javallat 

Bevezető kezelésként krónikus polyarthritis 
(rheumatoid arthritis), osteoarthritis, osteoarthrosis; 
marbus Bechterew (spodylitis ankylopoetica). Lágy
rész-rendellenességek (pl. tendinitis, bursitis). A 
vállak vagy a esipók periarthritise. Rándulások, fica
mok. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a gyógyszerrel szemben. Nem 
adható továbbá azoknak sem, akiken a szalici
látok vagy egyéb nemszteroid gyulladásgátlók 
asthmás, rhinitises vagy urticariás tüneteket okoz
nak. 

A gyomor-bélcsatorna felső szakaszának súlyos 
megbetegedései (gastritis, gyomor- és nyombélfe
kély) az anamnesisben is. 

Narcosis, vagy sebészeli beavatkozás előtt az 
idős beteQek, a veseelégtelenségre vagy vérzé
kenységre hajlamos betegek Tilcotil-kezelését meg 
kell szakítani. Ugyanis minden nemszteroid gyul
ladásgátló akut veseelégtelenség és haemostasis 
zavar veszélyével jár. 
e Adagolás 

Valamennyi indikációban a kezdő adag napi 20 
mg (1 amp.) ív. vagy im. 1-2 napon át, majd az orá
lis vagy rectalis gyógyszerformában (20 mg) napon
ta egyszer, mindig ugyanabban az időben. 

A 20 mg-nál nagyobb parenterálls napi adag 
kerülendó, mert ez csak amellékhatások gyakorisá
gát és erősségét fokozná a hatékonyság lényeges 
javulása nélkül. 

A liofilizált hatóanyagat a csomagolásban mellé
ke!t oldószerben {2 ml injekciós célra szolgáló desz
tillált víz) kell feloldani. Az fgy elkészített oldatot 
azonnal fel ke!l használni! 

Elvben ezen adagok érvényesek az idős, vala
mint a vese- és májbántalmakban szenvedő bete
gekre is (lásd Ellenjavallatok, Figyelmeztetés). 
Megfelelő klinikai tapasztalatok hiányában a 18 
évesnél fiatalabbak számára még nincs adagolási 
javaslat. 
e Mellékhatás 

Az 1-5 napig terjedő klinikai vizsgálatok során a 
Tilcotil parenterálls formája a javasolt napi 20 mg-os 
dózisban általában jól tolerálható. A lokális 
tűrhetőség jó. 

A betegek mintegy 12,5%-án figyeltek meg 
nemkívánatos mellékhatásokat vagy laboratóriumi 
eltéréseket. A tünetek általában enyhék és átmeneti 
jellegűek voltak és az orális kezelésre történő 

áttéréskor maguktól megszüntek. A. betegek csupán 
mintegy 1%-ának kezelésétkellett amellékhatások 
miatt megszakítani. A következő mellékhatások for
dultak előa Tilcotil egyéb gyógyszerformáinak (kúp, 
filmtabletta) néhány héttől 3 hónapig tartó adása sO-

rán: 11 %-ban gyomor-bélrendszeri ( gyomortáji fáj
dalom, gyomorégés, hasmenés, székrekedés; rit
kán vérzések, fekély, perforatio); 

3%-ban központi idegrendszeri (szédülés, fejfá
jás); 

1-2%-ban bőrtünetek (pruritus, exanthema, 
erythema, urticaria). Hasonlóan más nemszteroid 
gyulladásgátlóhoz, ritkán előfordulhatnak súlyos 
bőrtünetek, így Stevens-Johnson-syndroma, Lyell
syndroma; 

1-2%-ban vese- és húgyúti tünetek (a vérkar
bamid-N vagy kreatinin emelkedése; 

1-2%-ban máj- és epeúti tünetek (SGOT, SGPT; 
gamma-GT, bilirubin emelkedése). 

Ritkán előfordulhat a haemoglobin-érték csökke
nése, granulocytopenia, kisfokú oedema és photo
dermatosis. 

Hosszantartó kezelés során a mellékhatások 
gyakorisága nem emelkedik. 
• Gyógyszerki;)lcsönhatás 

A Tilcolil-lal egyidejűleg előírt, az ajánlott adag
ban alkalmazott antacidum, probenicid, cimetidin, 
tolbutamid, warfarin nem okozott kölcsönhatást. 

Az egyéb nemszteroid · gyulladásgátló szerek
hez hasonlóan, a szalicílátok kiszorítják a 
tenoxikamat a fehérjekötési helyekról és így megnö
velik a tenoxikarn elearance-ét és megoszlási volu
menét. A gastrointestinalis mellékhatások fokozott 
kockázata miatt kerülni kell a szalicilátokkal, vala
mint egyéb, nemszteroid gyulladásgátlókkal történő 
egyidejű kezelést. 

A Tilcotil alvadásgátlókkal és/vagy orális antidi
abetikumokkal történő egyidejű· adása kerülendő, 
hacsak a beteg nincs állandó orvosi ellenőrzés 

alatt. 
Lényeges kölcsönhatást nem tapasztaltak 

azoknál a néhány betegeknél, akik a tenoxicammal 
egyidőben aranyat vagy penicillamint kaptak. Nem 
változott azoknak a betegeknek sem vérnyomásuk, 
sem szívfrekvenciájuk, akiket egyidejűleg különféle 
vérnyomáscsökkentőszerekkel kezeitek. 

A klinikai vizsgálatok során nem tapasztaltak 
interakciót az egyidejűleg digitálisz szerekkel ke
zelt betegeken sem. Más nemszteroid gyulladás
gátlókhoz hasonlóan a Tilcotil káliumvisszatartó 
vízhajtó szerekke/ történő egyidejű adása 
kerülendó. Mindaddig, amíg több adat nem áll ren
delkezésre, nem zárható ki annak a lehetősége, 
hogy a Tilcotll csökkenti az egyéb vízhajtó szerek 
hatását. 
e Figyelmeztetés 

A prosztaglandin-szintézis gátlása károsan be
folyásolhatja a veseműkődést. Ezért ha - egyéb 
nemszteroid gyulladásgátlókhoz hasonlóan -
időseket vagy olyan betegeket kezelünk Tilcotiltal, 
akikben a veseelégtelenség kialakulásának a koc
kázata nagyobb, pl.: fennálló vesebetegség, nem 
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kielégitő veseműködés cukorbetegségben, májcir
rhosis, dekompenzált szívelégtelenség, hypo
volaemia, diureticumokkal vagy nephrotoxikus 
gyógyszerekkel történő egyidejű kezelés esetén a 
vesemúködést megfelelő módon ellenőrizni kell (a 
vér karbamidi-litrogén-tartalmá., kreatinin, oedema 
kifejlődése, súlygyarapodás stb.). 

Terhesség, szoptatás időszaka: Bár az állatkí
sérletek során nem mutattak ki teratogén hatást, 
embereken a Tilcolil-kezelés biztonságassága ter
hesség és szapiatás alatt még nem bizonyított. 

T ú/adagolás: Bár a tenoxikarn akut túladagolá
sáról nincs tapasztalat, valószínű, hogy a mellékha
tásként felsorolt tünetek és panaszok fokozott mér
tékben lépnek fel. Valóságos vagy feltételezett túl
adagolás esetén a kezelést félbe kell szakítani. Spe
cifikus antidoturna ezideig nem ismert. Az abszorp
ció! csökkentő és az eliminatiót gyorsító eljárás in
dokolt. Gastrointestinalis tünetek antacidumokkal, 
H2-receptorblockolóval kezelhetők. Ha szükséges, 
a tenoxikarn eliminatioja 3-szor 4 g kolesztiraminnal 
jelentősen fokozható. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1604 

S 
.. /H. 

zoveges részt ld. az F. OFFMANN-LA ROCHE 
gyártónál felsorolt készítményeknél. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám Tsz: 3885 (filmtabletta) 

OGYI-T.: 4150 (kúp) 

'A tabletta és a relard tabletta törzskönyvezett készít
mény. A 11manll Saft szuszpenzió törzskönyvezése folyamat
ban van. 

Hatóanyaga, a karbamazepin, kémiailag a tricik
likus antidepressansokkal, farmakológiailag a feni
talnnal rokon vegyület. Hatásmechanizmusa jelen
leg nem ismert. A karbamazepin a feniteinhoz ha
sonlóan a synaptikus átvezetési bénítja és ezáltal 
csökkenti a görcskeltő patentlal tovaterjedését. Na
gyobb koncentrációban csökkenti a posttetaniás 
facilitatiót. 

Trigeminus neuralgiában a fájdalomcsillapi-tó-ha
tása valószínűleg a spinalis trigeminus ganglion 
synaptikus ingerület átvezetésének bénításával jön 
létre. 

A galenusi formától függően oralis adás mellett 
relatíve lassan és majdnem teljes mértékben felszí
vódik. A plazmaszint nem lineáris, a nagyobb ada
gok tartományában a görbe ellaposodik. Szuszpen
zió alkalmazásakor gyorsabban alakul ki a maximá
lis plazmakoncentráció, mint tabletta vagy retard 
tabletta esetén. A plazmaszint retard tabletta adása 
után alacsonyabb, mint a nem retard tabletta ese
lén. A steady-state elérése 2-8 nap. Nincs szaros 
korreláció a dózis és a steady-state plazmakancent
ráció között. A rohammentesség 4-12 ).lg/ml plaz
maszint mellett várható. 20 ).lg/ml kancentráció felett 
a kórkép romlására számíthatunk. Az 5-18 ).lg/ml 
plazmakoncentráció esetén a trigeminus neuralgia 
okozta fájdalom csökken. 

A mellékhatások kb. 8-9 llg/ml határérték felett 
jelennek meg. 

A karbamazepin 70-80%-a kötódik plazmapro
teinhez. 

A liquor karbamazepin-koncentrációja a min
denkori vérszint 33%-a. A nyál karbamazepin kon
centrációja megfelel a szabad anyavegyület kon
centrációjának, és szaros korreláció! mutat a p!az
maszinttel (annak kb. 20-30%-a). Ez felhasznátható 
a gyakorlatban, mivel értékéből következtetni lehet 
a plazmaszintre. 

A karbamazepin átjut a placentán, bejut a foe
tusba és az anyatejben is kimutatható (koncentráci
ója a mindenkori plazmaszint 58%-a), A csecsemő 
plazmakoncentrációja az anyatejéhez hasonló. 

Egyszeri adás után a karbamazepin kb. 36 
{18-65) óra felezési idővel eliminálódik a plazmá
ból. Tartós kezelés esetén enzimindukció követ
keztében a felezési idő kb. 50%-al csökken 
{10-20 óra). A felezési időmás antiepilepticummal 
kombinált kezelés esetén rövidebb (átlagosan 
6-10 óra), mint manaterápia eselén (11-13 óra); 
gyerekekben rövidebb, mint felnőttekben, az új
szülöttekben hosszabb, mint a csecsemőkben. 

Egyszeri oralis adagolás után az adag 72%-a 
metabolitok formájábanavesén át választódik ki. A 
maradék 28%-a a széklettel ürül ki, részben válto
zatlan formában. A vizelettel kiválasztott mennyi
ségnek csak 2-3%-a változatlan karbamazepin. 

A tabletta oralis biohasznosulása 58-85%, a 
szuszpenzióé 85%. 
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e Hatóanyag 
200 mg carbamazepinum tablettánként. 
150mg, ill. 300 mg, ill. 600 mg carbamazepinum 

retard tablettánként. A 200 mg-os tabletta, a 150 
mg-os és a 300 mg-os retard tabletta fehér, kerek la
pos felületű, a 600 mg-os relard tabletta fehér 
hosszúkás (oblong, bikonvex) formájú. 5 g carba
mazepinum (250 ml) szuszpenzióban. 1 mérőkanál 
szuszpenzió (5 ml) = 100 mg hatóanyag. A szusz
penzió 5 ml-e tartalmaz még 0,7 g cukrot(= 0,06 ke
nyéregység), valamint 0,6 téri.% alkoholt. 
e Javallat 

Epilepsia: 
- egyszerű parciális roham, komplex parciális 

roham (psychomotoros roham) 
-grand mal, különösen fokális eredet eselén (al

vási. ill. alvástól független grand mal) 
- kevert epilepsia-formák. 
Trigeminus neuralgia; genuin glossopharyngeus 

neuralgia; fájdalmat okozó diabeteses neuropathia; 
Sclerosis multiplex esetén nem epilepsiás rohamok, 
mint pl. trigeminus neuralgia, tónusos görcsök, 
paroxismalis dysarthria és ataxia, paroxismalis 
paraesthesia és fájdalom-rohamok. 

Alkoholelvonási syndromában görcs prophytax
isra, de csak állandó felügyelett mellett. 

Olyan maniás-depressiv epizód prophylaxisa, 
melyben a litium-terápia nem vezetett eredményre, 
illetve, ha a litiummal kezelt betegek gyors fázisvál
tást mutattak, és ha a beteget litiummal nem szabad 
kezelni. 

Psychosis (különösen maniás depressiv megbe
tegedésekben, szorongó-agitált, és hypochondirás 
depressio, valamint katatoniás izgalom esetén). 
• Ellenjavallat 

Csontvelőkárosodás; atrio-ventricutaris black 
(AV-black); a készítmény, vagy a triciklikus antidep
ressansok iránti túlérzékenység. 

Akut intermittáló porphyria. 
A karbamazepin nem alkalmazható MAO

bénítóval végzett kezelés alatt, vagy az azt követő 
14 napon belül. 

Mivel a karbamazepin absence! válthat ki, ezért 
az ebben a rohamformában szenvedő betegeknek 
alkalmazása ellenjavallt 

A karbamazepin csak a várható elóny/kockázat 
gondos mérlegelése és a megfelelő biztonsági 
előírások betartásával alkalmazható: 

- vérképzőszervi betegségekben, 
- a nátrium-anyagcsere zavarában, 
-súlyos szív-, máj- és vesemüködési zavar ese-

lén (ld. Mellékhatás, Adagolás). 
A Timonil 150 relard 6 éves kor alatt csak az 

előny/ kockázat szigorú mérlegelése után alkalmaz
ható. 

Terhesség, szapiatás időszakára vonatkozóan 
lásd Figyelmeztetés. 

e Adagolás 
Individuális. Az alacsony kezdő adagot a beteg

s5g fajtájától és súlyosságától függően kell megha
tározni, majd fokozatosan a leghatásosabb fenntar
tó adag ig emelni. 

Napi adagja·általában 400-1200 mg. Mivelna
gyobb adag eselén nő a mellékhatások megjelené
sének valószínűsége is, ezért az 1600 mg napi 
összdózist általában nem szabad túllépni. 

A terápiás adag beállítása, különösen kombinált 
kezelés esetén, a plazmaszint meghatározása alap
ján történik. A karbamazepin terápiás szérumszintje 
4-12 1-1-g/ml. Néhány esetben a szükséges és a 
megadott kezdő, ill. fenntartó adag eltérhet egy
mástól (pl. enzimindukció, esetleg gyógyszerkom
bináció által kiváltott gyógyszerkölcsönhatás révén 
felgyorsult metabolizmus miatt). 

Anticonvulsiv kezelés során előnyben kell része
síteni a karbamazepin-monoterápiát. A kezelést (ne
urológus. gyermekneurológus) szakorvosnak kell 
felügyelnie. 

A karbamazepinre történő átállítás során az 
előzőleg szedett antiepilepticum adagját fokozato
san kell csökkenteni. 

Általában a felnőttek 300 ing/nap kezdő adagja 
lassan 600-1200 mg/nap fenntartó adagig emel
hető. A gyermekek átlagos fenntartó adagja 10-20 
mg/ttkg nap. 

Általában 

Felnőtteknek 

Gyerekeknek: 

1 éves korig 

1-5 éves korig 

6-10 év 

11-15 év 

Napi kezdőadag Napi fenntartó adag 

300mg 600 1200 mg 

20-60 mg 100-200 mg 

(célszerűen Timonil szuszpenzió) 
100-200 mg 200-400 mg 

(célszerűen Timonil szuszpenzió) 
150-200 mg 300-600 mg 

150-300 mg 600-1000 mg 

14 évesnél fiatalabb gyermekek számára 
20-60 mg/nap kezdő adag ajánlott. A kezelésben 
szükséges fenntartó adag eléréséig a napi adag 2 
naponta 20-60 mg-mal emelhető. 

14 éves kor felett a 100 mg/nap kezdő adag ja
vasolt. Ez a napi adag a kezeléshez szükséges 
fenntartó adag eléréséig minden második nap rloax
imálisan 100mg-al növelhető. 

Trigeminus neuralgia, genuin glossopharyngeus 
neuralgia. A kezdő adag 150-300 mg/nap. Ez emel
hető a fájdalommentesség eléréséig, ami általában 
300-900 mg/nap. 

Ezt követően az esetek egy részében tehetó
ség van csökkentett napi adag alkalmazására: 
300-500 mg/nap. 

Idős és érzékeny betegeknek kezdő adagként 
elegendő reggelenként vagy esténként napi 1-szer 
100-200 mg. 
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Neuropathia diabetica által okozott fájdalom. Az 
átlagos napi adag 600 mg (reggelenként 300 mg, 
esténként 300 mg), kivételesen emelhető az adag 
1200 mg-ig. 

Sclerosis. multiplex nem~epilepsiás fájdalom-ro
hamai. A felnQttek napi adagja 300-900 mg 2-3 
részre elosztva. 

Rohamprevenci6 folyamatos alkoholelvonó ke
zelés alatt. Az átlagos napi adag 600 mg. Súlyos 
esetben az elsó napokban ez 1200 mg-ig emelhető. 
Nem javasolt a karbamazepin együttadása hyp
nosedativumokkal. 

Azonban a klinikai követelményeknek megfele
löen a karbamazepin szükség esetén kombinálható 
más, az alkoholelvonó kezelés során alkalmazott 
szerekkel. 

Maniás depressiós epizód prophylaxisa. A napi 
kezdő adag 150-400 mg, ami általában elegendő. 
Ez alkalmanként 800-900 mg-ig emelhGtó, osztott 
beadássaL 

Psychosis. A kezdő adag max. napi 1200 mg. A 
napi fenntartó adag általában 600 mg 2-4-szeri be
adással. Karbamazepin adható akut schizo
phréniában a neurolepticum terápia kiegészítése
ként. Különös elővigyázatossági intézkedésekkel 
(lásd Gyógyszerkölcsönhatások) a karbamazepin 
maniás-depressiv megbetegedésekben litiummal 
kombinálva adható. 

A karbamazepinszint rendszeres ellenőrzése 

szükséges. A központi és a vegetatív idegrendszeri 
mellékhatások miatt gondos klinikai megfigyelés in
dokolt. 

A karbamazepin alkalmazását 7-10 nap után fo
kozatosan kell befejezni./ 

Súlyos keringési- éS szívbetegség, valamint 
máj- és vesekárosodás, illetve idős beteg eselén ki
sebb adagot kell alkalmazni. 

Az alkalmazás módja és időtartama 
A retard tabletta darabolható, étkezés alatt vagy 

után, szélrágás nélkül. kevés folyadékkal kell be
venni. vagy vízzel szuszpenziót készítve belőle, 
megiható. A relard hatás az utóbbi esetben is meg
marad. 

A tabletta darabolható, étkezés alatt, vagy után 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni, 
vagy vízben oldása után még iható. 

A szuszpenziót (Timonil Salt) étkezés alatt, vagy 
után célszerű bevenni. 

A napi adagot retard tabletta esetében 2-szeri 
adással, a nem retardált gyógyszerformákat (tablet
ta, szuszpenzió) pedig 4-5-szöri adással indokolt 
alkalmazni. 

Az antiepilepsiás kezelés alapjában tartós keze
lés. A karbamazepin beállításáról, alkalmazási idő
tartamáról és leállításáról minden esetben a {neuro
lógus, gyermekneurológus) szakorvos dönt. A 
gyógyszer adagjának csökkentését és leállítását ál
talában legkorábban 2-3 éves rohammentes 

időszak után kell fontolóra venni. A leállítás! 
megelőzően 2 éven át fokozatosan csökkenteni kell 
az adagot. A gyermekek a testsúly szerinti adago
lás! kinóhetik, ilyenkor az életkor szerinti adagolás! 
alkalmazzuk, miközben az EEG-felet nem rosszab
bodhat. 

Neuralgia kezelése során ajánlatos néhány hétig 
a fájdalommentességet még kíelégítően biztosító 
adagban alkalmazni. Elővigyázatos, adá-gOfás
csökkentéssei időnként ellenőrizni kell a spontán 
remissio esetleges megjelenését. A fájdalom vissza
térése esetén az eredeti fenntartó adag indokolt 
Ugyanez érvényes a diabeteses-neuropathiás fáj
dalmak és a sclerosis multiplex nem-epilepsiás ro
hamai kezelésének időtartamára is. 

Az alkoholelvonó kezelés során rohampreven
cióként alkalmazott karbamazepin adását 7-10 nap 
után fokozatosan indokolt abbahagyni. 
o Mellékhatás 

Manaterápia eselén ritkábbak, mint kombinált 
kezelésben. 

Me! lékhatások az adag nagyságától függően és 
különösen a kezelés kezdeti időszakában jelentkez
nek. 

Központi idegrendszer. Gyakran előfordulhat 

sedatio, aluszékonyság, fáradékonyság, ataxia 
(cerebellaris zavar), időnként fejfájás is, 
idősebbeken zavartság, nyugtalanság és agítatio. 
Néha depressziót. aggresszív viselkedést, emléke
zetzavart indítékszegénységet, valamint halluci
natiót és fülzúgást észleltek. Karbamazepin-kezelés 
alatt a latens psychosis aktiválódhat, valamint 
aszeptikus meningitis léphet fel túlérzékenységi re
akcióként. Ritkán akarattan mozgás, mint pl. asterix
is, tic, vagy nystagmus. Ezenkívül idősebbeken és 
agysérült betegeken dyskinesia, pl. orafacialis 
dyskinesis, choreoathetosis fordul elő. Elvétve be
szédzavar, érzészavar, izomgyengeség, ideggyulla
dás, valamint alsóvégtag paresis és ízérzészavar. 
Ezek legtöbbje a kezelés 8-14 napja után magától, 
vagy az adag csökkentésétől megszűnik. Emiatt a 
terápiás gyógyszerszintet tehetőleg fokozatosan kelt 
elérni. 

Szem. Szórványosan conjunctivitis, alkalman
ként átmeneti látászavar. mint pl. accomodatiós za
var. diplopia. Lencsehomályról is beszámoltak. 

Mozgásszervek. Elvétve arthragia és myalgia, 
valamint izomrángások, amik a kezelés után 
megszúntek. 

B6i, nyá/kahártyák, érrendszer. Lázzal. vagy láz 
nélkül allergiás bőrreakció, mint pL urticaria, pruri
tus. valamint szórványosan exfoliativ dermatitis, 
erythrodermia, Lyell-syndroma, photosensibilitas, 
erythema exsudativum multiforme et nodosum, 
Stevens-Johnson-syndroma. purpura és lupus ery
thematodes disseminatus. Alopecia, diaphoresis, 
vasculitis elvétvevagy alkalmilag. 
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Vér és nyirokrendszer. Vérképelváltozás: leuko
cytosis, eosinophylia, vagy leukopenia, thrombocy~ 
topenia. Ezek közül a leggyakoribb a jóindulatú 
leukopenia, ami az esetek 10%~ában átmeneti, 2%
ában tartós. Elvélve számolnak be akár az életet is 
veszélyeztető vórképkárosodásról: agranulocytosis~ 
ról, aplastikus anaemiaról egyéb anaemia-formák 
(haemolytikus, megaloblastos) mellett nyirokcsomó
megnagyobbodásról, lépmegnagyobbodásról is. 
Leukocytopenia (többnyire mint neutropenia, throm
bocytopenia) jelentkezése és társulása allergiás 
bórkiütéssei és lázzal, a karbamazepin szedésének 
leállításátteszi szükségessé. 

Gastrointestinalis rendszer. Esetenként étvágy
talanság, szájszárazság, nausea és vomitus, ritkán 
diarrhoea vagy obstipatio lép fel. Elvétve hasi fájda~ 
lom, valamint a száj- és garat nyálkahártyagyul
ladásáról (stomatitis, gingivitis, glossitis) számol
nak be. 

Ezek a jelenségek leggyakrabban a 8-14. nap 
után maguktól, vagy az átmeneti dóziscsökkentésre 
megszűnnek (fokozatos adagolás!). 

Az irodalomban jeleztek karbamazepin kezelés
sei összefüggésbe hozható pancreatitis!. 

Máj és epe. Esetenként a májfunkciós vizsgála
tok eredményében lehetnek változások, ritkán sár
gaság, különbözó formájú (cholestasisos, hepato
cellularis, granulomatosus, vagy kevert típusú) máj
gyulladás. 

Anyagcsere (só-víz háztartás), hormonok. 
Antidiureticus hatása révén előfordul a szérum nát
riumszintjének csökkenése egyidejú hányással és 
zavartsággaL Esetenként oedema és a testsúly nö
vekedése. 

A karbamazepin a 25-0H-kolekalciferol metabo
lízmusának gyorsítása révén csökkentheti a szérum
kalcium szintet. Ez elvétve osteomalaciát eredmé
nyezhet. Esetenként gynecomastia, vagy galactor
rhoea jelentkeZhet A pajzsmirigyfunkciói jellemző 
T3 , T 4, TSH és FT 4 szint változhat, különösen más 
antiepilepticumok egyidejű alkalmazása esetén. Két 
esetben akut intermittáló porphyriát váltott ki. 

Légzószervek. Az irodalomban a tüdőlázzal, 
dyspnoeval és pncumonitissel vagy pneumoniával 
(alveolitis) és tüdőfibrosissal járó, igen ritkán előfor
duló túlérzékenységi reakciójáról számoinak be. 

Urogenitálís rendszer. Részben a karbamazepin 
antidiuretikus hatása révén ritkán vesefunkciózavar, 
mint pl. proteinuria, haematuria, oliguria, vagy 
egyéb vesemegbetegedésre, ritkán veseelégtelen
ségre utaló tünetek, illetve vizeletürítési zavar 
(dysuria, pollakisuria, retentio urinae) jelentkezhet. 

Elvélve sexualis zavar, pl. impotentia, libido
csökkenés. 

Szív és vérkeringés. Ritkán vagy alkalmanként 
bradycardia, és más szívritmuszavar,-valamint külö
nösen idősebbekben, ileltve szívbetegség eselén a 
coronaria-perfúzió romlása jelentkezik. Ritkán AV- -

black, elvélve syncope, valaminthyper-vagy hypo
tonia. Különösen nagyobb adagok mellett vérnyo
másesés. Ezen kívül thrombophlebitisról és throm
boemboliáról számoltak be. 

Túlérzékenységi reakció. Ritkán fordul elő a láz
zal, bórkiütéssel, vasculitissel, nyirokcsomó-megna
gyobbodással, izületi fájdalmakkal, leukopeniával, 
eosinophyliaval, máj- és lépmegnagyobbodással, 
vagy a májfunkciós értékek változásával járó, több 
szervrendszert érintő túlérzékenységi reakció. Ezek 
a tünetek különbözó kombinációban jelentkezhet
nek és más szerveket is, pl. a tüdőt, a vesét, a panc
reas! és a szívizomzatot is érinthetik. 

Alkalmanként általános akut allergiás reakciói és 
myoclonussal, eosinophyliával járó aseptikus 
meningitist figyeltek meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A karbamazepin kezelés megkezdése előtt leg
alább 2 hétteile kell állítani a MAO-bénító kezelést. 

A karbamazepin hatása más gyógyszerek szé
rumszintjére: egyes májenzimek aktivitását fokoz
hatja és ezáltal más gyógyszerek szérumszintjét 
csökkentheti. 

Néhány, egyidejűleg alkalmazott, a karba~ 
mazepinével azonos lebomlási úttal rendelkező 

gyógyszer hatását csökkentheti, vagy· akár fokoz
hatja is. 

A klinikai követelményeknek megfelelően a 
következő hatóanyagok adagelását kell megváltoz
taini _a carbamazepin egyidejű adásakor: klobazam, 
klonazepam, etosuximid, primidon, valproátsav, 
tetracyclinek, alprazolam, glukokortikoidok, cik
losporin, digoxin, felodipin, haloperidol, imipramin, 
methadon, teofillin, a véralvadást gátló szerek, pl. 
warfarin, fenoprokoumon, dikumarol és a hormoná
lis fogamzásgátlók. Az antikoncipiens tabletta hatá
sának csökkenése miatt váratlan köztivérzés jelent
kezhet. Ezért az egyéb, nem hormonális fogamzás
gátló módszerek ajánlottak. 

Karbamazepin hatására a szérum-fenitoin-szint 
csökkenése és növekedése egyaránt előfordulhat, 
ami kivételes esetben tudatzavartól kezdve akár 
comát is okozhat. 

A karbamazcpin plazmaszintjét csőkkentrietik: 
fenobarbital, fenitoin, primidon, klonazepam, val
proátsav, leofill in. Másrészt a valproátsav, valamint a 
primidon a karbamazepin farmakológiailag haté
kony metabolitjának, a karbamazepin-1 O, 11-epoxíd~ 
nak a plazmaszint-emelkedését okozhatja. 

A különböző irányú befolyások miatt, különösen 
több antiepilepticum egyidejű alkalmazása esetén, 
javasolt a szérumszint ellenőrzése és a karba
mazepin ennek megfelelő adagolása. 

A karbamazepin plazmaszintjét növelhetik: mak
ro! id antibiotikumok (pl. Erythromycin, Josamycin), 
izoniazid, a kalciumantagonisták (pl. verapamil, 
diltiazem), acetazolamid, dextropropoxífen/propo
xifen, viloxazin, danazol, nikotinamid (nagyobb 
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adagban felnőttekben), esetleg a eimelidin és a 
dezipramin is. 

Az emelkedeit karbamazepin szint a mellékhatá
sokban leírt tüneteket okozhatja (pl. szédülés, ál
mosság, járás bizonytalansága, kcttőslátás). Ezért 
ezen tünetek jelentkezése eselén ellenőrizni kell a 
karbamazepin szérumszintjét és szűkség eselén 
csökkenteni kell az adagját. 

Egyéb kófcsönhatások 
A karbamazepin és neurolepticumok vagy 

metoklopramid egyidejű alkalmazása neurológiai 
mellékhatásokat eredményezhet. A karbamazepin 
a neurolepticumok plazmaszintjét csökkentheti, és 
ezáltal a gyógyszer nemkívánatos mellékhatásai ki
alakulását is gátolhatja. 

A lítium és a karbamazepin egyidejű alkalmazá
sakor fokozhatják egymás neurotoxikus hatását 
Ilyenkor mindkét szer plazmaszintjének gondos 
ellenőrzése szükséges. Figyelni kell a következő 
neurotoxikus tünetek megjelenésére: bizonytalan já
rás, ataxia, horizontális nystagmus, az izomreflexek 
élénkülése, ízomrángások, izomfasciculatio. 

Az izoniazid által kiváltott májkárosodást a kar
bamazepin fokozhatja. 

Egyes vizelethajták (hidroklorotiazid, furosze
mid) és a karbamazepin együttes alkalmazása a 
szérum nátriumszintjének csökkenését eredmé
nyezheti. Az izomrelaxansok (pl. pankuronium) ha
tását a karbamazepin csökkentheti. ezáltal a neuro
muscularis blokád gyors megszűnése lehetséges 
Ennek megfelelően fontos a beteg fokozott ellenőr-

. zése és szükség szerint az izomrelaxans adagjának 
emelése. l 

Az izotretionin (acne 'kezelésére használt szer) 
és a karbamazepin együttes alkalmazása esetén a 
karbamazepin plazmaszintjét fokozottan kell ellen
őrizni. 
e Figyelmeztetés 

Átjut a placentán, ezért alkalmazása terhesség 
alatt nem ajánlatos. Ha mégis elengedhetetlen, a 
terhesség elején és folyamán, különösen a terhes
ség 20~40. napja közölti időben a lehető legkisebb 
görcs megelőző adagot adjuk. tvlivel a fejlődési 

rendellenességek nagy valószínűséggel a plazma
koncentrációval függenek össze, ezért- különösen 
az említett időszakban- a napi adagot több részlet
ben kell bevenni. 

A többi anticonvulsiv szerrel és más gyógyszer
rel történő kombinálását ebben az időszakban, illet
ve lehetőleg a terhesség egész ideje alatt el kell ke
rülni, mivel a fejlődési rendellenesség jelentkezésé
nek lehetősége megnő. 

A karbamazepin enzimindukciós hatása miatt a 
terhesség előtt és alattfolsav adása ajánlható. A ter
hesség utolsó heteiben az anyának, illetve szülés 
után az újszülöttnek K1-vitamin adása javasolt. 

Feltétlenül fel kell hívni a reprodukciós korban 

lévó nők figyeimét terhesség tervezésének és gon
dozásának szükségességére. 

A terhesség alatt a plazmaszintet lehetőség sze
rinti rendszerességgel ellenőrizni kell, és azt a terá
piás szint alsó tartományában (3-7 J.lg/ml) kell tar
tani. 

A karbamazepin és a farmakológiailag aktív 
metabolitja bejut az anya tejbe, de olyan kis mennyí
ségben, hogy az terápiás adagnál általáÖárY nem 
veszélyes a gyermek számára. A csecsemő aluszé
konysága vagy súlygyarapodásának csökkenése 
eselén azonban a szoptatást abba kell hagyni. 

A karbamazepin-kezelés során jelentkező láz, 
nyaktáji fájdalom, allergiás bőrreakciók, kiütések, 
nyirokcsomó-megnagyobbodások és/vagy az influ
enza tüneteit utánozó panaszok esetén a vérképet 
ellenőrizni kell. Súlyos allergiás reakció esetén a 
karbamazepin szedését azonnal abba kell hagyni. 

A máj károsodására vagy funkciózavarára utaló 
kimerültség, étvágytalanság, émelygés, sárgaság, 
máj-megnagyobbodás, valamint a túlérzékenységi 
reakciók miatt különösen tartós kezelés esetén a 
vérképet, a vese- és májfunkeiét rendszeresen 
ellenőrizni kell. A karbamazepin, és kombinációs 
kezelés eselén a többi antiepilepticum szérumszint
jét is rendszeresen meg kell határozni és szükség 
esetén a napi adagot csökkenteni. 

Ajánlatos a vérképet és a májfunkciói közvetle
nül a karbamazepin-kezelés megkezdése előtt, 

majd az első hónapban hetente, utána havonta 
ellenőrizni. 6 hónapos kezelés elteltével - normális 
laborértékek esetén - elegendő az évi 2-4 idősza
kos ellenőrzés. 

Glaucoma eselén a szem belnyomását rendsze
resen ellenőrizni kell. 

Ha a karbamazepin-kezelésre beál11tott beteg 
más gyógyszerre történő átállítása válik szükséges
sé, akkor nem szabad a gyógyszert hirtelen elhagy
ni, az átállítás mindig fokozatosan történjék. 

Figyelni kell arra, hogy az alkoholelvonó kezelés 
során alkalmazott karbamazepin mellékhatásai és 
az elvonási tünetek egymáshoz hasonlóak, össze
keverhetőek lehetnek. 

Utasítások a laborvizsgálatok elvégzéséhez 
1. Gyakori ellenőrző vizsgálat (1 héten belűl) 

szükséges: láz, fertőzés, kiütés, általános rossz köz
érzet, pharyngitis, szájüregi fekély, bór-bevérzések 
(kék foltok) transzamináz-emelkedés, 3000/~.tl alat
ti leukocytaszám, vagy 1500/J.!I alatti granulocy
taszám, 125000/j..tl alatti thrombocytaszám, 0.3% = 

20.00Qh-tl alatti reticulocytaszám, 150 J.!g% feletti 
szérumvas esetén. 

2. A karbamazepin adásának leállítása szüksé" 
ges: bőr-petechia vagy ~purpura, 4 millió/J--ll alatti 
erythrocytaszám, 32% alatti haematokrit, 11 g% 
alatti haemoglobin, 2000/J.!I alatti leukocyta-, vagy 
1000/J.ll alatti granulocyta-, esetleg 80.000/J.!I alatti 
thrombocytaszám esetén. 
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Túladagolás során intoxicatio általában csak 
igen nagy adag (4-20 g) esetán keletkezik, amikor 
a plazmaszint mindig 20 )-lg/ml felett van. Véletlen, 
vagy öngyilkossági szándékkal - 38 )-lg/ml plazma
koncentrációt is elérő gyógyszerbevételt is túléltek. 

Túladagolás tünetei: A Meliékhatások fejezet• 
ben említett tünetek közül felerősödve: szédülés, 
ataxia, kábultság, stupor, nausea, vomitus, nyugta
lanság, zavartság, akaratlan mozgások, mydriasis, 
nystagmus, kipirulás, vizeletretenció, cyanosis, 
opisthotonus, reflexeltérések (élénkülés vagy reny
hülés). 

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-dysrhythmia és EKG-elváltozások (arrhyth
miák és vezetési zavarok) jelentkezhetnek. Néhány 
esetben laboratóriumi vizsgálati értékek változását 
észlelték: leukocytosis!, leukopeniát, neutropeniát, 
glucosuriát, 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 hashajtó 
azonnali adásával. A vitális funkciókat klinikai körűl
mények között kell biztositani: a plazmakoncentrá
cíó és a szívműködés ellenőrzése, adott esetben az 
elektrolitzavar rendezése. 

Görcsrohamok eselén megfelelő anticonvulsiv 
sze r. 

Viszont a barbiturátok adása, annak légzésdep
resslv hatása mlatt, különösen gyermekeknek nem 
javasolt. A forszírozott dluresls, valamint a haema
és peritonealis dialysis a karbamazepin fehérjéhez 
kötődése mlatt nem vezet eredményre. Az irodalom
ban a szén-, ill. műgyanta haemoperfusio sikeres al
kalmazásáról számoltak be, súlyos karbamazepin
íntoxicatio esetén. 

A psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának időtartama alatt járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyaszt<1.ni tilos! 
• Megjegyzés: + +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4116 (200 tablet
ta), OGYI-T: 4117 (150 relard tabletta), OGYI-T: 4118 
(300 relard tabletta), OGYI-T: 4119 {600 retard tab
letta) 

TIMOPTIC 0,25% szemcsepp (5 nil) 
TIMOPTIC o;s% szemcsepp (5 ml) 

HUMAN. .·. ATC kód>S01 E 001 

A timolal maleát nem szelektív béta-adrenerg 
receptor blokkoló szer, amelynek nincsen jelentős 
intrinsic sympathomimetikus és helyi érzéstelenítő 
(membránstabilizáló), valamint közvetlenül a szív
izomra kifejtett hatása. Lokális alkalmazásakor a 
normális és emelkedett szemnyomást egyaránt 
csökkenti. Hatása gyorsan, az alkalmazástól szá
mítva körülbelül 20 percen belül íelentkezik és 1-2 
óra múlva a legnagyobb mértékű, 24 órán át tart. 
Szemnyomáscsökkentő hatásának mechanizmusa 
pontosan nem tisztázott, a hatás főleg a csar
nokvíz képződés csökkenésével van összefüg
gésben. 

A mioticumokkal ellentétben anélkül csökkenti a 
szemnyomást, hogy a pupilla tágasságát, a szem 
fénytörését és így a látás élességét befolyásolná. 
Így a miotikumok által előidézett homályos látás, va
lamint hemeralopia nem jelentkezik, szürkehályogos 
betegeken elkerülhető a szűk pupilla okozta látás
csökkenés. 
• Hatóanyag 

1 ml pufferolt vizes oldat 2,5 mg, illetve 5,0 mg 
timolaium maleinicum hatóanyagat és O, 1 mg benz
alkonium chioratum konzerválőszert tartalmaz. 
e Javallat 

A fokozott intraocularis nyomás csökkentésére-
ocularis hypertensióban, 

-nyitott zug ú glaucomában, 
- aphakiás glaucomában, 
-bízonyos másodiagos glaucoma-fajtákban, 
~ szűk zugú glaucomában csak mioticumokkal 

együtt alkalmazható. 
e EllenjavaHat 

Asthma bronchiale, vagy asthma bronchiale a 
kórtörténetben; súlyos, krónikus obstruktív tüdő

betegségek; 11. és lll. fokú AV-black; kardiális 
decompensatio, sinus bradycardia, szíveredetű 
shock; Timoptic oldat iránti túlérzékenység. Relatív 
ellenjavallatok: krónikus bronchitis, Raynaud-syn
droma, perifériás arteriás érszűkület, myasthenia 
gravis, diabetes mellitus. 
e Adagolás 

Kezdő adag naponta 2-szer 1 csepp a 0,25%
os, vagy amennyiben a klinikai tünetek szúkséges
sé teszik, a 0,5%-os oldatbóL Ha a szemnyomás a 
kívánt kedvező értéket elérte, elegendö lehet a na
ponta egyszeri alkalmazás is, de szükség eselén 
naponta kétszer is adható. A szemnyomás napsza
ki ingadozása mial! célszerű a hatás megítéléséhez 
a szemnyomást naponta különbözó időpontokban 
mérni. 

Ha szükséges, a kezelés mioticumvk, adrenalin 
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készítmény_ek és szisztémásan adott karboan
hidráz-gátlók alkalmazásával egészíthető ki. 
e Mel/ékhatás 

A szem irritatió tünetei, ideértve a conjunctivitis!, 
a blepharitist, keratitist, valamint a csökkent szaru
hártya érzékenységet. Látászavarok, ideértve a 
fénytörési változásokat {egyes esetekben a 
mioticum terápia megszüntetése miatt), diplopia és 
ptosis. 

A timolel esetleges felszívódásamiatt az alábbi 
mellékhatások jelentkezhetnek: bradycardia, 
arrhythmia, hypotensio, syncope, szívmegállás, 
cerebrovascularis keringési zavar, agyi vérellátás 
romlása, pangásos szívelégtelenség, palpitatio, 
bronchospasmus (főként olyan betegeknél, akik ko
rábban már bronchospasticus betegségben szen
vedtek), légzési elégtelenség, légszomj; akut hypo
glykaemia tüneteinek elfedése (főként :abilis dia
betesben); fejfájás, gyengeség, hányinger, szédü
lés, depressio; bőrkiütések. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-adrenalin-tartalmú készítménnyel (pupillatágu

lat léphet fel); 
- katekolamin-depletiót okozó és a kalcium

transzportot gátló szerekkel {alacsony vérnyomás 
és/vagy kifejezett bradycardia); 

- egyéb, per os alkalmazható béta-receptor 
blockolókkal (addiciós hatást fejthet ki a szemnyo
másra, és a béta-b loekolékra jellemző klinikai hatá
sokra, pl. vérnyomáscsökkenés, bradycardia). 
• Figyelmeztetés 

Helyi alkalmazása ellljlnére ugyanazon mellék
hatások léphetnek fel, ffÍint a szisztémásan adott 
béta-blockolók adagolásakor. Szükség eselén az al
kalmazása előtt, tekintettel az ellenjavallatokra és 
mellékhatásokra, belgyógyászati kivizsgálás java
solt 

A készítmény alkalmazása során légzőszervi és 
szívműködési zavarok jelentkezhetnek. 

Szívelégtelenségben szenvedő betegeken csak 
az alapbetegség kezelése után alkalmazható; az al
kalmazás időtartama alatt a betegek fokozott kardi
ológiai ellenőrzése szükséges. 

Bradycardia eset én 1 mg atropin i v., ha ez ered 
ménytelen, béta-receptor izgató {pl. izoprenalin) ad
ható. A bronchus görcs oldására is béta-receptor iz
gató alkalmazható inj. vagy aeroszol formájában. 

Szűk zugú glaucomában önmagában sohasem 
alkalmazható, csak mioticummal együtt 

Gyermekeknek egyéni megítélés alapján alkal
mazható. Terhességben vagy szoptatás alatt (cse
csemőkre gyakorolt esetleges toxikus hatás miatt) a 
várható eiónyök és az alkalmazással járó esetleges 
kockázat mérlegelése után adható csak. 

Alkalmazása lágy kantaktlencsét viselóknek 
nem ajánlott. 

Eltartás: Használat után az üveg azonnal lezá
randó. Felbontás után egy hónapig használható fel. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3658 {0,25% szem
csepp); Tsz.: 3659 {0,5% szemcsepp) 

TINDUFliN tabletta (3(}l<) 

EGIS .·:. . ... ATCkód:;Po1B 001 

e Hatóanyag 
25 mg pyrimethaminum tablettánként. 

e Javallat 
Toxoplasmosis (kongenitá!is és szerzett for

mái), malária (prophylaxis és kezelés), primer poly
citaemia (főleg olyan esetekben, amelyekben a 
röntgenbesugárzás vagy a radioaktív foszfor alkal
mazása nem járt eredménnyel), uveitis (toxoplas
mosisos és ismeretlen eredetű). 
a Ellenjavallat 

Az erythropoesis anaemiával járó károsodása 
{anaemia perniciosa), graviditás. 
a Adagolás 

Toxoplasmosis kezelésére felnőtteknek napi 
25 mg (1 tabi.) + 1-3 g szulfonamid (Superseptyl) 
3-4 részletben. A Tindurin összmennyisége-20 na
pos kezelési periódust számítva - 400-500 mg, 
amelyhez 20-60 g szulfonamid adható. 

Gyermekeknek: az első 2 napon 3 hónaposnak 
%tabletta, 1 éveseknek Y2 tabletta, 3 éveseknek 3/4 
tabletta, 6 éveseknek 1 tabletta, 12 éveseknek 1 Y2 
tabletta, majd 2-4 hétig fele adag (fenntartó keze
lés) 0,5~ 1 g szulfonamiddal (Superseptyl) kombinál
va. Másik terápiás eljárás: kezdettól fogva a kisebb 
fenntartó adag {0,5 mg/ttkg) 3-4 hétig, ugyancsak 
szulfonamiddal kombinálva. 

A malária prophylaxisában az adagja heti egy 
alkalommal felnőtteknek 25 mg {1 tabletta) gyerme
keknek: 0-5 éves korig 6,25 mg (TA tabletta) 5~15 
éves korig 12,5 mg (%~1 tabletta) hetente. Akut ro
ham kezelésére felnőtteknek naponta 25-50 mg 
{1-2 tabletta), két napon át. Gyermekeknek napon
ta 12,5-25 mg (%~ 1 tabletta) két napon át. 
Polycytaemiában a kezdő adag napi 50 mg. A retic
ulocytaszám csökkenése 5-1 O nap alatt, az erythro
cytáké 20-50 nap alatt következik be. 5x109/l-nél 
alacsonyabb erythrocytaszám eselén a kezelést na· 
pi 25 mg-os adagokkal keli folytatni. A kúra ideJe 
2-10 tíét. 

Uveitisek kezelése: az elsőhárom napon 100 
mg/nap (4 tabletta), majd 50 mg/nap (2 tabletta). A 
javulás általába!l már az e:só 5 napon mutatkonk 
Az esetben, ha a kedvező hatás ez idó alatt még
sem jelentkezne, célszerű folytatni a terápiát. 
e Mellékhatás 

Enyhe gastrointestinalis panaszok. Nagy ada-
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gaktól folsavhiányos tünetek (megaloblastos anae
mia), thrombocytopenia és leukopenia előfordulh?.t 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- kininnel (fokozza hatását), 
- Potesepttel, szulfonamid trimetoprim kombiná-

cióval Sumetrolimmal (a megaloblasztos anaemia 
veszélye növekszik). 
e Figyelmeztetés 

Amellékhatások megelőzésére folsav és 6 12-vi
tamin adása indokolt. ez nem befolyásolja a 
Tindurin-terápia eredményességét 

Hosszú ideig tartó kezelés esetén rendszeres 
vérképellenőrzés szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3260 

TINIDA.ZOLE tabletta (4x) 

POLFA,, ', ATC kód: P01AB02 

A tinidazol az imidazolok csoportjába tartozó, 
elsősorban a protozoonok ellen hatásos gyógyszer, 
mely anaerob baktériumok által okozott fertőzések 
kezelésében és megelőzésében is hatásosnak bi
zonyult. 

Hatását a mikroorganizmus DNS szintézisének 
gátlásával fejti ki. 

Orálisan alkalmazva szinte teljes mértékben fel
szívódik a gastrointestinalis rendszerből. Egyszeri 2 g 
dózis bevételét követően 2 óra múlva 40 J.tg/ml 
csúcskoncentrá.ciót ér el a plazmában. Ez az érték 
2 óra múltán kb. 1 O J.tg/ml-re csökken és 24 órán ke
resztül ezen az értéken marad. 

Megközelítőleg 12%-ban kötódik a plazmafehér
jékhez. Az eliminációs felezési idó12-14 óra. 

Az alkalmazott adag legnagyobb részeavesén 
át választódik ki és csak kis mennyiség távozik a 
széklettel. 
e Hatóanyag 

500 mg tinidazolum tablettánként. 
e Javallat 

Trichomonas vagínalis, Entamoeba hystolitica, 
Giardia famblia és anaerob bakteriurnak (Bactero~ 
ides, Fusobacterium, Clostridium és Eubacterium 
törzsek) okozta fertőzések kezelése, valamint a 
postoperatív anaerob bacteriális fertőzések megelő
zése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, vér dyscrasia, 
központi idegrendszeri zavarok, terhesség (lásd Fi
gyelmeztetés), szoptatás. 
e Adagolás 

Trichomoniasis és giardiasis: felnőtteknek 2 g (4 
tabi.) egyszeri adagban, gyermekeknek 50-60 

mg/ttkg egyszeri adag ban. Ritkán szükségessé vál
hat az adag ismételt egyszeri bevétele. 

Trichomoniasis eselén a szexuális partnerek 
egyidejűleg kezelendők. 

Amoebiasis: acut intestinal is amoebiasis eselén 
felnőtteknek naponta egyszer 2 g (4 tabi.) 2-3 na
pig, gyermekeknek naponta egyszer 50-60 mg/ttkg 
3 napig; irepatikus [:l.moebiasis esetén felnőtteknek 
naponta egyszer 1 ,5-2 g (3-4 tabi.) 3 napig de leg
feljebb 5 napig, gyermekeknek 50-60 mg/ttkg na
ponta egyszer 3 napig de legfeljebb 5 napig. A ke
zeléssel egyidejűleg a májtályogot ki kell üríteni. 

Nem specifikus vaginitis: felnótteknek·naponta 
egyszer 2 g (4 tabi.) 1-2 napig. 

Anaerob bakteriális fertőzések: felnőtteknek az 
első napon 2 g (4 tabi.), a rákövetkező napokon 1 g 
(2 tabi.) egyszerre vagy két részletben, összesen 
5--6 napig. 

Postoperatív anaerob bakteriális fertőzések 

megelőzése: felnőtteknek 2 g (4 tabletta) egyszeri 
adagban, 12 órával a műtéti beavatkozás előtt. 

A tablettákat étkezés alatt vagy után kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fémes izérzés, étvágytalan
ság, hasmenés, átmeneti leukop8nia, ritkán neuroló
giai zavarok, szédülés, ataxia, májenzimszint emel
kedés, allergiás tünetek. 

A mellékhatások általában dózisfüggőek és a 
kezelés felfüggesztésekor megszűnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- diszulfirammal (akut psychosis veszélye). 
óvatosan adható együtt: 
- anticoagulánsokkal (potencírozhatja hatásu

kat); 
- cimetidinnel (nóvekedhet a tinidazol plazma 

koncentráciO); 
- fenobarbitállal ( csókkenhet a tinidazol plazma 

koncentráciO); 
- fenitoinnal (növekedhet a fenitein plazma kon

centráció). 
e Figyelmeztetés 

A tinidazol átjut a placentán, ezért a terhesség 
első lrimesterében nem, a második és harmadik 
trimesterben pedig csak az elóny/kockázat arány 
szigorú mérlegelésével alkalmazható. 

Gyermekek esetében az anaerob bakteriális fer
tőzések kezelésére és a postoperatív anaerob bak
teriális fertőzések megelőzésére vonatkozóan nincs 
megfelelő tapasztalat. 

Májkárosodás esetén fokozott elővigyázatos
sággal alkalmazható. 

A gyógyszer szedése alatt alkohol fogyasztása 
tilos. 

Túladagolás eselén haemedialysis alkalmazása 
javasolt. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1238 
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TINSET tabletta (SOx) 

JANSSEN ATC kód: R06A E06 

Az oxatoniid két támadásponton ható antial
lergiás szer. Egyiészt a mediátoranyagok (pl. hiszta
min, szerotonin) felszabadulását gátolja a hízósej
tekből. másrészt ezen mediátorok hatásait gátolja a 
specifikus (hisztamin-, szerotonin-, SRS-A) recepto
rokon. 

A gyomor-bél traktusból jól felszívódik. 91%
ában a plazmafehérjékhez kötődik, széklettel, vize
lettel ürül. 
e Hatóanyag 

30 mg oxatomidum tablettánként. 
• Javallat 

Allergiás megbetegedések megelőzése és tüne
ti kezelése, elsősorban: rhinitis allergica, urticaria, 
conjunctivitis allergica, allergia nutritiva, valamint 
gyermekek extrinsic allergiás asztmás panaszai 
esetében. 

Az oxatomid egyéb antihisztaminokkal vagy 
antialierg icumakkal együtt is alkalmazható. 
• Ellenjavallat 

Terhesség. Szoptatás idejón nem ajánlott mivel 
nincs elegendő tapasztalat. Gyermekeknek: 2 éves 
kor alatt nem adható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: általában napi 2x1 tabletta amely 
emelhető napi 2x2 tablettára. 

Gyermekeknek: 15-35 ttkg esetén napi 1 xYz tab
letta 35 ttkg felett napi 1x1 tabletta lehetőleg este. 
e Mellékhatás 1 

Ritkán sedatio, álmosság, szájszárazság. Ha 
szükséges a dózis átmenetileg csökkenthető. Nagy 
adagok esetén étvágynóvekedés észlelhető. Túl
adagolás esetén extrapyramidalis mellékhatást vált
hat ki, elsősorban gyermekeken. 
• Figyelmeztetés 

A Tinset akut allergiás állapotok, (mint pl. asth
más roham, allergiás shock) megszüntetésére ön
magában nem alkalmas. Más antihisztaminokhoz 
hasonlóan az oxatomid is csökkenti a vigilaneia
szintet Alkalmazásának első szakaszában - egyé
nenként meghatározandó ideig - járművet vezetni. 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. A gyógyszer szedésekor alkoholt nem sza
bad fogyasztani. 
- Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2226 
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TISA.CID szuszpenzió (200 ml) · ··· .. · 
TISACID tabletta (30x) 

ALKALOIDA ATC kód: A02AD01 • 
'· .< 

A hatóanyag olyan szervetlen molekulavegyület, 
amely gyors, tartós és előnyösen nagy savmeg.!~ötó 
képességgel rendelkezik. A gyomornédv PH-ját 
nem emeli 5 fölé. 

Szokásos adagolásnál nem okoz foszfát deplé
ciós syndromát és nem emeli a szérum alumínium 
szintet sem. Vizsgálatok igazolták, hogy a ható
anyag nem szívódik fel. 

Megvonásakor rebound jelenség nem lép feJ. 
e Hatóanyag 

500 mg alumínium-magnesium-carbonicum 
hydroxydatum tablettánként és 20 g alumínium 
magnesium carbonicum hydroxydatum, 20 g sorbi
tum/200 ml ízesített vizes szuszpenzióban (5 ml 
szuszpenzió 500 mg hatóanyaget tartalmaz). 
e Javallat 

Hyperaciditás, akut és krónikus gastritis, ulcus 
duodeni és ulcus ventriculi, gyomorégés, reflux 
oesophagitis. 
O Ellenjavallat 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Adagolás 

Felnőtteknek egyszeri adagja gyomorégés, 
vagy gyomorfájdalom eselén 1-2 tabletta, illetve 
5--1 O ml szuszpenzió 1 órával étkezés után. Erős 
hypersecretiónál az adag 3-4 tablettára illetve 
15-20 ml szuszpenzióra is emelhető. Tartós keze
lésre átlagos napi adagja 3x1-2 tabletta ill. 3x5-10 
ml szuszpenzió a főétkezés után 1 órával, szükség 
esetén a főétkezések közölti időszakban, ill. az esti 
lefekvés előtt további 1-2 tabletta illetve 5-1 O ml 
szuszpenzió adható. 

A tablettát a szájban való szélrágás után vagy 
egészben kevés vízzel kelllenyelni. 

A szuszpenzió kimérésére a csomagolásban 
lévő ml-es beosztású adagoló mérce szolgál. 
e Mellékhatás 

A tabletta ritkán obstipatiót, eructatiót, a szusz
penzió eructatiót és enyhe hasmenést okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
- tetraciklinekkel (kelátot képez, mely az antibi

otikum-hatás csökkenését eredményezi); 
- vas-sókkal, nátrium-fluoriddal ( felszívódásukat 

gátolja). · 
Az antacidurnak számos gyógyszer felszívódá

sát akadályozzák az abszorpció gátlásával, vagy a 
gyomornedv pH-jának módosftásával, ezért az 
együtt adott gyógyszerek bevétele közOtt legalább 
két órának kell eltelnie. 
e Figyelmeztetés 

Vesefunkciós zavaroknál nagy adagban hosszú 



ideig tartó alkalmazása kerülendó. A szuszpenzió 
1 O% szorbitot tartalmaz, cukorbetegeknek is rendel
hető. 

Eltartás: szuszpenziót szobahőmérsékleten, 

fénytól védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz : 3716 (szuszpenzió) 

Tsz : 3666 (tabletta) 

TISASEN A+B drazsé {3dx) 

ALKALO! DA ,~ ATc Kód:-Ao6Aáo6 

Hatóanyaga antrakinon származék. A drazséból 
felszabaduló emodinok elsősorban a vastagbél fa
lának izgatásával fokozzák a peristaltikát Hatásuk 
6-10 óra múlva következik be, ennyi idő alatt jutnak 
el a vastagbélbe. A coecumban reflektorikusan ki
váltják a széklet ürítését, és a vastagbélben kivá
lasztódva okoznak hasmenést. 
e Hatóanyag 

10 mg sennozid A+B drazsénként 
e Javallat 

Különböző eredetű (pl. habituális, postoperatív, 
terhességi) spastikus, ilL atóniás obstipatio, továb
bá mútéti előkészítés. 
e Ellenjavallat 

Bélelzáródás, káliumhiány. 
e Adagolás 

Felnőtteknek a széklet rendezése céljából 1-2 
drazsé este, hashajtásra 2-4 drazsé, étkezés után. 

Gyermekeknek 1 drazsé este, étkezés után. 
e Mel\ékhatás 

Flatulentia, abdominális fájdalmak. 
o Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása elektrolit- (főleg K+·) vesztés
sei jár. Szapiatás idején kerülendő a rendszeres 
vagy gyakori alkalmazás. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3523 

TISERCIN 251119 filmtablettajsox) 
.TISERCIN injekció (S.x 1 ml) 

EG IS ATC' kód: 'NOSA'A02 

A fenotiazinok csoportjába tartozó neurolep
ticum klórpromazin-analóg antipsychoticum, a klór
pramazinnál erősebb psychomotoros gátló effektus
sal. Psychotikus állapotok, súlyos érzelmi, mentális' 
zavarokkal együttjáró kórképek kezelésére alkal
mas. 

Elsősorban az agyi dopamin receptorokat befo
lyásolja, de egyéb neurotransmitter rendszerek 
(noradrenalin, serotonin, histamin, acetilcholin) 
múködésébe is beavatkozik, antagonista módon. 

Kis potenciálú neurolepticum, így a viszonylag 
gyengébb dopaminreceptor-antagonista hatással 
arányosan enyhébbek az extrapyramidalis mallék
hatásai is. A kisebb agy/plazma megoszlásának 
megfelelően erélyes alfa-adrenerg antagonista. 
Anticholinerg hatása gyenge. Analgeticumok poten
ciálása révén adjuvánsként alkalmazható súlyos 
krónikus vagy akut terminális fájdalmakban. 
• Hatóanyag · 

25 mg levomepromazinum (33,8 mg levomepra-. 
mazinium hydrogenmaleinicum formájában) filmtab
lettánként; 25 mg levomepromazinum (1 ml) ampul
lánként 
• Javallat 

Motoros és psychés nyugtalanság, paranoid
hallucinációs syndromák (schizophrenia). Tartós al
tatás. Adjuvánsként epilepsia, oligophrenia, agitált 
depressio kezelésében. Kis adagban neurotikus 
eredetű szorongásokban. Esti egyszeri adagban al
vászavarban. Analgetlcumok ·potenciálása, anaes
thesia előkészítése és potenciálása. 
• Ellenjavallat 

Májkárosodás. A vérképzőrendszer megbetege
dése. Keringési elégtelenség. Terhesség. Olyan 
bántalmak, melyekben a vérnyomás hirtelen esésé--
re lehet számítani, valamint alkohol, narcoticum, 
hypnoticum okozta comás állapot. 
• Adagolás 

Az orális kezelést kis adaggal kell kezdeni, ez 
később az egyéni tűrőképesség figyelembevételé
vel fokozatosan emelhető, majd a javulás beállta 
után az egyénenként változó fenntartó adagig kell 
csökkenteni. Psychosisban a napi kezdő adag 
25-50 mg (1-2 drazsé), ez általában napi 150-250 
mg-ig {6-10 drazsé) emelhető, majd a hatás jelent
kezésétől a fenntartó adagra csökkenthető. 

Neurotikus eredetű szorongás, feszültség, 
nyugtalansági tünetek enyhítésére a napi kezdő 
adag 12,5-25 mg (Y2-1 drazsé), az adag napi 
75-100 mg-ig (3-4 drazsé) növelhető, majd a javu
lás után a csökkentett fenntartó adagrakell rátérni_. 
A napi adagot 2-4 részletben ajánlatos bevenni. {Ki
sebb adagok esetén a Tisercinetta drazsé alkalma
zása indokolt) 

A parenterális alkalmazásra akkor kerül sor, ha a 
per os adagolás nem valósítható meg. Napi adagja 
ilyenkor általában 75-100 mg (3-4 ampulla), ágy
nyugalom biztosítása, valamint tensio- és pulzus 
ellenőrzés mellett Az injekció alkalmazási módja: 
mélyen az izomba. lv. is alkalmazható, erősen hígít
va, kizárólag cseppinfúzió formájában (50-100 mg 
l isercin 250 ml izotóniás nátrium-kloridoldatban 
vagy glukózoldatban). 
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e Mellékhatás 
Hypotonia, orthostatikus hypotonia, álmosság, 

száíszárazság, tachycardia, májártalom, haema
tológiai károsodás (agranulocytosjs). Extrapyra
midális tünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos 
- MAO-inhibitorral (centrális izgalom mértéke fo-

kozódik); 
- antihypertensívumokkal (hypotonia). 
Óvatosan adható· 
- benzodiazepinekkel, hypnoticumokkal, anal

geticumokkal, anaestheticumokkal, parasympa
tholyticumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal 
(antícholinerg, ilL központi nyugtató hatásukat 
erősíti); 

- levodopávai (hatását csökkenti). 
~ Figyelmeztetés 

Idősebbek kezelése csak a tensio rendszeres 
ellenőrzése mellett végezhető. 

MAO-inhibitor szedése után a liserein-terápia 
megkezdése elót! 3-6 hét szűnetet kell tartani. A 
vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése 
ajánlatos! Parenterálisan alkalmazva a kezelés he
lyét lehetőleg váltogatni kell, mert lokális érzékeny
séget, szövetkárosodást okozhat. Az orthostatikus 
collapsus elkerülése végett az első nagy adag, ill. 
ismételt adagok beadása után a beteget 1-2 órára 
le kell fektetni. 

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, jll. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyásztan i! 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: O V (filmtabletta) V SZ (injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3257 (25 mg filmtab
letta); Tsz.: 3312 (injekció) 

1

·TISEF!CiNETrAd~azsé (2ölc.) \·················• ATC_kóct_ N05i\:AÓ:2·:: .EGIS .... · .. · 

e Hatóanyag 
2 mg levomepromazinum drazsénként 

e Javallat 
Neurosis (szorongás, ingerlékenység, hangulat

labilitás, alvászavar stb.). Belgyógyászati betegsé
gekhez társuló ideges zavarok, vegetatív tűnetek 
kezelése (hypertoniabetegség neurogen szaka, an
gina pectoris, funkcionális eredetű köhögés csillapí
tása, ulcus, cholecystopathia, pruritus). Kisebb or
vosi beavatkozások előkészítése. 
e Ellenjavallat 

Májkárosodás. A vérképzőrendszer megbetege
dése_ Keringési elégtelenség. Terhesség. Olyan 
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bántalmak, melyekben a vérnyomás hirtelen esésé
re lehet számítani, valamint alkohol, narkotikum, 
hypnoticum okozta comás állapot. 
• Adagolás 

Felnőtteknek a kezdő adag általában napi 2 mg 
(1 drazsé), mely a következő napokban fokozatosan 
emelhető, átlagos napi 6-10 mg-ig (3-5 drazsé). A 
napi adagot 2-3 részletben (az esti ad9-_got ?_.nap
palinál lehetőleg nagyobbra szabva) célszerű be
venni. {Nagyobb adagok alkalmazása eselén a 25 
mg hatóanyagtartamú Tisercin drazsé alkalma
sabb.) 

Gyermekek átlagos napi adagja 0,25 mg/ttkg 
2-3 részletben. 
e Mellékhatás 

Hypotonia, orthostatikus hypotonia, álmosság, 
szájszárazság, tachycardia, májártalom, haemato
lógíai károsodás (agranulocytosis). Parkinsonaid tű
netek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorral (centrális izgalom mértéke fo-

kozódik); 
- antihypertensivurnakkal (hypotonia). 
Óvatosan adható: 
- benzodiazepinekkel, hypnoticumokkal, anal

geticumokkal, anaestheticumokkal, parasympa
tholyticumokkal, triciklikus antidepressánsokkal 
(antikolinerg, ill. központi nyugtató hatásukat 
erősíti); 

- levodopávai (hatását csökkenti). 
• Figyelmeztetés 

Idősebbek kezelésekor ajánlatos a vérnyomás 
rendszeres ellenőrzése. MAO-inhibitor szedése 
után a Tisercinetta adása előtt 3-6 hét szűnetet kel! 
tartani. 

A járművezetőképességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kelJ meghatározni, hogy a gyógyszer ml
lyen mennyisége és mely adagolási módon tCrténó 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. Alkalmazásá
nak, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszesitalt fo
gyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: 9 V 
• Törzskönyvi szám: T sz.:3355 



l TISSUCOL KIT 0,5 két komponensű 
l fibrinragasztó (1 x 0,5 r\11) 

TISSUCOL KIT 1 ,0 két komponensű 
fibrinragasztó (1 x 1 ml) 

TISSUCOL KIT2,0 ketkomponensű 
fibrinragasztó (1 x 2 ml) 

TISSUCOL KIT 5,0 két komponerisű 
fibrinragasztó (1 x. 5 ml) 

IMMUNO ATC kód: V03A K 

Kétkomponensú fibrinragasztó, ami a fraémosta
sis elérése, szövetlefedésre vagy -ragasztásra, va
lamint a sebgyógyulás elősegítésére szolgál. Helyi
leg alkalmazva a fiziológiás véralvad és legfőbb vo
násait szimulálja. 

A Tissucol-oldat a liofilizált fehérjeragasztó kon
centrátum apretinin-oldatban történó oldásával ké
szül. A Thrombin-oldatot a liofllizált thrombinoknak 
(4, ill. 500) kalcium-klorid oldatban történő oldásával 
kell készíteni. 

A két komponenst kőzvetlenül az alkalmazás 
előtt kell kikeverni. A két komponens elegyítése után 
súrú TissuCol-Thrombin-oldat keletkezik, ami rövide
sen fehér, ruganyos, gumiszerű masszává szilárdul 
és aszóvetekhez tapad. A sebgyógyulás során ez .a 
fibrin ragasztószer teljesen felszívódik. 

Tissucol, liofilizált 

Aprotonin oldat 

Thrombin, liofilizált 

Kalcium-klorid oldat 

Tissucol-oldat 

Thrombin-oldal 

Tissucoi-Thrombin 

oldat 

megszilárdult 

fibrinragasztó 

A Tissucolliofilizátum gyűjtött humán plazmából 
készül. Valamennyi plazmaegység kizárólag Európa 
és az USA engedélyezett plazmapheresis központ
jaiból származik. Az elOállításhoz felhasznált vala
mennyi plazma GPT-aktivitását ellenőrizték, valamint 
mindegyik HBs-antigén-, anti-HCV, anti-HlV-1- és 
anti-HIV-2-negatív. 

Vírusinaktiválási célból a Tissucol gyártása so
rán termékspecifikus gázkezelési eljárást alkalmaz
nak. 
e Hatóanyag 

Tissucol, liofilizált és gázkezelt hurríán fehérjera
gasztó-koncentrátum( + ). 

Az 1 ml Tissucol-oldat előállításához szükséges 
liofilizátum a következő hatóanyagokat tarJalmazza: 

alvadékany protein 
ebból fibrinogén 
plazmafibronektin (CIG) 

XIII. faktor 

plazminogén 

Aprotinin oldat (bovin) 

Thrombin 4. liofilizált. (human). 
feloldás után 1 ml-ben 

Thrombin 500. liofilizált. (human). 
feloldás után 1 ml-ben 

75-115mg 
70-110 mg 
2-9 mg 

10-50 E("J 
40-120 J.lQ 
3000 KIE/mJ(+++l 

500 NE(+++++l 

Kalcium-klorid oldat 40 mmol CaCijl 
(+lAz üvegben levó mágneses keverőrUdacska 

megkönnyíti az oldási folyamatot a ·Fibrinotherm 
használatában. 

{++l1 egység (E) megfelel 1 ml friss normálplaz
mában jelenlevő Xlil-as faktor aktivitásának. 

(+++l3000 Kallidinogenáz~l naktívátor-Egység 
(KIE) megfelel 3,4 EPU-nak ("European 
Pharmacopoeia Units"). 

{++++)1 nemzetközi egység (NE) thrombin meg
felel a humán thrombinra megadott első Nemzetközi 
Standard 0,0853 mg-jában levóthrombin-aktivitás
nak. 

(+++++lA terméket az EK ajánlásainak megfeleló
en gyűjtött humán plazmából állítják elő, amely kizá
rólag egyedi donoroktól származó olyan plazmát 
tartalmaz, amikbe[1 ellenőrzötten nincsenek HCV
ellenanyagok. Klinikai tanulmányokkal kell még el
dönteni, hogy ezek az intézkedések a vírusos vagy 
molekuláris kórokozók esetleges átvitelének kocká
zatát csökkentik, változatlanul hagyják, vagy nőve-
lik-e. 
e Javallat 

Vérzéscsillapítás. Nehezen csillapítható diffúz 
vérzések; ízület- és csontsebészeli beavatkozások 
utáni vérzési rendellenességek (hemorrhagiás 
diathesis); prostataágy lezárása prostatectomia 
után. 

Szövetlezárás. Érprotézisek szigetelése; iim
panoplasztika C.S.F.; liquorfisztulák kezelése; az al
só magzati régió lezárása a terhesség során idó 
előtt bekövetkező burokrepedés esetén; légmentes 
varratzárás a tüdóparanchimán és a pleurán, vala-
mint a nyelőcső-, légcső- és rekeszizom-varratok 
esetében; rosszindulatú pleuralis folyadék kiömlé
sének megelőzése; perforációs sérülések után a 
szemlencse lezárása; varratvonalak lefedése 
bélanastomosisok szivárgásának megelőzésére, 

microvascularis anastomosis-varratok további lezá
rása. 

Szövetragasztás. · Parenchyma-ragasztás vese-, 
máj-, lép- és hasnyálmirigy-műtétekben; substantia 
spongiosa rögzítése csontüregek és csontdefektu
sok feltöltésében; pleurodesis spontán pneumottw
raxban; bórlebenyak és átültetett bőrrészek fixálása~ 
osteochondralis részecskék és implantáll darabok 
rögzítése; perifériás idegek ragasztása;_ maxiHaris 
sinus felnyitása utáni plasztikai sebészet. 
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Sebgyógyulás elősegítése. Devascularizált és 
fertőzött 2iapra történő bőrátültetések; bórnecro
sisak és nyálkahártya-fekélyek kezelése; homológ 
csont-transzplantációk beépítése. 
e Ellenjavallat 

Marhafehérjékkel szembeni ismert túlérzékeny
ség. Terhesség és szoptatás idöszakában alkalma
zása - az általános· ajánlásoknak megfelelóen -
megfontolást igényel, bár nemkívánatos hatások 
ezen időszakban nem ismeretesek. 
e Adagolás 

1. Adagolás és koncentrációk 
Az alkalmazandó Tissucol-oldat mennyisége a 

ragasztandó v. bevonandó felület terjedelmétöl, a 
kitöltendő defektus nagyságától, illetve a választott 
alkalmazási módszertől függ. 

Egy Tissucol Kit 1 ,O (ez 1 ml Tissucol-oldatnak 
és 1 ml Thrombin-oldatnak felel meg), legalább 10 
cm2-nyi felületre elegendő. Ha a bevonás a 
Ouploject-rendszerrel, porlasztófejjel történik az in
dikációtól függóen 25 cm2-100 cm2-es terület von
ható be. A túlsarjadzás elkerülése végett, valamint a 
megszilárdult fibrinragasztó zavartalan felszívódása 
céljából ajánlatos a Tissucol-thrombin-oldatot, ill. a 
két komponenst csak vékonyan rétegezni. 

Az aprotinin hozzáadása késlelteti a fibrinolysist. 
A természetes sebgyógyulás folyamatát szem 

előtt tartva elOnyösebb, ha a szövetragasztó las
san szívódik fel. Ezért kell a liofilizált Tissucol fel
oldására Aprotinin-oldatot (3009 KIE/ml) alkalmaz
ni. Az Aprotinin-oldat hígításával elérhető a ra
gasztó gyorsabb eliminálódása és/vagy a m~gra
g_a~ztand~ szöve_~ alacsonyp.~b _flbrinolytikus akti
VItasa. pl. idegszavet ragq,i"ztasanál a ragasztó rö
vid idő alatt történő felszívódása kívánatos, ami
hez 100 KIE/ml koncentrációjú aprotinin-oldat az 
elónyósebb. 

Csonthiányok szóvetragasztó~spongiosa keve
rékkel való feltöltésénél az aprotinin többnyire nem 
javallt. 

A szövetragasztó megszilárdulásának sebessé
ge függ a thrombin-oldat töménységétóL Amíg a 
4 NE/ml thrombínt tartalmazó thrombin-oldat meg
szilárdulási ideje kb. 30-60 mp, addig ez a folyamat 
az 500 NE/ml-es thrombin-oldat használatakor né
hány másodpercet vesz igénYbe. A magasabb kon
centrációjú thrombin pl. vérzéscsillapításra, az ala
csonyabb koncentrációjú thrombin pedig szővetek 
ragasztására alkalmas, ha a sebfelületek adaptáci
ójához időre van szükség. 

2. A komponensek előállítása 
l. A Tissucol-oldat előállítása (1. komponens) A 

liofilizált Tissucolt 3000 KIE/ml-es Aprotinin-oldattal 
oldjuk fel. Al;;icsonyabb koncentrációjú apretinin
oldatok Aqua destillata pro injectioneval történő 
hígítással állíthaták elő. 

Figyelem: idegszávet ragasztásához kb. 100 
KIE/ml-es aprotinin-oldat használandó. Ehhez 0,2 

ml-t kell hígítani 5 ml Aqua destillata pro injec
tioneval~. 

Csonthiányok szóvetragasztó-spongiosa keve
rékkel történő feltöltésekor többnyire nem kell apre
tinint használni, hanem a liofilizált Tissucol feloldása 
kétféleképpen történhet: 

a) a Fibrinotherm hó- és keverőkészülék segítsé-
géve!, 

b) 37°C-os vízfürdóben. 
a) Feloldás Fibrinotherm használatával: 
A Fibrinotherm lehetövé teszi mind az állandó 

37 °C hőfok tartását, mind a liofilizált Tissucol gyors 
feloldását a Tissucol üvegben Iévá mágneses keve
rőrudacska segítségéveL Ez utóbbit a Fibrino
therm-ben lévő mágneses keverőfurat alatti, önma
gában forgó mágnes lendíti forgásba. 

A liofilizált Tissucol-lal és az Aprotinin-oldattal te
li üvegeket a Fibrinotherm megfelelő furataiba kell 
beilleszteni. Ezután a készüléket a piros bil
lenőkapcsolóval kell beindítani, a 37 oc elérésekor a 
piros jelzőlámpa kialszik. Mindkét üveget mintegy 
1 O percig kell ezen a hátokon hagyni. 

Ezt követően az Aprotinin-oldatot a liofilizált 
Tissucol üvegébe kell juttatni. Ehhez a kék jelzésű 
fecskendőt kell használni. A Tissucol üveget ezután 
a Fibrinotherm legnagyobb furatába kell illeszteni 
(ha szükséges adaptergyűrűk segítségéve!), és a 
zöld billenőkapcsolóval el kell- indítani a keverőszer
~ezetet, majd 8-1 O percig járatni. 

Megjegyzés: A Tissucol-oldatot lehetőleg a felol
dás után azonnal fel kell használni. Ha ez nem lehet
séges, az oldatot a leállított keverószerkezetben kell 
hagyni, de a kék jelzésű fecskendébe való felszívás 
előtt rövid időre újra be kell indítani a keverószerke
zetet az oldat homogenitásának biztosítása érdeké
ben. 

b} Feloldás vízfürdő segítségével 
A liofilizált Tissucol-lal és az Apretinin-oldattal te

li üvegeket kb. 10 percig kell egy37°C-ra előmele
gített vízfürdőbe állítarli. A vízfürdő hőmérséklete a 
40°C-ot ne haladja meg! 

Az Aprotinin-oldatot a liofilizált Tissucol üvegébe 
kell injektálni a kékjelzésű fecskendővel. Ezután a 
Tissucol üveget egy percre ismét a 37 °C-os 
vízfürdőbe kell helyezni. Az üveget a habképződés 
elkerülése érdekében csak enyhén kell rázogatni, 
majd 1G-15 percre újból a 37°C-os vízfürdőbe kell 
állítani. 

Megjegyzés: .A Tissucol oldatot az oldás után 
lehetőleg azonnal fel kell használni. Ha ez nem le
hetséges, 37 °C-on kell tartani a kékjelzésű fecs
kendöbe való felszívás előtt. A habképződés elkerü
lése érdekében az üveget csak enyhén kell rázogat
ni. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a liofilizált 

(~Az lmmu'no AG kérésre ingyenesen mellékel Aqua ad 
iniectabilia (5 ml) tanalmú üvegeket.) 
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Tissucol teljesen feloldódott-e. Az átvilágított oldat
ban feloldatlan részecskék nem lehetnek. Ellenke
ző esetben az oldási folyamatot néhány perccel 
meg kell hosszabbítaní. 

Az alkalmazásra kész Tissucol-oldatot a mellé
csomagolt kék jelzésű fecskendővel steril körűlmé
nyek között kell az üvegból felszívni. (Egy második 
kanül az üveg gumidugóján átszúrva elősegíti a 
Tissucot oldat felszívását). 

ll. A thrombin-o/dat e!őálfítása (2. komponens) 
A megfelelő thrombin-kancentráció kiválasztása 

után a kalcium-klorid üveg teljes tartalmát vagy a li
ofilizált 500-as thrombin üvegébe (gyors megszilár
dulás), vagy a liofilizált 4-es Thrombin üvegébe (las
sú megszilárdulás) kell injektálni. 

A Thrombin-oldat elkészítésére a steril fekete jel
zésű fecskendók egyikét kell használni. Rövid rázo
gatás után 37 °C-on kell állni hagyni. Csak a másik 
fekete jelzésú fecskendövei szabad a thrombin
oldatot felszívni. 

Figyelem: a Thrombin feloldásához használt 
fecskendöket, ill. kanülöket az Aprotinin-oldat hígítá
sához vagy a !iofilizált Tissucol feloldásához alkal
mazni tilos, ellenkező esetben a fibrinragasztó idő 
elötti megszilárdulása következne be! 

3. App/ikációs módszerek 
Szimultán applikáció 
a) Duploject-tel és applikációs túvel 
b) Duploject-tel és porlasztófejjel 
c) Duploject-tel és applikációs katéterrel 
d) előkeveréssel Szekvenciális applikáció 
Figyelem: előkeveréssel történő szimultán appli-

kációban a 4 NE ml-es, a szekvenciális applikáció
ban az 500NEml-es Thrombin-oldat alkalmazható. 

Duploject-tel történő applikáció esetén mindkét 
koncentrációjú thrombin-oldat alkalmazása lehetsé
ges. 

Szimuftán applikáció 
A Duploject-rendszer lehetövé teszi a két kom

ponens azonos mennyiségének egyidejűleg 
történő felvitelét Ezek gyorsan és jól összekeve
rednek, ami a ragasztás szilárdsága szempontjá
ból fontos. 

a) Szimultán applikáció 
A Duploject-tel és applikációs túw;:l. 
A steril Duploject-rendszer a két azonos térfoga

tú, egyszerhasználatos fecskendő befogadására 
szolgáló tartó részból és a dugattyúhoz csatlakozó 
közös vezetékból áll. 

Az alkalmazás során a közös csatlakozón ke
resztül a két komponens egyenlő arányban kerül az 
applikációs !űbe és keveredik ott össze. 

A Tissucol-, ill. a Thrombinoldat fecskendéit a 
fecskendótartókba kell helyezni. A fecskendöknek 
2.zonos - lehetőleg légbuborék nélküli - mennyi
ségű oldatot kell tartalmazniuk. Mindkét fecskendő 
kónuszát a csatlakozóval össze kell kötni, ügyelve a 
rögzítés szilárdságára. 

A csatlakozó rögzítésére a fecskendőtartóhoz 
biztosító pánt szolgál. Az applikációs tűt a csatlako
zóra kell felerősíteni. 

Az esetleg a csatlakozóban vagy a !űben rekedt 
levegót nem szabad kinyomni, mert így a túk már az 
applikáció előtt beragadhatnak. A Tissucof- .és 
Thrombin-oldatot az összeragasztandó rész egyik 
vagy mindkét felületére kell juttatni. 

Figyelem: a Duploject rendszer tartószerkezet
ében csakis a gyógyszeres dobozban lévő fecs
kendöket szabad elhelyezni, egyéb fecskendők 

nem biztosítják a csatlakozó kifogástalan és szilárd 
illesztését. Ha az applikáció! bármilyen ok miatt 
meg kell szakítani, a ragasztás újra kezdésekor a 
használt !út ki kell cserélni (a csomagban három tar
talék tú található). Az applikációs !űt csak közvetle
nül a ragasztás újrakezdése előtt szabad kicserélni, 
különben a csatlakozó kivezetőnyílása eldugulhat 
(ebben az esetben csomagban lévő tartalékcsatla
kozót kell használni). 

b)Szimultán applikáció Duploject-tel és porlasz
tófejjeL 

Nagy kiterjedésú sérülés.ek kezelésekor - pl. 
bőrátültetésekhez és diffúz véri:ések csillapítására
a Tissucol Duploject és porlasztófej segítségével al
kalmazható. 

A Tissucol és Thrombin oldatokat tartalmazó két 
fecskendőt bele kell helyezni a tartórészbe, majd a 
két fecskendő kónuszát a csatlakozó helyett speci
ális porlasztófejjel kell összekötnL Ebben az oldatok 
a kimenőnyílásig külön-külön haladnak. A kompo
nensek optimális keveredését és porlasztófejbe ju
tását a két kimenet feletti külön fejbe jutó gázsugár 
biztosítja. 

A hajtógáz nyomását és áramlási sebességél a 
speciáJisan tervezett Tissomat-vezérlökészülék sza
bályozza. 

Megjegyzés: A porlasztókészletben ("Spray 
Set") külön részletes leírás található ezen alkalma
zási módszerröl. 

c) Szimultán applikáció Duploject-tel és appliká
ciós katéterreL 

A nehezen hozzáférhető mútéti területeken vagy 
endoszkópon keresztül a Tissucol Duploject és 
applikációs katéter segítségével alkalmazható. 

Megjegyzés: Ezen alkalmazási mód részletes le
írása a katéter melléklctében található. 

d) Szimultán applikáció elókeveréssel. 
Csak 4 NE/ml koncentrációjú thrombin-oldattal 

alkalmazható. Mindkét ragasztó komponensből 
egyenlő mennyiséget kell összekeverni és a 
Tissucoi-Thrombin-oldatot rögtön a kezelendő 

helyre juttatni. A teljes procedurát (keverés, appliká
ció, ragasztandó felületre juttatás) egy perc alatt kell 
lebonyolítaní. Egyéb segédanyagok (pl. a csonthiá
nyok feltöltéséhez való spongiosa) az oldatokhoz 
hozzákeverhetök. 
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Szekvenciális applikáció 
E módszerhez célszerű 500 NE/ml koncentráci

ójű Thrombin-oldatot használni. 
Az összeragasztani kívánt felületek egyikére a 

Tissucol-oldatot. a másikára a Thrombin-oldatot kell 
felvinni azonos mennyiségben. 

Mivel a maQas thrombin-kancentráció miatt a 
fibrinragasztó rövid időalatt megszilárdul, a felületek 
összeillesztését gyorsan kell végrehajtani. 

Figyelem: a fibrinragasztóval bekent, majd 
összeillesztett sebfelületeket mintegy 3-5 percig 
enyhén összenyomva kell tartani, hogy a megszilár
duló ragasztó jól tapadhasson a környező szövctek
hez. A végleges szilárdságot kb. 2 óra elteltével éri 
el a ragasztó. 

Tissucol-thrombin-oldattal érintkezésbe kerülő 

kesztyűket és múszereket előzetesen steril konyha
só-oldattal célszerű megnedvesíteni, így elkerülhető 
a fibrinragasztó odaragadása. 
e Mellékhatás 

Nagyon ritka esetekben, marhafehérjékkel 
szemben fennálló túlérzékenység, ill. ismételt alkal
mazás eselén allergiás, ill. anaphylaxiás reakciók 
léphetnek fel. 

Ha a tünetek kezelést tesznek szükségessé, azt 
a szakott módon, pl. antihistaminokkal, kor
tikoidokkal, epinefrinnel kell végrehajtni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. A készítmény heparinizált be
tegek esetében (pl. extracorporalis keringésnél) is 
alkalmazható: · 
• Figyelmeztetés 

A Tissucol fibrinragas~ó alkalmazása során 
egyes esetekben biológiaifag kompatibilis anyag, 
pl. ko!lagén gyapjú használható hordozó, ill. 
erösítőanyagként 

A Tissucol-, ill. a Thrombin-oldatot aszövetekbe 
fecskendezni, vagy intravasalisan beadni nem sza
bad, mert fennáll az esetleges anaphylaxiás reak
ció, ill_ a thromboemboliás komplikáció veszélye! 

Minthogy a Tissucol denaturálódhat alkoholos 
oldalakkal, jóddal, vagy (pl. a fertőtlenítökben talál
ható) nehézfémekkel vató érintkezés során, ezen 
anyagokat a ragasztó alkalmazása előtt gondosan 
el kell távolítani. 

Alkalmazása során a nem kezelendő környező 
bórfelületeket vagy szöveteket ajánlatos lefed ni. 

A feloldott Tissucol- és Thrombin-oldatokat az 
oldás után 4 órán belül fel kell használni. 

A tudomány és a technika mai állása szerint ál
talában nem lehet az alvadásaktív plazmaszárma
zékokra vonatkozóan a humán plazmából származó 
ismert, vatamint ismeretlen virusok átvitelével szem
beni abszolut biztonságot igazolni. 

A Tissucolt több kontrollált klinikai vizsgálatban 
eilcnőrizték. Ezek során semmi utalást sem találtak 
a HIV- vagy a hepatitisvírus átvitelére. 
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A Tissuco! a!kalmazásakor sem a HIV- som a hc
patitis-vírusok nem vivódnek át. 

Eltartás: 2-8 °C között, hűtőszekrényben, meg
fagyástól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1482 (0,5 fibrinragasz
tó), K -1483 (1,0 fibrinragasztó), K -1484 (2,0 fib
rinragasztó), K- 1485 (5,0 fibrin ragasztó) 

TOBANUM tabl!ltta {40x) 

RICHTER ATCMd:'C07AA2.7 

Nem cardiaszelektiv béta-adrenerg recepte; 
blockoló, a farmakológiai és a klinikai farmakológiai 
vizsgálatokban a propranololnál 3-10-szer hatéko
nyabb. Saját sympathomimetikus hatása nincs. 
Membránstabilizáló .,kínidin-szerű" hatású. 
Farmakokinetikai és farmakodinamikai vizsgálatok 
alapján béta-receptorgátló hatása viszonylag tartós. 
• Hatóanyag 

5 mg cloranololum chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Hypertonia: enyhe és mérsékelt magasvérnyo
más eselén önmagában vagy salureticummal, mér
sékelt és súlyos hypertoniában salureticummal, 
és/vagy perifériás értágítóval kombinálva; 

Angina pectoris 
Kűlönbözó szívritmuszavarok; paroxysmalis 

supraventricularis tachycardia (a roham megszün
tetésére és a paroxysmusok megelőzésére), króni
kus pitvarfibrillatio ( digitálisszal kielégítöcn nem be
folyásolható kamrai frekvencia csökkentésére, és 
más antiarrhythmiás szerrel, pl. kinídinnel a sinus-rit
mus helyreállítására és fenntartására), ventricularis 
extrasystolia (küiönöscn, ha azt adrenerg izgalom, 
pl. terhelés vagy digitálisz-intoxikáció okozza); 

Essentialis keringési hyperkinesis 
Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia; 

hyperthyreosis: a thyreostatikus kezelés adju
válására. 
• Ellenjavallat 

Abszolút ellenjavallatok: digitálisszal és 
diureticummal nem kompenzálható keringési elég
telenség (a digitálisz pozitív inatrop hatását nem 
függeszti fel, ezért a keringés kompenzálása után a 
digitálisz-, ill. a diureticus terápia folytatása mcllett 
adása nem ellenjavallt), asthma bronchiale, iil. 
egyéb efedetű súlyos obstructív légzési elégtelen
ség, kifejezett bradycardia (50/min alatti nyugalmi 
szívfrekvcncia), sick sinus-syndroma, ll. és lll. fokú 
AV-black. metabolikus acidosis. 

Relatív e!/enjava!fatok: claudicatio intermit
tens és Raynaud-syndroma. Elegendő tapaszta
lat hiányában terheseknek való adása nem ja
vallt. 



e Adagolás 
Kezdő adagja felnőtteknek naponta 5-7,5 mg 

{2-3-szor Y2 tabi.). A betegség súlyosságától füg
gően adagja másod-harmadnaponta emelhető, a kí
vánt hatás eléréséig. Átlagos napi adagja 10-20 mg, 
maximálisan 45 mg. 
• Mellékhatás 

Leggyakoribb bradycardia, előfordulhat továb
bá keringési elégtelenség, obstruktív légzészavar, a 
claudicatiós panaszok fokozódása, gastrointesti
nalis panaszok {nausea, diarrhoea), központi ideg
rendszeri tünetek {alvászavar, fejfájás), fáradékony
ság, gyengeségérzés. A mellékhatások jelentős ré
sze, pl. az álmatlanság, nausea spontán, az adago
lás megváltoztatása nélkül megszúnhet. Néhány tü
net, pl. a bradycardia, az adag csökkentésével 
megszüntethető. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
- egyéb vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel 

{egymás hatását erősítik); 
- catecholamindepléciót okozó gyógyszerekkel 

(bradycardia, ill. hypotensio veszélye); 
- inzulinnal és orális antidiabeticummal (vércu

korszintet csökkentő hatása fokozódhat). 
• Figyelmeztetés 

Tartós kezelés elhagyása csak fokozatosan, or
vosi ellenőrzés mellett történhet. Szívelégtelenség, 
nagyfokú bradycardia vagy bronchusspasmus je
lentkezésekor adagolását be kell szüntetni. Kerin
gési elégtelenségben digitálisz és diureticum adha
tó, bradycardia esetén 0,5-1 mg atropin, ill. annak 
hatástalansága eselén béta-receptor-izgató (pl. 
percenként 5 )lg, max. 25 )lg izoprenalin) alkalmaz
ható iv. Obstructiv típusú légzészavarban iv. dla
phyllin és atropin adható. 

Elsősorban labilis és inzulin! igénylö diabetes
ben, a hypoglykaemiás hajlamot fokozhatja, és a 
hypoglykaemiával járó sympathikus aktivitás tüne
teit elfedheti, ezért a vércukorszint időnkénti ellenőr
zése szükséges, és az antidiabeticum adagját adott 
esetben újra be kell állítani. 

Kloroform-, éternarcosis alkalmazása esetén a 
mútét. előtti napokban adását le kell építeni. Ha 
béta-receptor-bioekelót szedő beteg .általános ér
zéstelenítése szükséges, lehetőleg csekély inatrop 
hatású készítményt (halotánt, nitrogénoxidult) kell 
választani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3583 

TOBBAD~Xszeml<enőcs (3,5 g) 
TOBRAÓEX szoszpenziós 

szemcsepp {5 ml) 

ALCON 

Antibiotikum és szteroid kombináció, a szemé
szelben történő helyi alkalmazásra. 

A kortikoszteroidok elnyomják a különböző ere
detű gyulladásos reakció! és valószínűleg hátráltat
ják, vagy lassítják a gyulladást. Mivel a kor
tikoszteroidok a szervezet fertőzés elleni védekező 
mechanizmusát gátolják, a kortikoszteroidhoz mik
robaellenes gyógyszert célszerű adni, ha ez a gátló 
hatás klinikailag jelentősnek minősül. 

A dexametazon erős hatású kortlkoszteroid. 
A gyógyszer antibiotikum komponense a 

tobramycin, in vitro vizsgálatok szerint a következő 
mikroorganizmusokkal szemben hatásos: 

- Staphylococcusok, beleértve a S. aureust és 
S.epidermist (koaguláz pozitívak és negatívak), pe
nicillin-rezisztens törzsek is. 

- Streptococcusok, beleértve néhány A-csoport
ba tartozó béta-haemo/ytikus fajtát is, valamint né
hány nem haemolytikus és néhány Streptococcus 
pneumoniae fajtát is. 

- Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Enterobaefer aerogenes, 
Proteus mirabifis, Marganel/a morganíi, a legtöbb 
Proteus vulgarts törzs, Haemaphi/us influenzae és 
H.aegyptius, Maraxe/fa /acunata és Acinetobakter 
calcoaceticus (Herelfea vaginacola) és néhány 
Neisseria törzs. 

A baktériumérzékenységi vizsgálatok kimutat
ták, hogy néhány esetben a gentamycin rezisistens 
mikroorganizmusok érzékenyek tobramycinre. Ez 
ideig nem találtak olyan jelentős baktériumtörzset 
amelyik a tobramycinnel szemben rezisztens lett 
volna, azonban baktériumrezisztencia a gyógyszer 
hosszas használata során kialakulhat. 

Nincsen adatunk a Tobradex szemészeli szusz
penzió és kenöcs szisztémás felszívódásának mér
tékére, bár tudott, hogy a szembe lokálisan adott 
gyógyszerek kismértékben felszívódhatnak. Ha a 
Tobradex szemészeli szuszpenzió maximális adag
ját adják is a kezelés első 48 órájában (2 csepp 
mindkét szembe, óránként) és az általános felszívó
dás teljes mértékú lenne- ami egyáltalán nem va
lószínű~ a dexametazon napi adagja 2.4 mg lenne. 
Aszokásos élettani helyettesítő adag 0,75 mg/nap. 
HB. Tobradex szemészeli szuszpenzióból a kezelés 
első 48 órájában 2 cseppet kap a beteg mindkét 
szemébe négyóránként, az elméletileg teljesen fel
szívádá adag napi 1,2 mg lenne. A Tobradex 
kenőcs esetében, ha naponta mindkét szembe 
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négyszer alkalmazzák, ez az adag napi 0,4 mg 
lenne. 
e Hatóanyag 

15 mg tobramycinum és 5 mg dexamethasonum 
(Sml) szemészeli szuszpenzióban. Konzerválószer: 
benzalkon ium-klorid. 

10,5 mg tobrámycinum és 3,5 mg dexametha
sonum (3,5 g) szemkenőcsben. Konzerválószer: 
klorobutanol. 
e Javallat 

Szemészeli gyulladásos folyamatok, ha kor
tikoszteroidok alkalmazása indokolt és felszínes 
bakteriális infekció is fennáll, vagy annak veszélye 
fenyeget. 

A szem lokális szteroid kezelése javasolt á' 
szemhéj-, kötőhártya-, cornea-és a szemgolyó elül
ső szegmentumának gyulladásos állapotaiban, 
vagy bizonyos fertöző kötőhártyagyulladásokban a 
vizenyő és a gyulladásos tünetek esőkkentése érde
kében. Szteroidok adása javasolt az elülső uveitis 
krónikus formájában is, kémiai, sugárzásos és hő 
által okozott szaruhártya-sérülésben, vagy a 
carneába hatolt idegen testek esetében. 

Kombinált szteroid és fertőzés ellenes gyógy
szer alkalmazása felszínes fertőzések komoly ve
szélye esetén javasolt. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer bármely összetevője iránti túlérzé
kenység. Epitheliális herpes simplex keratitis {ker
atitis dendritica), vaccinia, varicella valamint a con
junctlva és a cornea több más vírusbetegsége. A 
szem mycobacteriális fertőzése. A szem szővetei
nek gombás betegségei. N_,.em ajánlott cornealis 
idegentest komplikáció méntes eltávolítása után 
sem. Gyermekgyógyászatban (kellőadatok hiányá
ban). 
• Adagolás 

Felnőttek részére: 
Szuszpenzió: 1-2 cseppet kell a kötőhártya

zsákba 4-6 óránként cseppenten i. A kezelés kezde
tén, az első 24-48 óra során az adat két óránként 
1-2 csepp adására emelhető. A kezelés gyakorisá
gát a klinikai tünetek javulásának megfelelően kell 
csökkenteni. A kezelést nem szabad túl korán abba
hagyni. 

Kenőcs: kis mennyiségú, kb. 1 cm hosszúságú 
kenőcs csíkot kell a kötőhártyazsákba kenni, napon
ta 3--4-szer. 

A kenőcsöt elalvás előtt a nappali szuszpenziós 
kezelés kiegészítéseként is lehet alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Lokális toxikus reakció és túlérzékenységi reak
ció, mely szemhéjviszketést, szemhéjduzzanatot és 
kötőhártya-vörösséget okoz. Ezek a tünetek a bete
gek kevesebb, mint 4%-án fordulnak elő, hasonló
an, mint más aminoglikm:id antibiotikumok helyi 
adása esetén. 

Ha a szembe lokális tobramycint és szisztémás 
hatású aminoglikozid antibiotikum-kezelést egyide
jűleg kap a beteg, ellenőrizni kel! a szérum antibi
otikumszintjét. A szteroid komponens által okozott 
me!iékhatás szemnyomás-emelkedés glaucoma 
esetleges kifejlődésével és esetleges látóidegrost 
károsodással, hátsó subcapsularis cataracta kép
ződés, elhúzódó sebgyógyulás lehet. 

Ha érzékenység i reakció jelentkezett,.:a kez-elést 
abba kell hagyni. 

A szteroidok hosszas alkalmazása glaucomát 
okozhat, a látóideg károsodásával, a látóélesség és 
a látótér romlásávaL továbbá hátsó subcapsularis 
cataracta is keletkezhet 

Másodlagos fertőzés: szteroid és antimikrobás 
hatású szerek kombinációjának alkalmazásakor elő
fordulhat másodiagos fertőzés. Szteroidok hosszas 
alkalmazása különösen veszélyes gombás fer
tözések létrejötte miatt. A gombás fertőzés 

lehetőségél mindig szem előtt kell tartani, ha a szte
roid-kezelés során a szaruhártyafekély gyógyulása 
elhúzódó. Másodlagos bakteriális fertözés is előfor
dulhat a szervezet immunválaszának legyengítése 
következtében. 
• Figyelmeztetés 

Ha hosszú ideig adjuk a szteroidot, számolni kell 
a cornea gombás fertőzéséveL Amint a többi antibi
otikum esetében is, hosszas adása esetén számolni 
kell az antlbiotikumra nem érzékeny mikroorganiz
musok (ideértve a gombákat is), elszaporodásával. 
Ha felülfertőzés jelentkezett, ennek megfelelő 

kezelést kell kezdeni. Ha többféle szer adására van 
szükség, vagy ha klinikaitag indokolt, a beteget na
gyítást alkalmazó módszerekkel kell megvizsgálni, 
pl. réslámpával és ha szükséges, fluoreszcein fes
téssel. 

Tartós alkalmazás esetén a szemnyomást rend
szeresen ellenőrizni kell. A hosszas szteroid alkal
mazása elnyomhatja a szervezet immunválaszát és 
így növelheti a másodiagos szemfertőzések veszé
lyét. Azokban a betegségekben, amelyek a cornea 
és sclera elvékonyodásával járnak, a szteroidok he
lyi alkalmazása során perforáció! figyeltek meg. A 
szem akut purulens fertőzéseiben a szteroid-fer
tózés jeleit elfedheti vagy a meglévő fertőzést fellob
banthatja. 

Carcinogenesis, mutagenesis, fertilitas. Nem vé
geztek vizsgálatokat a szer carcinogenesist és 
mutagenesist okozó hatásával kapcsolatban. A fer
tilitás csökkenését nem észlelték patkányokon vég
zett vizsQálatokban, amikor subcutan tobramycint 
adtak 50-1 oa mg/ttkg/nap adagban. 

Terhesség. A kortikoszteroidok teratagenitását 
igazolták állatkísérletekben. Tobramycin-kezelés so
rán végzett patkány- és házinyúl reprodukciós kísér
letekben (100 mg/ttkg/nap) nem tudtak fertilitási, 
vagy magzatfejlődési zavart kimutatní. Nem végez
tek azonban terhes nőkön megfelelő és gondosan 
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ellenőrz~tt klinikai vizsgálatokon Tobradex-szel, így 
terhessegben csak a terápiás előny/kockázat gon
dos mérlegelésével aaható. 

Szoptató anyák. Nem ismert, hogy kiválaszlódik
e az anyatejben. Megfontolandó a szoptatás 
Időleges felfüggesztése, ha az anya Tobradex sze
mészeli szuszpenziós vagy kenőcsös kezelésben 
részesül. 

GyermeKgyógyászati alkalmazás: Nincsen adat 
a gyermekkori alkalmazás biztonságos és hatásos 
voltára. 
e Megjegyzés: ++v Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1942 (szemkenőcs)" K 
- 1941 (szuszp. szemcsepp) ' 

. TO.f'lpGEN illji,J(dó(51< 1llllj.· 
TONÓGENoldat (5 nll). 
RICHTER.(injel<ció) 

-- A'i{>k~'d;--'-~G3é"AÜ:1 
PHAAMÁMAGlST(otd~t)i ·.· ~~~Jó~·,Rp;{,\) 

A mellékvese velő állományának sympa
thomimetikus hormon ja. 
, f3 1, _[32 és a-_receptor izgató hatása van. Fiziológi
a~ dóZISban növeli a szív kontraktilitását, frekvenci
ájál és a systolés vérnyomást. Fokozza a muscularis 
microcirculatiot, ezáltal csökkenti a szisztémás vas
cularis rezisztenciát a diastolés vérnyomást és eler
nyeszti a bronchusok simaizomzatát. Farmakológiai 
dózisban dominál a-receptor izgató hatása: a bór, a 
ny~lkah~rtyák, _a vese erei szűkülnek és mind a sys
toles, m1nd a diastolés vérnyomás emelkedik. 
e Hatóanyag 

1 mg epinephrinum (1 ml) ampullánként; 5 mg 
epinephrinum (5 ml) oldatban. 
• Javallat 

Injekció: collapsus és perifériás keringési gyen
geség, perifériás keringési bénulás, szívbénulás, 
szívgyengeség, shock, vagotoniás és allergiás be
tegségek, a műtéti terület vértelenítése. 

Oldat: helyi alkalmazás, orrkagylók duzzadása 
orrvérzés, heveny nátha, orrmelléküreg-gyulladás: 
conjunctivitis, glaucoma, gyomorvérzés, hólyagvér
zés. Asthma bronchiale esetén inhalációban. 
e Ellenjavallat 

Tüdővérzés, hypertonia, tachycardia. 
e Adagolás 

Injekció: A szokásos egyszeri adag felnőtteknek 
0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) sc., im., ill. 0,05----0,1 mg 
(0,05-0,1 ml) ív., végveszélyesetén intraradialisan. 
Indokolt esetben ezen adagok Jegfeljebb 1 mg-ig (1 
ml) sc., im., ill. 0,2 mg-ig (0,2 ml) iv. alkalmazás ese-· 

tén növelh'etők, és szükség szerint annak figyelem
bevételével ismételhetők naponta 2-5 alkalommal 
hogy aszokásos napi adag felső határa: 5 mg {5 ml) 
sc., im., ill. iv. adáskor: 1 mg (1 ml). 

Gyermekeknek szokásos egyszeri adagja sc., 
1m.: 

3 hónapos korban 0,10 mg (0,1 ml), 
1 éves.korban_0,15 mg (0,15 ml), 
3 éves korban 0,20 mg (0,20 ml), 
6 éves korban 0,25 mg (0,25 ml), 
iskoláskorban testtömegtól függően: 0,30----0,50 

mg (0,30----0,5 ml). 
Ezen adagok - szükség szerint - ni:J.ponta 2-3-

szar adhatók, figyelembe véve a szokásos napi 
adagok felső határát: 

3 hónapos korban 0,40 mg (0,4 ml), 
1 éves korban 0,50 mg (0,5 ml), 
3 éves korban 0,60 mg {0,6 ml), 
6 éves korban 0,80 mg (0,8 ml), 
iskoláskorúaknak testtömegtól függóen: 1-1,8 

mg (1-1,8 ml). 
Ofdat: belégzés céljára felnőtteknek o, 1-0,2 

m~ (0,1-0,2 ml) az egyszeri adag (ezen adagok 
gep1 porlasztásra vonatkoznak; gumibalionos kézi 
porlasztás eselén a feltüntetett adag 5-10-szere
sére is szűkség lehet), ez naponta 2-4-szer 
ismételhető. 

• Mellékhatás 
Szívdobogás, arrhythmia, vérnyomás-emelke

dés, szédülés, remegés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
"'" -orális antidiabeticumokkal (csökkenti a cukor
szintet a vérben); 

- Iriciklikus antidepresszánsokkal, guanetidinnel 
és rokonvegyületeivel (a sympathomimetikus hatás 
növekszik). 
o Figyelmeztetés 

Levegőn megvörösödötl, megsötétedett old8t 
nem használható. 

Eftartás: Fénytól védve légmentesen (oldat). 
Fénytól védve, szabahőmérsékleten (injekció). 
e Megjegyzés: + +V (inj.} +V (oldat) 
It Törzskönyvi szám: Tsz.: 1595 (inj.), 

Tsz.: 1596 (oldal) 

TOR E CAN drazsé (2Öx) · 
TÖRE.CAN itíjél<ció(5 J< 1m lj 
TORECAN végbeíkúp (6x) 

EG IS ATC kód:iR06ADö:3"' 

A tietilperazin fenotiazinok csoportjába tartozó 
vegyület. Központi idegrendszeri hatását az area 
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postrema, a nyúltvelői chemoreceptív trigger zóna 
sejtein fejti ki. Erős hányáscsillapító, a többi fenoti
azin-származékhoz képest jóval gyengébb hatású 
antipsychoticum. 
e Hatóanya_g 

6,5 mg thiet~yfperazinum drazsénként illetve (1 
ml) ampullánként, illetve kúponként. 
e Javallat 

Műtét utáni hányinger és hányás, endo- és exo
toxikus állapot (uraemia, gyógyszerintoxikáció, gas
trointestinalis betegségek, cholecystopathia). rádi
umterápiát követő hányinger és hányás, oto
laringológiai kórképek, egyéb szerekre refrakter 
Meniere-syndroma, különbözó eredetű vertigo, uta
zási betegségben profilactikusan. 
e Ellenjavallat 

Depresszív és comatcsus állapot; terhesség. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 6,5-19,5 mg (1-3 drazsé, 
illetve végbélkúp), súlyosabb esetekben 1 ampulla 
im. vagy iv. Fekvőbeteg gyógyintézetekben szükség 
eselén naponta 3 ampulla is adható. Postoperatív 
hányás megelőzésére a műtét előtt 1 ampulla, szük
ség eselén a műtét után az adag megismételhető. 

A műtét előtti este a szokásos praemedicatio 
me!lett 1 drazsé vagy végbélkúp adható. 

Kinetcsis megelőzésére profilaktikusan 1 drazsé 
vagy 1 kúp. 
e Mellékhatás 

Extrapyramidális jelenségek ( excitomatoros syn
droma, pseudoparkinsonismus), szedatív effektus, 
lehangoltság, tachycardia, hypotonia, szédülés, ál
~~tlanság, ~zájs_:~razság, womorpanaszok, niko
tlnlntolerancla, bofJelenséQék. thrombopenia. 
• Gyógyszerkölcsönhalás 

Óvatosan adható: 
- szedatívumokkal, vérnyomáscsökkentökkel 

(hatásfokozódás); 
- pentetrazollal (convulsio lehetősége); 
- levodopávai {hatáscsökkenés). 

e Figyelmeztetés 
Ha az extrapyramidális jelenségek spontán nem 

fejlódnek vissza, megfelelő antiparkinsonszerekkel, 
antihisztaminokkal, barbiturátszármazékokkal és 
koffeinnel kezelendők. 

Gyermekeknek Torecannal való kezelése 15 
éves kor alatt nem javasolt. 

Alkalmazásának első időszakában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazása idején tilos szeszes italt fo
gyasztani! 

Eltartás: Drazsé szobahőmérsékleten; Végbél
kúp: hűvös helyen; Injekció: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3378 (drg.); Tsz.: 3377 
(in].); Tsz.: 3379 (kúp) 

TP'110_mginjekció ·····•· •. ·:.• 
(1 pora~ p ulla+ 1 x. 2 ml) 

TP-.1 25 mg injekció 
(1 pora~pl.lllá;.1 "2 ml) 

TP-1 50mg i~j.,kció 
(1 porampulla+1 x Zml);._ • ·••···· 

sERoNO ATC kód:·L03ÁA19--

Az immunrendszeren belül a thymus különleges 
szerepet tölt be a csontvelőból származó T-sejtek 
érésének szabályozásában. Az érett T-sejtek köz
vetlenül részt vesznek a specifikus sejt-közvetített 
immunreakciókban és szabályozzák a humorális im
munválaszért felelős lymphocytákat. A TP-1 kezelés 
a thymus fiziológiás hatásával azonos következmé
nyekkel jár. Ezek in vitro {rozetta tesztekkeL mitogén 
válassza!) és in vivo (graft versus host reakcióval 
bórpróbákkal) demonstrálhatók. ' 

A TP-1 kezelés helyreállftja az immunreaktivitást, 
növeli az immunkompetens T-sejtek számát, ame
lyek nem elegendőek immunhiányos állapotokban. 

A primer immunhiányos állapotok közül főleg a 
tiszta T-sejt hiányos, illetve T-B sejt hiányos állapo
tok, valamint némely másodiagos immunhiányos ál
lapotok reagálnak jól a TP-1 kezelésére. 
e Hatóanyag 

10 mg, 25 mg, illetve 50 mg thymostimulinum -11-
ofilizált por formájában - ampullánként 
e Javallat 

Primer immunhiányos állapotok: congenitális 
thymus aplasia, tiszta T-sejt hiányos syndromák, 
krónikus mucocután candidiasis, ataxia teleangiec
tasia, Wiskott-Aidrich-syndroma, refrakter atcpiás 
dermatitis. Másodlagos immunhiányos állapotok 
kiegészítő kezelése: krónikus aktív hepatitis, vírus 
pneumonia, encephalopathia, hemorrhagiás vari
cella, recurrens herpes simplex infekciók, 
melanoma malignum, inoperábilis emésztőszervi tu
morok, daganatokhoz társuló fertőzések, sarcoido
sis, öregkori fertőzések, Hodgkin kór, pleuritis carci
nomatosa. 
e Ellenjavallat 
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Lupus erythematosis, terhesség, immunsup
pressiv terápia, autoimmun megbetegedések. 
• Adagolás 

lntramusculárisan adandó. Az átlagos adag 1 
mg/ttkg r naponta egy héten át, majd hetenként 2-3-
szor, változó ideig, néhány hétlől több hónapon ke
resztüL Heveny infekciókban, ha a kezelés eredmé
nyes, a gyógyszer adása néhány nap után meg
szüntethetó. 
e Mellékhatás 

Enyhe és átmeneti bórreakciók (pruritus, oede
ma, erythema), átmeneti fájdalom az injekció be-



adási helyén_ Ritkán: urticaria (amely kortikoszteroid 
adásával megszüntethető), láz, hidegrázás. A keze
lés során anaphylaxias shock is előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

Különös óvatosággal adandó: atopiás, allergiás, 
fehérjékre túlérzékeny egyéneknek. A szisztémás 
adagolást megelőzően, teszt vizsgálat szükséges 
az alábbiak szerint.- O, 1 mg thymostimulint 0,1 ml ol
dószerben kell feloldani és intracután adni. Ha a 
teszt pozitív, a készítményt nem szabad szisztémá
san adni. 

Intolerancia esetén a kezelést fel kell függeszte
ni, illetve deszenzibilizálás kísérelheló meg. 

Eltartás: A bontatlan ampulla szabahőmérsék
leten (15-25 °C), fénytól védve tartandó. 

Az injekcios oldat készítése: A mellékelt oldó
szerampulla tartalmát a liofilizált port tartalmazó arn
puliába injektálni, feloldódás után a fecskendóbe 
felszívni. Feloldás után a készítményt azonnal fel kell 
használni, az elkészített oldat nem tárolható. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1385 (10 mg injekció); 
K- 1386 (25 mg injekció); K- 1387 (50 mg injekció) 

TR)I.CRIUM 50 mg lríjekciO • .. · .> ..•• 
l •( . . . .... · ... . ...•... · ... 

l·. · ... 5X5I"fll)i<·.···········•·• i >\ • 
WELLCOME •. .•• > .. ATC kód:M03~C~4 ••. 

Nagymértékben szelektív, kompetitív, nem 
depolarizáló neuromuscularis blockoló szer. FiziolO
giás pH-n és hőmérsékleten nem enzimatikus úton 
metabolizálódik inaktív metabolitokká (Hoffmann
elimináció). 

Hatásának megszúnése nem függ máj általi me
tabolizmustól és vese általi kiválasztástól. Ezért ha
tástartamát valószínűleg nem befolyásolja a vese, 
máj és keringés elégtelensége. Lehetséges, hogy 
némi bomlás végbemegy nem specifikus plazma 
észterázok hatására. Csökkent pseudocholineste
rase múködésúek plazmáján vizsgálva semmilyen 
eltérést nem tapasztaltak a Tracrium inaktiválódás
ban. 

A pH és testhőmérséklet fiziológiás határokon 
belüli változásai nem befolyásolják a hatástartamct 
e Hatóanyag 

50 mg airacurium besylicum (5 ml) ampullán
ként 
e Javallat 

A vázizom ellazítása különféle sebészi beavat
kozásokban és kontrollált lélegeztetéskor. Endo-tra
cheális intubálás, amikor az izomrealaxáció további 
fenntartása szükséges. Császármetszés folyamán 
izomrelaxáció fenntartása, amikor az intubálást 
gyors hatású szerrel végezték (pl. suxamethonium). 

• Ellenjavallat 
A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 

o Adagolás 
Individuális 
Felnőtteknek 

lv. injekcióban aszokásos adag 0,3----0,6 mg/ttkg 
(a teljes blokád kívánt időtartamától függóen) kb. 
15-35 percre megfelelő izomrelaxáCió! hoz létre. 

Endotracheális intubálás - 0,5---0,6 mg/ttkg iv. 
beadása után - 90 másodpercen belül végezhető. 
A toljes blokád további O, 1---0,2 mg/ttkg fenntartó 
adagokkal meghosszabbítható. Az ismételt fenntar
tó adagok nem kumulálódnak. 

A Tracriummal létrehozott neuromuscularis blo
kád gyorsan felfüggeszthetó- atropin adását 
kóvetóen - kolinészteráz bénító szerek szokásos 
adagjaival (pl. neostigmin, edrophonium) reku-
rarizációs tünetek nélküL · 

Neostigmin nélkül a teljes blokádból a spontán 
helyreállás kb. 35 perc múlva várható (ekkorra a 
neuromuscularis funkció 95%-ban állt helyre perifé
riás ídegstimu!átorral vizsgálva). 

!nfúzíóban adható a 0,3-0,6 mg/ttkg egyszeri 
kezdőadag után 0,3-0,6 mg/ttkg/óra adagban 
hosszabb sebészi beavatkozások esetén a neuro
muscularis blokád fenntartására. 

A szokásos infúzió-sebességgel adható car~ 
diopulmonaris bypass mútéteknél. 

A testhőmérséklet 25-26 Celsius fokra csök
kentése (indukált hypothermia) esetén a neuro
muscularis blokád a szokásos infúziós adag felé
vel fenntartható (az airacurium inaktiválódása 
csökken). 

Infúzió készítéséhez az alábbi oldatok használ
haták: 

lnfúziós oldat 

Infúzió natrii chlorati 
Infúzió glucosi 

Infúzió salina {Ringer oldat) 

Stabilitás idótartama(óra) 

24 

8 
8 

0,18% natrium klorid és 4% glukóz inf. 8 
Infúzió natrii laciici salina 4 

(laktátos Ainger oldat) 

0,5 mg/ml koncentrációjú infúziós oldatok a fent 
jelzett időtartamig, nem több mint 30°C hőmérsék
leten, normál fényen is stabilak maradnak. 

Gyermekeknek 
Egy hónaposnál idősebb korban a testtömegre 

vonatkozó adagok a felnőttekéhez hasonlóan szá
míthatók. 

Idős, vatamint fégzószerví-, vese- és májbete
geknek a szokásos adagok adhatók. 

Túladagoláskor vagy elhúzódó hatás esetén at~ 
ropint és neostigmint kell adni és a beteget mester
ségesen kell lélegeztelni a spontán légzés visszaté
réséig. 
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e Mellékhatás 
Esetleges hisztamin felszabadulás és ennek kö

vetkeztében bőrpír, átmeneti vérnyomáscsökkenés, 
ritkán bronchospasmus és anaphylactoid reakciók 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos egyűtt?dni: 
- depolarizáló izomrelaxánssal (elhúzódó és 

komplex blokádot okozhat, ami kolinészteráz béní
tókkal nem antagonizálható). 

Óvatosan adható: 
- halothannal, isoflurannal és ethrannal (a neu

romuscularis blokádot !okozhatják), 
- aminoglikozidokkal. polipeptid antibioticumok

kal, lltiumsókkal, magnéziumsókkal, prokainamiddal 
és kinidínnel (a neuromuscularis b lakádat fokozhat
ják). 
e Figyelmeztetés 

Mint a többi neuromuscularis blockoló szer a 
Tracrium bénítja a légző és vázizmokat, az óntudat
ra azonban nem hat. Csak gyakorlott anaesthinesio
logus adhatja és csak megfelelő sebészi anaes
teslaban az endotracheális intubálás és gépi léle
geztetés biztosításával. 

A szokásos adagolásban nincs kolinalitikus 
vagy ganglion b lockaló hatása, tehát nem védi ki a 
bradycardiát, amit a sebészi narcoticum, vagy a 
mútét alatti vagus izgalom kiválthat 

óvatosan kell adni myasthenia gravisban, vagy 
egyéb neuromuscularis betegségben és súlyos 
elektrolit ·zavarokban (ezekben az esetekben más 
nem depolarizáló izomrelaxánsok potencirozó hatá
sa ismert). 

Súlyos cardiovascularis betegségben szenve
dők hajlamosak lehetnek flfmeneti vérnyomásesés
re. Ezeknek a betegeknek lassabban vagy osztott 
adagokban 1-2 perc alatt kell beadni. 

Az intraocularis nyomást nem befolyásolja, ezért 
szemműtétekben is alkalmazható. 

Tekintve. hogy a placentán nem hatol át klinikai
lag számottevő mennyiségben, császármetszéskor 
alkalmazható. Mindenesetre a többi neuromuscu
laris blackalóhoz hasonlóan terhességben óvatosan 
adandó. 

Kisvénába adott injekció után a Tracriumot be 
kell mosni a vénába. Igen fontos, ha ugyanazon in
jekciós tűvel, vagy kanüllel,'amivel a Tracriumot ad
tuk más szert is kívánunk bejuttatni, úgy a 
Tracriumot -és minden egyes gyógyszert izotóniás 
nátriumklorid oldattal külön-külön be kell mosni a vé
nába. 

Lúgos pH inaktiválja, tiopentonnal, vagy alkali
kus szerekkel nem szabad egy fecskendőbe össze
szívnl. 

Nyitott arilpullából a fel nem használt injekciós 
oldatot ki kell önteni. 

Eltartás: 2-8°C között, fagyasztástól óvni! 
• Megjegyzés:++ Fb 
o Törzskönvi szám: K- 1382 

TRAPANAL 0,5 g injekció 
(5 porampulla) 

TR APANAL 2,5. g injekció 
(1 o porampulla) 

.. 

BYK ATC kód: N01A F03 

A készítmény a központi idegrendszeri funkciók 
gyengítése illetve kikapcsolása révén gyors, kelle
mes, excitációmentes elaivást hoz létre. Az ébredés 
gyors, mentes postnarcotikus zavaroktól, az utáal
vás rövid. 
e .Hatóanyag 

0,5 g thiopenthalum natricum porampullánként 
ill. 2,5 g thiopenthalom natricum porüvegenként 
o Javallat 

Rövid narcosis, ill. narcosis bevezetés inhaláci
ós anaesthesiához. 
e Ellenjavallat 

Alkohol-, altatószer-, fájdalomcsillapító- és psy
cho pharmacon-intoxicatio. Porphyria. Súlyos vese-, 
máj- szívizomkárosodás, shock, vagotoniás állapo
tok (status asthmaticus, szívritmuszavar, malignus 
hypertonia). 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan_ 
A Trapanel optimális dózisa egyéni és változó, 

csak a beteg reakciója alapján állapítható meg. 
Narcosis előkészítéséhez atropin {0,01 mg/ttkg) 

adása a vagus-izgalom visszaszorítása érdekében 
kötelező. Mivel a Trapanel nem analgelikus úton hat, 
esetenként például 50--100 mg Oolargan és/vagy 
más analgeticum alkalmazása indikált. 

Intravénás alkalmazás 
Kezdőadag általában 100 mg (5%-os oldatból 2 

ml, 2,5%-os oldatból 4 ml) lassan. általában 10-15 
mp alatt. A legtöbb- esetben 30-90 mp alatt bekö
vetkezik az izomlazulás, somnolentia. A fenti 
mennyiség - 30--90 mp-es intervallumok közbeikta
tásával - annyiszor ismételhető, amíg a kívánt mély
ségú narcosis bekóvetkezik. Az 1 g összadag túllé
pése kerülendó. 

Rectális alkalmazás 
Azoknak a gyermekeknek, akik vénáinak állapo

ta intravénás injekciót nem lesz lehetövé, rectalisan 
bázisnarcoticumként is alkalmazható. 

A gyermekek adagja 20--30 mg/ttkg (500 mg-os 
dózisig az 5%-os oldalból, 500 mg feletti dózisban 
10%-oS oldalból}. Az összedag legfeljebb 1 g !ehet. 

Amennyiben egyszeri róvid narcosis vagy nar
cosis bevezetése után további narcosisra lenne 
szükség, a fent leírt dózissal megismételhető. Eb
ben az esetben enyhe kumulatív hatássallehet szá
molni, ami kialvással megszűnik. 

Trapanel oldatok készítéséhez szükséges aqua 
dest. pro inj. mennyisége: 
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Aqua dest. pro inj. 
2,5%-os 5%-os 10%-os 

oldat oldat oldat 

0.5 g Trapanal 20ml 10ml 5ml 
2,5 g Trapanal 100ml 50ml 25ml 

Az oldószer! úgy kell a szárazanyagat tartalma
zó üvegbe befecskendezni, hogy az az anyagat 
erősen fclkeverje, különben megtörténhet hogy az 
anyag összeragad és lassítja az oldódás folyama 
tát. Ebben az esetben a teljes feloldódás még 
elérhető ismételt felszívással és az arnpuliába 
történő erőteljes visszafecskendezéssef. 

Az anyag feloldása után egyes esetekben nap
pali fény mellett 7-350 ~m nagyságú feloldatlan ré
szecskék lupével felismerhetők. Ez a legfinomabb 
kristályok aggregációjából adódik. A hatásosságat 
és tolerálhatóságat nem befolyásolják. 

ATrapanal oldat pH-ja 10,6. Készítéséhez térfo
gatpótló oldatok, valamint narcoticumok és(vagy 
gyógyszerek savanyú oldalai nem alkalmazhatók. A 
tiszta thiopental-sav pH-10~nél kiválik és a kanül el
záródását okozhatja, továbbá a hozzáadott oldat
ban is kémiai változások léphetnek fel. 
• Mellékhatás 

Vérnyomáscsökkenés, parasympathikus reakci
ók, allergiás reakciók a bőrön és bronchusokban 
(bronchusgörcs), légzési depressio. Az inj. beadá
sa helyén esetenként túlérzékenységi reakció (égő
érzés, fájdalom) léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 

(hatásfokozódás); 
- kumarinszármazékokkal, grizeofulvinnal, orális 

kontraceptivumokkal (hatásuk csökken); 
- metotrexáttal (toxicitás erősödik); 
- valproátokkal (barbiturát-hatás erősödik). 

e Figyelmeztetés 
Az egyes Trapanal dózisok után átmeneti apnoe 

léphet fel. Az ismétlés elött meg kell várni a spontán 
légzés visszatértét. Alkalmazása csak olyan körül
mények közölt történhet, ahol a személyi és tárgyi 
feltételek a hosszantartó légzési elégtelenség kivé
désére adottak. A légútak leszívásához az intubá
cióhoz és a lélegeztetéshez szükséges felszerelést 
készenlétben kell tartani. 

Paravénás vagy intraartériás alkalmazása 
kerülendő. 

Paravénás infiltráció esetén a kart nyugalomba 
kell helyezni. Meg kell próbálni a már beinjektált 
Trapanal-oldatot a még fekvő kanülön keresztül 
visszaszívni. Borogatás alkalmazása gyors gyógy
uláshoz vezet. Ha nagyobb mennyiségű a paravé
nás Trapanal, diffúzió! gyorsító szert {pl.·hyaluroni
dase) lehet alkalmazni és a közvetlenül érintkező 
paravénás területet 1 0%-os novokain-oldattal lehet 
átitatni. 

A Trapanal átjut a placentán és bejut az anyatej
be. Az Apgar-érték a Trapanal-narcosis alatt szüle
tett újszülöttek 50%-ánáiB-9 közölt van. Az újszülöt
tek aluszékonyak, de a Trapanal hatás csak rövid 
ideig tart. 

T ú/adagolás eselén a gyors vérnyomásesés 
shock kialakulásához vezethet. (A testhőmérséklet 
csökken, a S?ívpumpa elégtelen múködése 
tüdőoedemát okozhat). Mivel a túladagolás tartós 
légzési elégtelenséget vagy hosszantartó légzés
szünetet idéz eló, minden esetben szükséges a 
légútak leszívása. intubáció és a beteg lélegezteté
se. Mivel a barbiturátok és liobarbiturátok antidotu
ma mindezideig ismeretlen, forszírozott diuresist 
esetleg peritoneal- vagy haemodialysist kell aJkai~ 
mazni. A testhómérsékletet normalizálni kell. Na
gyon súlyos intoxikációban antibiotikus védelem ja
vasolt. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! 

A narcosis! követő 24 órában a beteg ne vegyen 
részt aktívan a forgalomban. Ambuláns Trapanal 
narcosis eselén gondoskodni kell a beteg elszállítá
sáról. 

Eltartás: fénytól védve kell tárolni, a porampullá
kat és porüvegeket közvetlenül csak a felhasználás 
előtt szabad a faltkartonból kivenni. Az elkészített ol
datot hűtőszekrényben (2-8 °C). fénytól védve kell 
tartani és az elkészítés! követö 24 órán belül fel kell 
használni. 
• Megjegyzés: O Or (0,5 g injekció) Fb (2,5 g 
injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 1361 (0,5 g injekció) 

K- 1363 (2,5 g injekció) 

.iRA$1Sól'l2n)g';lliel<ai&(5•1<:1:ll'fl).·· 
TR~SI(;OR20m~t~b•I"UáJ40x) · . 
TRASICOR •. 8Q•rngtabletta(40x) 

ll 
CIB'A'(ifljék~'i6) 
cHiNolr\r(tablétÜ~)·.' 
~ · ..... ".·:·:.: ... ·., ...... 

Az oxprenolol nem szelektiv béta-bloékoló, 
ameiy sympatholytikus és intrinsic sympath
omimetikus aktivitással rendelkezik, valamint mérsé
kelt membránstabilizáló hatása is van. 
Antiarrhythmiás hatását az atrioventicularis vezetés 
lassítása, valamint a pitvari és kamrai izomzatban a 
katecholaminok hatásának kompetitív gátlása révén 
fejti ki. 

Elsősorban azon ectopiákra hat, melyek keletke
zésében az adrenerg tónus blockolásával és a 
perctérfogat csökkenése révén eredményez ked-
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vező vérnyomáscsökkenést. Angina pectorisban a 
negatív inatrop effektus, a kamrafeszülés csökken
tése és a bradycardizáló hatás révén kisebb lesz a 
myocardium oxigénigénye, javui a szívmunka, csök
ken az anginás rohamok száma és intenzítása, javul 
a terheléses tolerancia. Gyorsan és tökéletesen fel
szívódik, orális adagolásnál a plazma-csúcskan
centráció 1 óra utáil jelenik meg, kb. 80%-ban plaz
mafehérjékhez kötődik. Felezési ideje kb. 1,5-2 óra 
Bejut a placentáris keringésbe és az a01yatejbe is. 
e Hatóanyag 

20 mg illetve 80 mg oxprenololium chioratum 
tablettánként, 2 mg (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Szívritmuszavarok és tachycardiák, elsősorban 
sinus tachycardia és paroxysmalis supraventricu
laris tachycardia, supraventricularis és ven!ric.u
laris extrasystole, digitálisz túladagolás, sym
phatikus túlstimulálás által okozott szívpanaszok 
(pl. hyperkinetikus keringés syndroma). Angina 
pectoris. 

Hypeflonia (enyhe esetekbe.n önmagában is ad
ható, többnyire azonban más vérnyomáscsökken
tókkel, elsősorban diureticumokka! kombiná!va)_ 
• Ellenjavallat 

Ismert oxprenolol túlérzékenység, asthma 
bronchiale, cor pulmonale, 11.-!11. fokú AV-black, kife
jezett bradycardia, sick sinus syndroma, szívelégte
lenség (egészen enyhe esetekben, megfelelő digi
tálisz kezelés után megkísérelheló a csökkentett 
adagolás). 

Obstructiv légzészavar. uraemia, metabolikus 
acidosis, friss infarctus utáni állapot Terhesség és 
szoptatás. / 
e Adagolás ' 

Egyéni megítélést igényel. 
Per os alkalmazás: a szív ritmusának zavara 

esetében az átlagos kezdő adag felnőtteknek na
ponta 2-3-szor 20-40 mg. Szükség eselén ez az 
adag napi 4-szer 40 mg-ra is növelhető. A kívánt ha
tás elérése után elégséges az adagolási az egyé
nenként megállapított csökkentett, ún. fenntartó 
adagokkal folytatni. 

A symphatikus túlstimulál ás által okozott szívpa
naszok könnyebb eseteiben naponta 1-2-szer 
20-40 mg adagolása legtöbbször elegendőnek bi
zonyul. 

Angina pectorisban az átlagos kezdeti adag 
felnőtteknek naponta 3-szar 20-40 mg, szükség 
eselén ez az adag napi 3-szor 60 mg-ra növel
hető, de adott esetben még nagyobb. adagok is 
adhatók. 

Hypertonia kezelésére telnőtteknek átlagos 
adagja a kezelés kezdetén általában naponta 2-
szer 80 mg, mely 1-2 hetes időközönként emelhető 
a kívánt hatás eléréséig. A legtöbb esetben, főleg 
kombinációs kezelés során, napi 160-320 mg eie
gendó. 

A tablettát szélrágás nélkül, kevés vízzel kell le
nyelni. 

Parenterá/is alkalmazás: a szívfrekvencia, a vér
nyomás, az EKG ellenőrzése .-nelletl a kezdő adag 
felnőtteknek 2 mg {1 ampulla) lassan iv. Ha 5 percen 
belül hatás nem jelentkezik, újabb 2 mg (1 ampulla) 
adható. 

Az injekció elkészítése: a poramp. tartalma 5 ml 
izotóniás nátrium-klorid-oldatban vaQy aQ'Ua dest. 
pro inj.-ban oldandó. 
• Mellékhatás 

Általában enyhék és átmenetlek 
Cardiovascularis: bradycardia, keringési elégte

lenség. AV-block súlyosbodása, hypotonia. 
Központi idegrendszer: szédülés, deprcssio, 

insomnia, látászavar, hallucinatiók, psychomotoros 
\eijesítőképesség csökkenése 

Gyomor-bél traktus: hányinger, hányás, hasme
nés, székrekedés, ischaemiás colitis. 

Haematologiai: thrombocytopeniás purpura, 
agranulocytos:s. 

Egyéb: allergiás kiütések, végtaghűvösség 
bronchospasmus, laryngospasmus, respíralias dis
tress, SLE jellegű tünetcsoport. 
• Gyógyszerköksönhatás 

Együttadása tilos.-

- verapamillal (a cardiodepressiv hatás növekszik) 
óvatosan adható: 

- vérnyomást csökkentő gyógyszerekkel (egy·· 
más hatását erősítik); 

- inzulinnal, orális antidiabeticumokkal együtt 
adva a hypoglykaemiát fokozza vagy tüneteit elfedi, 

- pentobarbital fokozza az oxprenolo~metaboliz
musát; 

- fokozza az antiarrhythmiás szerek cardiodep
ressiv hatását, főként az iv. verapamil, az iv. chini
din, az iv. disopyramid és az iv. ajmalin esetéi;len, 
ezért együttes alkalmazásuk nem ajánlott: 

- clonidinnel történő együttes alkalmazása nem 
ajánlott; ha mégis szükséges, akkor elhagyásánál a 
béta-blockolót kell fokozatosan elhagyni, majd né
hány nap múlva a cianid int; 

-fokozza a MAO-bénítok hatásait és a lítiumsók 
toxicitását; 

-orális contraceptivumok metabolizmusát csök
kenti, így ezek hatása növekedhet; 

- diureticumok fokozzák a hatását; 
- a catecholamin depletiót okozó vérnyomás-

csökkentök (reserpin, guanethidin, debrisoquin) és 
a diure!icumok fokozzák a Trasicor hatását; 

- eimelidin az oxprenolol hatást fokozhatja, mert 
gátolja a hepatikus elimináció!; 

- a nem szteroid gyulladásgátlók az antihyper
tensiv hatását csökkentik; 

- a triciklusos antidepressansok és neurolep
ticumok fokozzák a hatását; 

- fokozza a chloroform, cyclopropan, pro-



cainamid, lidocain, phenytoin, cardiodepressiv ha
tását, a digitálisz bradycardizáló hatását; 

- növeli a teophillinek elearance-t 
e Figyelmeztetés 

Adagelását általában fokozatosan - 7-1 O nap 
alatt- kell leállítani, mert a kezelés hírtelen abbaha
gyása, elsősorban ischaemiás szívbetegségekben 
a beteg állapotának akut rosszabadását idézheti 
elő. 

Kivétel: szívelégtelenség, nagyfokú bradycardia 
vagy bronchuspasmus tüneteinek megjelenésekor 
az adagolás! azonnal be kell szüntetni! 

Túladagolás esetén hypotoniát, bradycardiát, 
szív-elégtelenséget, cardiogen shockot, szívmegál
lást, bronchospasmus!, hányás!, tudatzavar!, gene
ralizál! görcsöket okozhat Bradycardia eselén 1 mg 
atropin adható iv., ha az eredménytelen, béta-re
ceptor izgató (pl. izoprenalin). A bronchusgörcs ol
dására is béta-receptor izgató alkalmazható, injek
ció vagy aerosol formájában. 

A hypoglykaemia tüneteit elfedheti! 
Cukorbetegek antidiabeticum adagját adott 

esetben újra be kell állítani -elsősorban labilis és 
inzulin! igénylő diabetesben - és a vércukorszint 
időnkénti ellenőrzése szükséges. Kloroform-, 
éternarcosis alkalmazása esetén a mútét előtti na
pokban adását fel kell függeszteni. Ha béta-recep
tor-blockolót szedő beteg általános érzéstelenítése 
szükséges, lehetőleg csekély negatív inatrop hatá
sú készítményt (halotán, nitrogénoxidul) kell válasz
tani. 

A máj múködését, s ezáltal más gyógyszerek 
metabolizmusát befolyásolhatja, kárcsodott máj
funkció eselén adagját csökkenteni kelL 

A járművezetőképességet és baleseti veszéllyel 
járP munka végzését befolyásolhatja, ezért egyéni
leg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adagolási módon történő alkal
mazása meilett lehet járművet vezetni, vagy balese
ti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K - 656 (injekció); Tsz.· 
3384 (20 mg tabletta); Tsz.: 3564 (80 mg tabletta) 

TREMe~'~'sing taoJé~a, 
(100x;500x) , ,, , 

sANaoz'' 

A methixen parasympatholyticum. Muscarin re
ceptor antagonista hatású, az atropinhoz hasonló 
tulajdonságokkaL Antihistamin és direkt spas
molytikus hatása is van. Hatásos a tremor, és a rigi
ditás csökkentésében. 

A gyomor-bélrendszerből jól felszívódik. Fáként 

a vizelettel ürül, részben változatlanul, részben 
metabolitok formájában. 
e Hatóanyag 

5 mg methixenium chioratum tablettánként. 
O Javallat 

A Parkinson-syndroma különböző formáihoz tár
suló tremor, rigiditás és vegetatív tünetek mérséklé
se, különösen, ha~ remegés van túlsúlyban. Major 
tranquillánsok szedése miatt kialakult extrapyrami
dalis tünetek. Arteriascierotikus eredetű tremor 
(tremor senílis). 
• Ellenjavallat 

Zárt zugú glaucoma, prostatahypertrophia, 
bélatonia, tachyarrhythmiák, myasthenia gravis, 
akut alkohol-, altató-, fájdalomcsillapító- és psy
chotrap szer intoxikáció. 
o Adagolás 

Az adagot az egyéni szükségletnek megfelelóen 
kell megállapítani. Mindig kis adaggal kell kezdeni. 
A kezdő dózis naponta 7,5-10 mg, legfeljebb 15 mg 
(3-4-szer, legfeljebb 6-szor Y2 tabi.). A napi adagot 
fokozatosan kell emelni. Napok, de inkább hetek tel
jenek el azon Jeghatékonyabb adag eléréséig, me
lyet a beteg még jól tolerál: ez.általában napi 15-30 
mg (3-6 tabi.) között van, de elé'rheti a napi 60 mg
ot is (12 tabi.). 
e Mellékhatás 

Nagy adagok alkalmazása eselén az anticholi
nerg hatás következményeként szájszárazság, 
accomodatios zavar, pupillatágulat, szédülés, 
tachycardia, székrekedés és vizeletretentio léphet 
fel. Ritkán hányinger és hányás. 
• Figyelmeztetés 

Csak szigorú megfontolás alapján javasolható a 
terhesség kezdeti időszakában. Alkalmazása követ
keztében fellépő látászavar befolyásolhatja a mun
kavégzést (járművezetés, balaseti veszéllyel járó 
munka!) 

Túladagolás eselén antidotum: 0,5-2 mg 
neosztigmin (Stigmosan) im. vagy lassú iv. injekció
ban, mely szükség szerint ismételhető. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 644 

'RICHTER 

Tartós hatású anticholinerg szer. Elsősorban az 
antipsychetikus vegyületek mellékhatásaként jelent
kező parkinsanos tünetek mérséklésére alkalmazzák. 
• Hatóanyag 

0,25 mg dexetimidum (2 ml) ampullánként 
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• Javallat 
Neurolepticumok által előidézett extrapyrami

dalis tünetcsoport megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma és prostatahypertrophiában óvatosan 
adható (relatíV ellenjavallat). 
e Adagolás · 

Felnőtteknek - szükség eselén .- !map injekció
val (1-2 ml) mennyiségben, ugyanabba a fecsk
endébe felszívva. Egyéb extrapiramidális mellékha
tást okozó készitmények (pl. butirofenonok) mellett 
is alkalmazható, hasonló adagban, 2-4 napos 
időközökben. 
o Mellékhatás 

Az anticholinerg készitmények ismert mellékha
tása. 
e Figyelmeztetés 

Parkinson-betegség és -syndroma kezelésére 
nem alkalmas. 

Bár állatkísérletekben nem mutatkozott embrio
toxikusnak, terhesek számára történő rendeléskor 
mérlegelni kell ennek esetleges kockázatát. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3496 

TRENTAL400'draisé, 

(25 x; so~;Joox> , ',,, > < 
TRENTIÜ;o.injekció (25 >(5 ÍTd) 

. CHIN-o-~--~'i~d~-t~-st\I-SE~;~:.~J~~:JA:0i; _:--,_ ~> _ 

' ;!!IT C kőd: 804Ap~~, 

A pentoxifyllin javítja a vörösvértestek flexibilitá
sát. csökkenti a vér viszkozitását. gátolja a thrombo
cyták aggregatióját, ezáltal fokozza a kárcsodott ke
ringésű terOletek nutritív microcirculatióját. 
• Hatóanyag 

400 mg pentoxifyllinum drazsénként 100 mg 
pentoxifyllinum ampullánként (5 ml). 
e Javallat 

Perifériás occlusiv arteriás megbetegedés, arte
riascierotikus vagy diabeteses eredetű megbetege
dések (pL: lábszárfekély, gangréna). Cerebrális ke
ringési zavarok (cerebralis arteriosclerosis követ
kezményeként jelentkező koncentrációcsökkenés, 
vertigo, memóriazavarok, ischaemiás és apoplexiát 
követő állapotok). 

Szem vagy a belsőfül degeneratív eredetű látás-, 
hallászavart okozó vérkeringési zavarai. 
e Ellenjavallat 

Pentoxifyllinnel vagy egyéb xantinszármazékok
kal (pl. koffein, teobromin, teofillin) szembeni túlér
zékenység. 

Agyvérzés. 

Kiterjedt retinavérzés, egyéb nagyobb érből 
történő vérzés. 

Terhesség. 
Akut myocardialis infarctus. 
Relatív ellenjavallatok: hypertoniával járó súlyos 

coronaria- és cerebrális arteriosclerosis, súlyos car
dialis arrhythmia. 
e Adagolás 

A Trental a betegség súlyosságától flfgg6tirí ad
ható orális, parenteralis, illetve kombinált (oralis + 
parenteralis) formában. 

Orális kezelés 
Szokásos adagja 2-3-szar 1 drazsé, melyet ét

kezés után, kevés folyadékkal ajánlott bevenni. A 
drazsé adható a parenterálls kezelés kiegészítése
ként, illetve folytatásaként 

lnfúziós kezelés 
A klinikai tapasztalatok alapján a parenterális 

kezelés leghatásosabb és legjobban tolerálható 
formája az intravénás infúziós kezelés. Ezért 
lehetőség szerint ezt a kezelési módot előnybe kell 
részesíteni. 

Az infúziós kezelés a vérkeringési zavar súlyos
sága, a beteg testsúly és az egyéni túróképesség 
figyelembevételével az alábbi séma szerint végez
hető: 

Naponta 2-szer (délelőtt és délután) 200 mg, az
az összesen napi 400 mg pentoxifillint (2 ampulla 5 
ml-es, 100 mg pentoxifilii nt tartalmazó ampulla) ad
junk be 120-180 perces időtartam alatt 250 vagy 
300 ml infúziós oldatban. lnfúziós folyadékként fizio
lógiás sóoldat Ringer-laktát-oldat, 5%-os levulóz ol
dat, glukóz oldat vagy egyébb szakványes plazma
pótszerek használhatók. A felhasználandó oldattal 
való kompatibilitást a beadás előtt minden esetben 
meg kell vizsgálni. Két Trentál 400 drazsé adható a 
délutáni infúzió után. Amennyiben a két infúzió 
közöli szűnet hosszabb, az egyik Trental400 drazsé 
az infúziók között is adható. 

Amennyiben a körűlmények és a beteg toleran
ciája csak napi egy infúzió beadásátteszi lehetóvé, 
napi 3 T rental 400 drazsé kiegészítő adása javasolt 
az infúzió után, a nap folyamán elosztva (2 drazsé 
délután és 1 este). 

Előrehaladottabb esetekben, elsősorban nagy
fokú nyugalmi fájdalom, gangraena, fekély esetén 
(Fontaine lll. és IV. stádium) 24 órás iv. cseppinfúzió 
javasolt. A 24 órás iv. cseppinfúzióban adott pen
toxifillin adagja általában ne haladja meg az 1200 
mg-ot. AZ egyéni adagot az alábbi képlet alapján 
határozhatjuk meg: 0,6 mg pentoxifillin/ttkg órán
ként. Az ilymódon kiszámolt napi adag 1 OOO mg egy 
70kg-os beteg számára, és 1150 mg pentoxifillin 
egy 80 kg-os beteg részére. Az infúziós oldat 
mennyiségét egyénileg, az egyéb betegségek fi
gyelembe vételével kell megállapítani, általában 
1000-1500 ml/24 óra javasolt. 
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Injekciós kezelés 
Szokásos adagja napi 100 mg (5 ml-es ampul

la), melyet fekvő testhelyzetben levő betegnek, igen 
lassan minimum 5 perces időtartam alatt kell bead
ni_ Tilos az iv. injekciót_ az első adását közvetlen 
azonnal megismételni. 

Az injekció és az infúzió nem adhaló be az előírt
nál rövidebb idő alatti! 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok (pl: epigastrialis 
nyomás- vagy teltségérzés, hányinger, hányás, has
menés), fejfájás vagy szédülés, fordulnak elő, me
lyek egyes esetekben a k13zelés félbeszakitását te
szik szükségessé. Az injekció lassabban történő 

beadásával vagy az infúzió cs8ppszámának csök
kentésével ezek a panaszok általában csökkenthe
lők. Alkalmanként izgatottság és alvászavarok for
dulhatnak elő. Arcpír, arrhythmia (pl. tachycardia), 
angina pectoris vagy vérnyomásesés igen ritkán 
fordulnak eló, elsősorban nagy adag pentoxifillin 
adása során_ ~lyen esetekben a napi adag csökken
tése vagy a kezelés félbehagyása megfontolandó. 
Túlérzékenységi reakciók, mint pruritus, bőrpír, 

urticaria vagy a bór lokális duzzanata (angioneu
rotikus oedema) ritkák és a gyógyszeres kezelés fél
beszakításával általában gyorsan megszünnek. 
Shockig progrediáló allergiás reakciók igen ritkán 
észlelhetők_ 

Igen ritkán vérzéses epizódok (pl. bőr, nyálka
hártya, gastrointestinalis vérzések) jelentkezhetnek 
Trental-lal kezelt betegeknél anticoagulans vagy 
thrombocyta-aggregatio-gátló kezelés mellett vagy 
anélküL A Trental-kezelés és a vérzés közölti oki 
összefüggés nem bizonyított, de teljes biztonsággal 
nem zárható ki. Egyes esetekben thrombocytopenia 
alakulhat ki. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
~ vérnyomáscsökkentökkel (fokozhatja hatásu

kat, ezért adagjuk módosítása válhat szükségessé); 
- inzulinnal, orális antidiabeticummal (parenter

alisan adott nagy adag pentoxifillin fokozhatja vér
cukorcsökkentő hatásukat, ezért adagjuk csökken
tése válhat szükségessé); 

- anticoagulansokkal, thrombocyta aggregatiét 
gátlószerekkel (vérzésveszély). 
e Figyelmeztetés 

Hypotoniás és labilis keringésú betegek kezelé
se csak fokozatosan kezdhetőel, mert adása átme
neti vérnyomáscsökkenést okozhat collapsus
hajlammal és egyes esetekben anginás panaszok
kal. 

Szívelégtelenség eselén csak annak megfelelő 
kezelése után adható és nagy mennyiségü infúziós 
folyadék adása kerülendó. 

Szapiatás idején, ilietve 18 éves kor alatt bizton
ságos alkalmazhatósága nem kellően bizonyított. 

Beszúkült vesemüködés esetén fokozott ellenőrzés 
me l lett, csökkentett adagban adható. 

Retinavérzés eselén a kezelést azonnal abba 
kell hagyni. 

Gépjármüvezetés és/vagy balesetveszéllyel járó 
munka végzése eselén fokozott elővigyázatosság 
szükséges. 

Túladagolás esetén hányinger, szédülés, tcichy
cardia, eszméletvesztés, hypotonia, kávéaljszerü 
hányás, areflexia, valamint tonusos-donusos gör
csök léphetnek fel. Kezelés: vérnyomás, légzés fo
lyamatos ellenőrzése tüneti terápia, szükség esetén 
légzés támogatás, lélegeztetés, súlyos vérnyomás
esésnél plazmaexpander adása, görcsök eselén 
diazepam adása javasolt. A drazsé túladagolásakor 
gyomormosás, aktívszén adása is ajánlott 

Eltartás: drazsé, injekció: szabahőmérsékleten 
(30°C alatt). 
• Megjegyzés:+ V (drazsé) Fb {injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz 3698 (drazsé) 

Tsz.: 3711 (injekció) 

l"RIHE~PINE szeflicsl!pp (5 rnl). • ···1 
•TRIHEReiNE szemkerrőcs(2,s 9l >. 1 

CIBAVISION · <, u\rG;.kó:&_;$:0'1:A:bb?;:. i 

A triflurotimidin antimetabolitként gátolja a DNS 
molekulák szintézisét. és ezáltal a vírus-indukálta fe
hérjeszintézist. Következésképpen a herpes simp
lex vírus szaporodását lassítj.q,. A triflurotimidin kön
nyen penetrál a cornealis epitheliumba és gyorsan 
gyógyítja a hámsérüléseket 
e Hatóanyag 

10 mg trifluridinum metilhidroxipropilcellulóz és 
O, 1 mg benzalkoniumklorid tartalmú (1 ml) vizes ol
datban, illetve 10 mg trifluridinum (1 g) vazelin típu~ 
sú alapanyagban. 
e Javallat 

A cornea friss herpes simplex fertőzései, lOU
kezelésre nem reagáló esetek, l DU -kezelésre fel
lépóallergia. 

Profilaktikusan a herpes fertőzések kiújulásának 
megakadályozása { ép cornea eselén és cornea 
perforáció utáni átültetéskor). Metaherpetikus gyul
ladásformák, herpetikus irilissei szövódött corneális 
stroma érintettség. 
e Ellenjavallat 

Triflurotimidin iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Szemcsepp: A szokásos adag napi 5-ször 
1 csepp 8 napon keresztül. Az üveget használat 
után azonnal Je kell zárni. Felnyitás után a szem
csepp 1 hónapon belül használható. 

Szemkenócs: a szokásos adag napi 3-4-szer 
3-5 mm-nyi kenőcs az alsó kötóhártyazsákba. 
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Naponkénti szemcsepp használat kiegészítése
ként 3-5 mm-nyi kenőcs alkalmazható éjszakára 
az alsó kötóhártyazsákba. A corneasérülések 
észreveheló javulása eselén az adagolás csökkent
hető, de a kezelést alacsony_ dózisokkal egy ideig 
még folytatni kel.!, még a herpes okozta sérülés tel
jes gyógyulása után is, a kiújulás megakadályozá
sa érdekében. 
o Mellékhatás 

A Triherpine-t a betegek hosszabb a'kalmazás 
esetén is jól türik. Intolerancia csak kivételes esetek
ben fordul elő. 
e Figyelmeztetés 

Bár állatkísérletekben nem tapasztaltak terata
gen hatást, a triflurotimidin és hasonló 
antimetabolitok alkalmazása teratagen kockázat
tal járhat. A triflurotimidint ezért terhességben 
rendkívül körültekintően kell alkalmazni, és az 
esetleges kezelést a lehető legrövidebb időre kell 
korlátozni. 

Eltartás: A szemcseppet hütószekrényben, a 
szemkenőesőt hűvös helyen kell tárolni. A kezelés 
befejezése után a gyógyszermaradékot el kell 
dobni. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1680 (szemcsepp) 

K- 1681 (szemkenócs) 

TRIOSPAN.tabl~tta.(20x) 

EXTRACTúM.PHARMk ATC kóéf: A03A 05'2 

A kombinált készítmény szintetikus parasympa-
tholyticumot, sedativumot és spasmolyticumot tar
talmaz. Fokozott szekrécióval és simaizomgörcsök
kel járó megbetegedések kezelésében alkalmaz
ható. 
e Hatóanyag 

5 mg isopropamidium iodatum, 15 mg pheno
barbitalum, 60 mg drotaverinium chioratum tablet
tánként 
e Javallat 

Gastrointestinalis irritációval járó állapotok (gast
ritis, az irritábilis colon syndróma spastikus obstipa
tios és fokozott nyálszekrécióval járó esetei), továb
bá epe- és húgyúti görcsök. 
• Ellenjavallat 

Glaucoma, prostatahypertrophia, gyomor- bél
rendszeri stenosisok, megacolon, hepatikus por
phyria, tachyarrhythmiák, súlyos vese-, máj- és szív
elégtelenség, barbituráttúlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnőttek szokásos adagja naponta 2-3-szor 
1-2 tabletta. 

Krónikus esetekben kúraszerüen 3--6 héten át 
adható napi 3 tabletta, mely a klinikai állapot javulá-

sával az egyénileg megállapított fenntartó adagra 
csökkenthető. 

Gyermeknek iskoláskorban 2-3-szor Y2 tabletta. 
e Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar, 
mydriasis, szemnyomás-fokozódás, vizeletürítési 
nehézség, tachycardia, nausea, vomitus, obstipatio, 
fejfájás, szédülés, enyhe kábultság, allergiás 
bőrtünetek. - ' -
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmu

sukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressansokkal (a 

depressív hatás fokozódik), 
- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tás csökken), 
- egyéb anticholinergic_umokkal és triciklikus 

antidepressivumokkal (az atropinszerú mellékhatá
sok fokozódhatnak), 

- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat 
csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal adható idóseknek, máj
és vesebetegeknek, hyperthyreosisban (jódtarta
lom!), keringési elégtelenségben, koronáriabeteg
ségben, szívritmuszavarok esetén, hiatus herniához 
társuló reflux oesophagitisben. 

Pajzsmirigy-diagnosztikus tesztek végzése előtt 
legalább egy héttel a kezelést célszerű felfüggesz
teni. 

Alkalmazása látászavart okozhat (jármüvezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!). 

Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
tilos szeszes italt fogyasztani! 
• Megjegyzés: O Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3298 

TRIOXAZINitá1Mita•(20x) . 

E GIS ,'At.t§~ód;·:~658::;<g~," 

e Hatóanyag 
300 mg trimetozinum tablettán ként 

e Javallat 
Neurosis, neuropathiás tünetek (pavor noctur

nus, tic, beszédzavar). Premenstruumban jelentke
ző feszültség. Alkoholelvonási tünetek. Külvilági 
emotionális tényezökön alapuló izgalmi áilapot {lám
paláz, műtétek előtti félelem stb.). Gyermekgyógyá
szatban: neuropathia. 
e Ellenjavallat 

Nem ismert. 
• Adagolás 

Felnőtteknek átlagos adagja naponta 



0,60--1,80 g (2-6 tabi.), szükség szerint napi 3 g-ig 
{10 tabi.) emelhetö. 

Gyermekeknek átlagos napi adagja 20-40 mg/ttkg. 
2-12 hónapos korig 3-szar% tabletta, 
1-6 éves korig 3-szar Y2 tabletta, 
7-12 éves korig 2-3-szar 1 tabletta. 

e Mellékhatás 
Szájszárazság, gyengeség, aluszékonyság, fá

radtságérzés. 
8 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: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3141 

ösztrogén-gesztagén kombináció! tartalmazó 
trifázisos orális fogamzásgátló. Hatását elsősorban 
az FSH és az LH szekréció megakadályozásával, 
ezáltal az ovuláció gátlásával, valamint a méh
nyakváladék viszkozitásának megváltoztatásával 
fejti ki. 
• Hatóanyag 

Vörösbarna drazsé, ill. sárga színú tabletta (6 
db): 0,03 mg aethinyl-oestradiolum, 0,05 mg levo
norgestrelum; 

fehér drazsé, ill. fehér színú tabletta (5 db): 0,04 
mg aethinyloestradiolum, 0,075 mg levonorgestre
lum; 

okkersárga drazsé (10 db): 0,03 mg aethiny
loestradiolum, O, 125 mg levonorgestre\um. 
• Javallat 

Orális fogamzásgátlás. Funkcionális vérzésza
varok, tempoanomá\iák, dysmenorrhoea, praemen
struatios syndoma. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás, súlyos májbetegség, ve
leszületett hyperbitirubinaemiák (Gilber-, Dubin
Johnson és Rotor syndroma), cholelithiasis, chole
cystitis, colitis chronica; fennálló vagy az anam
nesisben szerepló: súlyos cardiovascularis és 
cereb-rovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések és ezekre való hajlam, májdaga
natok, malignus tumorok elsősorban eml~- vagy 
endametrium carcinoma; lipidanyagcsere-zavarok, 
súlyos hypertonia, súlyos diabetes mellitus, az en
dokrin mirigyek egyéb megbetegedései, sarlósejtes 
anaemia, krónikus haemo\ytikus anaemia, ismeret-

len eredetű hüvelyi vérzés, migrén, otosclerosis 
(mely a megelőző terhesség/ek/ folyamán súlyosbo
dott); kórelőzményben szereplő idiopathiás terhes
ségi icterus, súlyos terhességi pruritus, herpes ges
tationis. 
e Adagolás 

Naponta 1 drazsé vagy tabletta (lehetőleg mind
ig azonos időpontban) a menstruáció 1. napjától 
kezdve 21 napon át. Ezután 7 nap szünetet kell tar
tani, ez idő alatt menstruációszerú vérzés jelentke
zik. A következő 21 drazsé/tablettaszedéséta 7 na
pos szünet utáni 8. napon (az első dra;:::sé/tabletta 
bevételét követően 4 héttel, a hét ugyanazon nap
ján) kell elkezdeni. 

A drazsé/tabletta szedés kezdetét és a bevétel 
helyes sorrendjét számozás és nyilak jelzik a cso
mago\áson. (Először a 6 vörösbarna, azután az 5 
fehér, majd a 1 O okkersárga drazsé, ill. először 6 
sárga azután 5 barack színú, majd 1 O fehér tab
letta). 

Más orális fogamzásgátló szedésról történő át
térés esetén is a fenti adagolás! kell alkalmazni. 

Szúlés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján kell a 
Tri-Regal szedését elkezdeni. Az első bifázisos cik
lus az időelőtti ovuláció következtében általában 
megrövidüL Ha a Tri-Regal szedése már az első 
spontán vérzés jelentkezésekor elkezdődik, lehet, 
hogy nem gátolja meg az idő előtti ovuláció!, ezért a 
ciklus első 2 hetében előfordulhat, hogy nem biztos 
a fogamzásgátlás. 

Ha a Tri-Rego/ bevétele elmarad a szakott id6-
ben, úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Az utolsó dra
zsé/tabletta bevételét követő 36 órán túl már nem 
megbízható a fogamzásgátlás. Az időelőtti vérzés 
elkerülése miatt azonban - az elfelejtett dra
zsé/tabletta kihagyásával- folytatni kell aszedésta 
megkezdett csomagbóL Ez idő alatt egyéb, nem 
hormonális fogamzásgátló módszer (kivéve a nap
tármódszert és a hőmérsékletmérés módszerét) al
kalmazása javasolt. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés, test
súly- és libido változások, lehangoltság, májfoltok, 
köztivérzések, kontaktlencse viselési panaszok. Rit
kán trigliceridszint emelkedés, vércukorszint emel
kedés, glükóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, tüdőembólia. thromboembolia, myocar
dialis infarctus, cerebrovascularis történések: pl. 
agyembólia, stroke; retinalis-, mesenterialis-, kisme
dencei- és alsó végtagi vénás thrombosis, mélyvé
nás thrombosis, thrombophlebitis profunda, hepati
tis, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bőrki
ütés, hajhullás, a hüvelyvátadék megvá\tozása, hü
vely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- ampicilinne\, rifampicinnel, kloramfenikotlal, 
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neomicinnel, ·penicillin V-vel, szulfonamidokkal, 
tetraciklinekkel, dihidroergotaminnal, trankvillánsok
kal, fenilbutazonnal {csökkenhet a fogamzásgátló 
hatás, ezért más, nem hormonális .fogamzásgátlo 
módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal {prothrombinidó meghatározás és 
szükség eselén az anticoaguláns adagjának módo 
sítása válhat szükségessé ), 

-triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
~-blokkolókkal (növekedhet biohasznosulásuk, toxi
citás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromokriptinnel (hatáscsökkenés), 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkcl, főként 

dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
különösen a 35 év feletti nők esetében). 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlővizsgálat cytológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljábóLNem szedhetik a 
gyógyszert olyan nők, akiknek családjában fiatalko
ri thromboemboliás megbetegedések vagy véralva
dási zavarok fordultak elő. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, nem ischaemiás eredetű szívbetegségek, 
hypertonia, vesefunkciózavar, varicositas, phlebitis, 
otosclerosis, sclerosis multiplex, epilepsia, chorea 
minor, intermittáló porphyria, Jatens tetania, asthma, 
jóindulatú méhdaganat, l endametri os is vagy 
mastopathia esetén. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges.Vírushepatitis lezajlása 
(májparaméterek normalizálódása) után kb. 6 hó
nap múlva lehet orális hormonális fogamzásgátlás! 
alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdaga
natok előfordulását észlelték, mefyek egyes esetek
ben életveszélyes intraabdominális vérzésekhez ve
zetlek. 

Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terület 
felső részén és májmegnagyobbodás vagy intraab
dominális vérzés jelei mutatkoznak, májdaganat 
gyanúja marülhet fel. Szükség esetén a fogamzás
gátlószedésétle kell állítani. 

A megvonásos vérzés kimaradása esetén a 
gyógYszer szedése csak a terhesség kizárása után 
folytatható. 

Májfunkciózavar esetén a fogamzásgátló szedé
se során 24 havonkénti belgyógyászati ellenőrzés 
szükséges. 

Köztivérzések eselén a szedést folytatni kell, 
ezek a. vérzések többnyire maguktól megszúnnek. 
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Amennyiben a kö"Ztivérzések nem szúnnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változás kizárása céljábóL 

Hányás, hasmenés esetén a Tri-Regal szedést 
folytatni kell, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ösztrogén! tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedák esetében megnövekedhet a throm.boem
boliás megbetegedések, cerebralis és rriyoca"((Íialis 
infarktus, 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. 

Tervezett terhesség előtt legalább 3 hónappal le 
kell állítani a fogamzásgátló Tri-Regol szedését. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: elő
ször fellépő vagy rosszabbodó migrén jellegű vagy 
szokatlanul erős fejfájások, akut látászavarok és vér
zéskiesések, thrombosis vagy infarktus gyanúja 
esetén, jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepszia, ilf. az epilepsziás rohamok gya
koribb előfordulása esetén, valamint tervezett mútét 
{előtte 6 héttel), hosszántartó immobilizáció (pl. bal
esetek után) és terhesség esetén. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25°C-on). 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4378 (drazsé) 

Tsz.: 3732 (tabi.) 

TRISEÖYltnJé.kció(s;)c;-\ rnl) 
l"RJseoyl.:fS.I:!r~ita (~o\1)>· . 

e Hatóanyag 
2,5 mg trifluperidolium chioratum (1 ml) ampul

lánként; 0,5 mg trifluperidolium chioratum tablettán
ként 
• Javallat 

Maloros és psychés nyugtalansággal járó kórké
pek, a paranoid hallucinatiós syndromák különbözó 
formái, schizophrenia, epilepsiás eredetű psy
chosis, delirium tremens, lázas, infekciós és toxikus 
eredetű delirium. Más antiemeticummal nem befo
lyásolható hányás. 
e Ellenjavallat 

Extrapiramidális pályarendszer és a piramispá
lya organikus megbetegedése és funkciózavara. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: A parenterá/is alkalmazás elsősor
ban súlyosabb psychosisban indokolt, ha kifejezett 
a psychomotoros nyugtalanság vagy más okból az 
orális adagolás keresztülvihetetlen. 



Átlagos egyszeri adagja 1,25-2,5 mg (Y2-1 
am p.) im. Ezt az adagot szükség esetén intézeti ke
zelésben növeini lehet, és 24 órán belül 3-4-szer is 
meg lehet ismételni. 

Per os alkalmazás: 0,5 mg-os (1 tabletta) kez
dőadag után az egyéni szükséglet és tűróképes~ 
ség figyelembevételével fokozatosan napi 1 ,S-2 
mg-ig (3-4 tabletta) lehet emelni az adagot. Intéze
ti körűlmények közölt elóbbinél lényegesen több is 
adható. 

Gyermekeknek: az életkortól és a testtömeg 
figyelembevételével 5 éves korig általában a fel
nőttadag egynegyede, 5-15 éves korig a fele ad
ható. 
e Me\lékhatás 

Extrapyramidális tünetek, elsősorban akathesia, 
fokozott izomtónus, tremor, izomgörcs, álmosság, 
anorexia, izzadás, túlzott nyálaciLáS, börreakció, 
sárgaság, nagyon ritkán hypotensio és vérdyscra
sia. 
e GyógySzerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- a központi idegrendszer depressánsaival 

(egymás hatását erősítik), 
- antihypertensivumokkal (fokozott vérnyomás

csökkenés), 
- levodopávai (ennek hatását csökkenti). 

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. 

Alkalmazásának, lll. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes Italt fogyasztani! 
o Megjegyzés: + +V Sz {injekció) V (tabletta) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3365 (injekció) 

Tsz.: 3366 (tabletta) 

Szekvenciális ösztrogén/gesztagén készítmény. 
Csökkenti vagy megszünteti az ösztrogén hiány 

tüneteit. A kezelés alatt szabályos és ciklusos meg
vonásos vérzések jelentkeznek, melyeket a fehér 
tabletták noretiszteron acetát komponense indukál 
és általában a piros színű tabletták szedése idején 
jelentkezik. 

A készítmény nem fogamzásgátló! 
• Hatóanyag 

4 mg o.estradiolum és 2 mg oestriolum sárga for
te tablettánként 

4 mg oestradiolum, 2 mg oestriolum és 1 mg_ 
noraethisteronum aceticum fehér forte tablettánként 

1 mg oestradiolum és 0,5 mg oestríolum piros 
forte tablettánként. 
o Javallat 

Ösztrogén hiány. 
• Ellenjavallat 

- Ismert, feltételezett vagy kórtörténetben 
szerepló emlócarcinoma. 

- Ismert vagy feltételezett ösztrogén dependens 
tumor, pl. endametrium carcinoma. 

-Akut vagy krónikus májbetegség, vagy kórtör
ténetben előforduló olyan májbetegség, mely után a 
májfunkciók még nem normalizálódtak. 

- Mélyvénás thrombosis, thromboembolíás 
megbetegedések, agyi vasculáris történések vagy 
ezek korábbi ösztrogén kezeléssei kapcsolatos elő
fordulása a kórtörténetben. 

- Ismeretlen eredetű, rendellenes genitális vér-
zés. 

-Terhesség vagy annak gyanúja. 
-Haemoglobinopathiák. 
- Porphyria. 

e Adagolás 
A kezelés kezdetén Trisequens tabletta, 

amennyiben a terápiás válasz nem kielégitő, 

Trisequens forte tabletta ajánlott. A szokásos adag 
napi 1 tabletta folyamatosan, megszakítás nélkül. 

A dobozban levő utolsó tabletta bevétele után, 
másnap a következő doboz első tablettájával folyta
tandó a kezelés. Ciklusosan szabályos megvonásos 
vérzések jelentkeznek általában az alacsony 
ösztrogén tartamú piros tabletták szedése alatt, 
vagy esetenként elóbb, a fehér tabletták szedésé
nek utolsó napjaiban. Még menstruáló nők kezelé
sét a vérzés 5. napján kell kezdeni. Egyéb esetek
ben a kezelés bármikor elkezdhetó. 
e Mellékhatás 

A kezelés elsó néhány hónapjában mastalgia, 
pecsételő vagy áttöréses vérzés jelentkezhet, ezek 
általában múló jellegűek. Az ösztrogén kezelés is
mert mellékhatásai ritkán előfordulhatnak: fejfájás, 
oedema, hányás, hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adandó: 
- enziminduktív hatásu gyógyszerekkel (barbi

turátok, fenitoin, rifampicin, karbamazepin), mert az 
ösztrogének metabolizációját fokozhatjáK 
e Figyelmeztetés 

Az ősztragen kezelés megkezdése elölt fontos a 
családi kórtörténet felvétele. A beteget ki kell vizs
gálni, különös tekintettel a vérnyomásra, a hasüregi 
és kismedencei szervek állapotára. Feltétlenül szük
séges a nőgyógyászali kivizsgálás. Ezt a teljes ki
vizsgálást a kezelés során évenként meg kell ismé
telni. Ha a kezelés alatt vagy azt követően abnormá
lis vagy irreguláris vérzés jelentkezik, diagnosztik_us 
aspirációs biopsia vagy küret végzendő a mallg
nitás kizárása céljából. A kezelést azonnal fel kell 
függeszteni az alábbi esetekben: 
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- mélyvénás thrombosis 
-thromboemboliás megbetegedések 
-icterus 
- migrén típusú fejfájások 
- hirtelen f~llépó látászavar 
-a vérnyomc;í.s észlelhető emelkedése. 
4-6 héttel nagyobb műtétek előtt a kezelés fel

függesztése javallt. HOrmonszubsztituciós kezelés
ben lévő betegek vérnyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell. Fokozott ellenőrzés szükséges szív
betegek, epilepsziás, migrénes, diabeteses, asth
más betegek ösztrogén kezelésekor, mert állapotuk 
romolhat. 

A naptár-doboz használata: Az első tabletta he
lye a külsó, áttetsző gyűrű kis műanyag-fogazattal 
lezárt fedele alatt jól látható. Arra alkalmas érmével 
e belsö gyűrű megfelelö napja ehhez forgatható. 
/Mo==hétfó, T =kedd, We=Szerda, Th= csütörtök, 
Fr=péntek, Sa=szombat, Su=vasárnap). Az elsó 
tabletta a fogazat ujjbeggyel történő eltávolítása 
után, a doboz megdöntésével kivehető. Ezután a 
külsó gyűrű a nyíl irányába, az előbbi érmével egy 
nappal tovább forgatandó. 

Eltartás szabahőmérsékleten {15-25 °C között) 
tartandó. 
o Megjegyzés: +V Sz 
o Törzsköilyvi szám: K- 1543 

. TRiSEQI.IEIIIS lablélfa(28x)< 
NOVO • .•.. . •··. . ATC~ócit3~3~B~5 

Szekvenciális ösztrogé~esztagén készítmény. 
Csökkenti vagy megszünteti az ösztrogén hiány 

tüneteit postmenopausában, megelőzi a, csontok 
ásványianyag tartalmának csökkenését. A kezelés 
alatt szabályos és ciklusos megvonásos vérzések 
jelentkeznek, melyeket a fehér tabletták 
noretiszteron acetát komponense indukál és általá
ban a piros színú tabletták szedése idején jelentke
z,K. 

A készítmény nem fogamzásgátló! 
e Hatóanyag 

2 mg oestradiolum és 1 mg oestriolum kék tab
lettánként 

2 mg oestradiolum, 1 mg oestriolum és 1 mg 
noraethistcronum aceticum fehér tablettánként 

1 mg ocsiradioium és 0,5 mg oestriolum piros 
tablettán ként. 
e Javallat 

Ösztrogén hiány. 
A csontszövet ásványi anyag tartalom csökke

nésének megelőzése postmenopausában. Ezzel 
csonttörések korral járó növekvő kockázata védheló 
ki. (A kockázat feltehetően fokozottabb: korai 
menopausában, alacsony testsúly, kalcium hiány, 
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dohányzás, alkoholizmus esetén, terheló családi 
kórtörténet esetén, kortikaid terápiában, extrém fokú 
mozgáskorlátozottságban.) 
e Ellenjavallat 

- Ismert, feltételezett vagy kórtörténetben 
szerepló emlócarcinoma. 

-Ismert vagy feltételezett ösztrogén dependens 
tumor, pl. endametrium carcinoma. . _ 

-Akut vagy krónikus májbetegség, Vagy kó~iör
ténetbcn előforduló olyan májbetegség, mely után a 
májfunkciók még nem normalizálódtak. 

- Mélyvénás thrombosis, thromboemboliás 
megbetegedések, agyi vasculáris történések vagy 
ezek korábbi ösztrogén kezeléssei kapcsolatos elő
fordulás& a kórtörténetben. 

- Ismeretlen eredetű, rendellenes genitális vér-
zés. 

-Terhesség vagy annak gyanúja 
-Haemoglobinopathiák. 
- Porphyria. 

• Adagolás 
A kezelés kezdetén Trisequens tabletta. 

amennyiben a terápiá~ válasz nem kieiégitó, 
Trisequens forte tabletta ajánlott. A szokásos adag 
napi 1 tabletta folyamatosan, megszakítás nélkül 

A dobozban levő utolsó tabletta bevétele után. 
másnap a következő doboz első tablettájával folyta· 
tandó a kezelés. Cif<lusosan szabályos megvonásos 
vérzések jelentkeznek, általában az alacsony 
ösztrogén tartalmú piros tabletták szedése alatt, 
vagy esetenként elóbb, a fehér tabletták Szedésé
nek utolsó napjaiban. Még menstruáló nők kezelé
sét a vérzés 5. napján kel! kezdeni. Egyéb esetek
ben a kezelés bármikor elkezdhetó. 
e Mellékhatás 

A kezelés első néhány hónapjában mastalgia, 
pecsételő vagy áttöréSes vérzés jelentkezhet, ezek 
általában múló jellegűek. Az ösztrogén kezelés is
mert mellékhatásai ritkán előfordulhatnak: fejfájás, 
oedema, hányás, hányinger. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- enziminduktív hatású gyógyszerekkel ·(barbi

turátok, fenitoin, rifampicin, karbamazepin), mert az 
ösztrogének metabolizációját !okozhatják. 
• Figyelmeztetés 

Az ősztragen kezelés megkezdése elót! fontos a 
családi kórtörténet felvétele. A beteget ki kell vizs
gálni, különös tekintettel a vérnyomásra, a hasüregi 
és kismedencei szervek állapotára. Feltétlenül szük
séges a nógyógyászati kivizsgálás. Ezt a teljes ki
vizsgálást a kezelés során évenként meg kell ismé
telni. Ha a kezelés alatt vagy azt követően abnormá
lis vagy irreguláris vérzés jelentkezik, diagnosztikus 
aspirációs biopsia vagy küret végzendő a maiig
nitáS kizárása céljából. A kezelést azonnal fel keli 
függeszteni az alábbi esetekben: 



- mélyvénás thrombosis 
- thromboemboliás megbetegedések 
-icterus 
- migrén típusú fejfájások 
- hirtelen fellépO látászavar 
-a vérnyomás észlelhető emelkedése. 
4-6 héttel nagyobb mútétek előtt a kezelés fel

függesztése· javallt. Hormonszubsztituciós kezelés
ben lévőbetegek vérnyomását rendszeresen 
ellenőrizni kell. Fokozott ellenőrzés szükséges szív
betegek, epilepsziás, migrénes, diabeteses, asth
más betegek ösztrogén kezelésekor, mert állapotuk 
romolhat. 

A naptár-doboz használata: Az első tabletta he
lye a külső, áttetsző gyűrű kis múanyag-fogazattal 
lezárt fedele alatt jól látható. Arra alkalmas érmével 
a belső gyűrű megfelelő napja ehhez forgatható. 
/Mo=hétfó, T =kedd, We=Szerda, Th=csütörtök, 
Fr=péntek, Sa=szombat, Su=vasárnap). Az első 
tabletta a fogazat ujjbeggyel történő eltávolítása 
után, a doboz megdöntésével kivehető. Ezután a 
külsö gyűrű a nyíl irányába, az elöbbi érmével egy 
nappal tovább forgatandó. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között) 
tartandó. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 1542 

. Tf!OBIC:IN ihjéktió(j x 3 Illi). 
úPJOHN'- AiQJ{ód:\JÖ1):( X04 

e Hatóanyag 
2 g spectinomycinum (kloridsó formájában) por

ampullánként 
• Javallat 

Akut gonorrhoea, gonorrhoeás végbél-, húgy
csó- és méhnyakcsatorna-gyulladás. 
e Ellenjavallat 

Spectinomycin-túlérzékenység. Elegendő ta
pasztalat hiányában terhes náknek és csecsemők
nek nem ajánlott. 
• Adagolás 

Férfiaknak naponta egyszer 2 g (5 ml), nőknek 
naponta egyszer 4 g (10 ml) im., mélyen a farizom
ba, célszerű két helyre elosztva. Gyermekeknek na
ponta egyszer 40 mg/ttkg. 
e Mellékhatás 

Fájdalom az injekció helyén, urticaria, szédülés, 
nausea, hidegrázás, láz, csökkent vizelet
kiválasztás a vesefunkció változása nélkül {a vese
toxicitás! jelzi). 
o Figyelmeztetés 

Syphilis kezelésére nem alkalmas. Mivcl elfed
heti vagy késleltetheti a lappangó syphilis tüneteit, 

minden gonorrhoeás betegen a diagnózis felállítá
sakor, valamint 3 hónappal a kezelés után a 
megfelelő szerológiai vizsgálatot kell végezni a 
syphilis kizárására. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Or 
• Törzskönyvi szám: K- 795 

TROPÁFliN injekció (5 x·1 ml) 

PHARMAMÁGIST ATC kód: ;A.b3A D 51 

Antisecretoros hatással rendelkező, kombinált 
spasmolytikus készítmény. 

A metilhomatropin parasympatholyticum, a pa
paverin spasmolyticum. A két hatóanyag szinergiz
musa hasznosítható a terápiában. 
o Hatóanyag 

40 mg papaverinium sulfuricum, 1,5 mg methyl
homatropinium bromatum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Simaizomgörcsök (pylorus spasmus, cholelythi
asis, nephrolythiasis, dysmenorrhoea). Ulcus veniri
culi et duodeni, irritábilis colon syndroma, asthma 
bronchiale eselén adjuvánsként. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, a gyomor-bél
rendszeri stenosisok, megacolon, súlyos máj- vagy 
vesebetegség, infarctus myocardii akut szakasza, 
tachyarrhythmiák. 
e Adagolás 

Feln6tteknek a fájdalom intenzitásától függóen 
naponta 3-szar í-2 ampulla sc. 

Gyermekeknek 1 éves korig naponta 2--3-szor 
0,25 ml. sc., 2-6 éveseknek 2-3-szar 0,5 ml Sc., 
iskoláskorúaknak naponta 2-3-szar 0,5-1 ml sc. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, akkomodációs zavar, 
mydriasis, szemnyomás-fokozódás, vizeletűritési 
nehézség, étvágytalanság, hányinger, hányás, 
obstipatio, álmosság, szédülés, gyengeség, izza
dás, fejfájás, arrhythmia, allergiás bőrtünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepressivumokkal (atropinszerű mellékhatások 
fokozódhatnak). 
e Figyelmeztetés 

Túlérzékenység (gastrointestinalis tünetek, sár
gaság, eosinophilia, megváltozott májfunkciós érté
kek) észlelése esetén a kezelést meg kell szakítani. 
Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti ve
széllyel járó munkavégzés!). 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 353 
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TAOPARIN lableiia(2Ó)() 

CHINOIN 

Antisecretoros hatással rendelkező, kombinált 
spasmolytikus készítmény. 

A metilhomatropin parasympatholyticum, a pa
paverin spasmolyticum. A két hatóanyag szinergiz
musa hasznosítható a terápiában. 
e Hatóanyag 

40 mg papaverinium chloratum, 1,5 mg methyl
homatropinium bromatum tablettánként. 
e Javallat 

Simaizomgörcsök (pylorusspasmus, cholelythia
sis, nephrolythiasis, dysmenorrhoea). Ulcus vantri
culi et duodeni, irritábilis colon syndroma, asthma 
bronchiale eselén adjuvánsként. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, gyomor-bél
rendszeri stenosisok, megacolon, súlyos máj~ vagy 
vesebetegség, infarctus myocardii akut szakasza, 
tachyarrhythmiák. 
e Adagolás 

Felnőtteknek a fájdalom intenzitásától függöen 
naponta 3-szar 1-3 tabletta. 

Gyermekeknek 1 éves korig naponta 2-3-szor 
\4 tabletta, 2-6 éveseknek 2-3-szar % tabletta 
iskoláskorúaknak naponta 2-3-szor %-1 tabletta. ' 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, .akkomodációs zavar, 
mydriasis, szemnyomás-fo)fozódás, vizeletürítési 
nehézség, étvágytalansáQ, hányinger, hányás, 
obstipatio, álmosság, szédülés, gyengeség, izza
dás, fejfájás, arrhythmia, allergiás bőrtünetek. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepressivumokkal (atropinszerú mellékhatások 
fokozódhatnak). 
• Figyelmeztetés 

Túlérzékenység (gastrointestinalis tünetek, sár
gaság, eosinophilia, megváltozott májfunkciós érté
kek) észlelése eselén a kezelést meg kell szakítani. 
Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti ve
széllyel járó munkavégzés!). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 806 

·. l"F!ÖF'ARI~jJM'töiÍlbihátlim 
tabletta(20x) · 

·, ,;:.:<:::> >::>::<.:::-:::: :>:>;:> '.' 

:--~~·6:~;~~;--A~~~'::~~~-· 

Kombinált készítmény, melyben a P<lrasy::mpa
tholyticum egy spasmolyticum hatását potenCiálja 
és ez a hatás sedativum hatásával egészül ki. 
e Hatóanyag 

40 mg papaverinium chloratum, 20 mg pheno
barbitalum, 2 mg methylhomatropinium bromatum 
tablettánként. -
o Javallat 

Simaizomgörcsök {pylorusspasmus, cholelithia
sis, nephrolithiasis, dysmenorrhoea). Ulcus veniri
culi et duodeni, irritábilis colon syndroma, asthma 
bronchiale eselén adjuvánsként. 
• Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, gyomor-bél 
rendszeri stenosisok, megacolon, tachyarrhythmia, 
hepatikus porphyria, súlyos máj- vagy vesebeteg
ség, barbiturát túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnálteknek szokásos adagja 3-szar 1-2 tablet
ta naponta. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar, 
mydriasis, szemnyomás-fokozódás, vizeletürítési 
nehézség, étvágytalanság, hányinger, hányás, 
obstipatio, álmosság, szédülés, gyengeség, izza
dás, fejfájás, arrhythmia, allergiás tünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü/endó: 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabotizmu

sukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressivumokkal (a 

depressiv hatás fokozódhat). 
- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tás csökken), 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepressivumokkaf (az atropinszerú mellékhatá
sok fokozódnak), 

- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat 
csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

Túlérzékenység {gastrointestinalis tünetek, sár
gaság, eosinophilia, megváltozott májfunkciós érté
kek) eselén a kezelést meg kell szakítani. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munkavégzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 
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Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 354 

TRU:X:AL. Ül lllgimi szúsipehzió 
(100ml) 

TRUXAL 15 ingdrazsé (50x) 
TRUXAL 50 mg. drilzsé (50x) 
TRUXAL50mg/ml'irljekció 

(5'x 1ín1V 
LUNDBECK ATC kód:· N05A F03 

A klorprotixen tioxantén típusú neurolepticum, 
amely enyhíti vagy megszünteti a szorongást. kény
szerképzeteket, psychomotoros agitatiot, nyugta
lanságot, álmatlanságot, valamint a hallucinatiokat. 
téveszméket és más psyhotikus tüneteket. Alacsony 
adagokban antidepressiv hatású. Jelentős sedatív, 
fájdalom- és hányáscsillapító hatása is van. 

Orális alkalmazásakor gyorsan és jól felszívódik, 
biohasznosulása kb. 40%-os. A maximális szérum
koncentrációt 1-3 óra alatt éri el. A klorprotixen kis 
mennyiségben átmegy a placentán, és kis mennyi
ségben kiválaszlód ik az anyatejjel. A széklet és a vi
zelet útján választódik ki. Biológiai felezési ideje kb. 
10 óra. A fenotiazinokkal ellentétben nem növeli a 
fényérzékenységet, bór- és szempigmentációt vagy 
kantakt dermatitist nem okoz. 

Extrapyramidalis tünetek előfordulása nem gya
kori. Ezért előnyösebb krónikus psycholikus bete
gek tartós kezelésében. Akut schizophrenia és ma
nia kezelésére más készitmények pl. a flupentixol és 
zuclopentixol hatékonyabbak. 
e Hatóanyag 

15 mg ill. 50 mg chlorprothixenium chioratum 
drazsénként 1 g chlorprothixenum (chlorprothixeni
um citricum formájában) 100 ml szuszpenzióban, 
50 mg chlorprothixenum (chlorprothixenium 
aceticum formájában) (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Schizophrenia és más psychotikus állapotok 
Krónikus psychotikus betegek tartós kezelése. 

Közepesen agitatiéval és agressivitással járó psy
chosisok. 

Epilepsia és oligophrenia 
Mclyek tünetei agitatio, agressivitás, robbané

konyság és viselkedési zavarok. Epilepsiában a 
beállított antiepilepticum megtartása mellett 
adandó. 

ta: 
Zavart idős betegek nyugtalan és agitált állapo-

Gyermekek súlyos viselkedési zavarai 
Depressios syndromák 
Nem psychetikus depressiós állapotok, melye

ket szorongás, nyugtalanság és feszültség jellemez. 
Endogén depressiok timoleptikum kezelésében, 
amikor a szorongás, nyugtalanság és alvászavar 
dominál, a Truxal adjuváns. 

Neurosisokban 
A Truxal adjuváns gyógyszer a psy

choterápiában, különösen a szorongással, agitatic
val és depresszív tünetekkel járó állapotokban. 
Gyógyszermegszokás vagy hozzászokás veszélye 
nem áll fenn, ezért tartós kezelésre alkalmas. 
Cardialis neurosisokban nem ajánlott, mivel kezdet
ben tachycardiát okozhat. 

Psychosomatikus és szorongás, ingerlékeny
ség, feszültség vagy álmatlanság kísérte egyéb 
rendellenességek 

Alkohofisták és gyógyszerfüggök kezelése -
akik szorongással, agressivitással, depressióval 
vagy psyches instabilitással küzdenek - eredmé
nyes lehet. Abususban, a megvonást követően, a 
Truxal stabilizálhatja az állapOtot és csökkentheti a 
relapsus kockázatát. tartós kezelésben. 

Álmatlanságban 
Gyakorlatilag nem befolyásolja a REM fázist. 

Megvonási tüneteket nem okoz. 
Akut és krónikus fájdalomban 
Potencirozza a fájdalomcsillapítók hatását. Külö

nösen alkalmazható- figyelembe véve a Truxal há
nyáscsillapító és sedatív hatásátis-daganatos be
tegek fájdalomcsillapításában. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. Ke
ringési elégtelenség. Eszméletvesztéses állapotok. 
Központi idegrendszeri gátlók, pl.: narcoticumok, al
tatók, fájdalomcsillapítók, psychopharmaconok, 
opium és opiumszerú anyagok, alkohol okozta akut 
mérgezés. 
• Adagolás 

A drazsé! kevés folyadékkal, szélrágás nélkül 
kell lenyelni. A szuszpenzió jó ízű, bevehető magá
ban vagy tejjel, vízzel gyümölcslevekkel, szénhid
ráttartalmú italokkal, kávéval, teával stb. Nem tartal
maz cukrot. hanem cukorpótló szorbitolt, ezért cu
korbetegek is szedhetik. 

Az adagokatamellékelt mércével kell kimérni. 
Az injekció kizárólag im. alkalmazható, nem sza

bad iv. adni. Az injekciós kezelésról fokozatosan kell 
az orálisra váltani. 

Schizophrenia és más psychotikus állapotok: 
Parenterálls kezelés agitált betegeknél előnyös. 
A kezdőadag 25-100 mg im.. ha szükséges, 

akár napi 4-szer is. Fokozatosan kell orális kezelés
re váltani. Az orális adag 2-3-szor nagyobb, mint a 
parenterális. 
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Orális kezelés: A kezdőadag napi 50-100 mg, 
amelyet fokozatosan kell emelni az optimális hatás 
eléréséig, rendszerint 300 mg-ig. Szükség lehet na
pi 600 esetleg 1200 mg adagra. Aszokásos fenntar
tó adag napi 100-200 mg. Az erős sedatív hatás mi
att a napi adagot úgy kell elosztani, hogy napköz
ben kisebb, este magasabb adagot kapjon a beteg. 

Epilepsia és ó/igophrenia: Epilepsiában az 
antiepilepticum szokásos adagját fenn kell tartani. A 
szokásos adag napi 3-szor 15 mg, ez napi 
90-120 mg-ra emelhető. 

Zavart, idős betegek: nyugtalan és agitált álla
potában a szokásos adag napi 15-90 mg a tünetek 
súlyosságának megfelelóen. 

Gyermekeknek: súlyos viselkedési zavarokban 
0,5-2 mg/ttkg. 

Depressios syndromákban, neurosisban, psy
chosomatikus rendellenességben 

Aszokásos adag napi 5+ 10 + 15 mg, ez emel
hetőnapi 15 + 30 + 45 mg adagra. 

Álmatlanságban 
Aszokásos adag 15-30 mg lefekvés előtt 1 órá

val. 
Akut és krónikus fájdalomban: fájdalomcsillapí

tóval kombinálva adandó. 
Akut fájdalomban 1 O mg im. 
Krónikus fájdalomban napi 15 + 30 + 15, ez na

pi 200-300 mg-ig emelhető. 
• Mellékhatás 

A szakásasan alkalmazott kis- és közepes ada
gokban gyermekek, felnőttek és idős betegek is jól 
tűrik. Magasabb adagok esetén, különösen a keze
lés kezdetén, vegetatív tül)8tek előfordulhatnak: fá
radékonyság, aluszékonySág, szédülés, szájszáraz
ság, izzadás, székrekedés, keringési zavarok, 
orthostatikus vérnyomásesés, (különösen magas 
adagok parenterálls adásakor), tachycardia, inger
vezetési-, vizeletürítési-, accomodatios zavarok, 
gyomor-, bélzavarok pl.: székrekedés. Ritkán men
struatios zavarok és bórkiütés előfordulhat. Ezek a 
tünetek adagfüggóek és gyakran megszünnek a ke
zelés során. Ritkán megfigyeltek átmeneti 
leukopeniát és izomgörcsőket A görcsküszöb csök
kenhet. (Epilepsiásoknak az antiepilepticumok 
szűkséges adagját egyidejűleg szedni kell.) Mint 
más psychopharmaconoknál, EEG elváltozások jö
hetnek létre. Extrapyramidalis tünetek pl. parkin
sonaid remegés, akathisia rendkívül ritkák és 
antiparkinson szerekkel általában jól befolyásolha
tók. Gyógyszerfüggőséget nem figyeltek meg. 

A túladagolás jelei 
Bágyadtság, abnormális aluszékonyság, vér

nyomásesés, izomgyengeség vagy izomgörcsök, 
szapora pulzus, szívritmuszavarok reflexkiesés, ön
tudatlanság. Specifikus antidoturna nincs. A kezelés 
tüneti legyen. Azonnal gyomormosás! kell végezni 
és aktiv szenel lehet adni. A légzési és keringési 

rendszer támogatását haladéktalanul meg kell kez
deni. Adrenalin! nem szabad adni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- nyugtatók, narcoticumok, altatók, fájdalomcsil
lapítók és vérnyomáscsökkenlők hatását erősítik, 

- a levodopa, guanetidin és hasonlóan ható 
gyógyszerek vérnyomáscsökkentő hatását a Truxal 
blokkolhatja, együttadása tilos, 

-adrenerg gyógyszerek hatását csökkentheti, 
- metoklopramiddal és piperazinnal együttadva 

nö az extrapyramidalis tünetek kockázata. 
• Figyelmeztetés 

Az 5 mg hatóanyagtartalmú drazsé nem hoz
záférhető, az ajánlott 5 mg adagok biztosítására 
egyik gyógyszerforma sem alkalmas az osztható
ság hiányában. 

A szuszpenzió mércével kimérhető legkisebb 
adagja 2,5 ml =25 mg. Ezt gyermekek kezelésénél 
feltétlenül figyelembe kell venni. 

A Truxal kezelés nagy óvatosságat igényel 
szív-, illetve koszorúérelégtelenség, máj-, és ve
semúködési zavaroknál, myasthenia graviSban, 
prostata hypertrophiaban és kezeletlen szúkzugú 
glaucomában. Terheseknek adása megfontolan
dó! 

Az anyatejbe átmegy, ezért szoptató anyák nem 
kaphatják, illetve, ha az adagolás szükséges, a cse
csemő elválasztandó! 

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 tartal
ma alattszeszes italt fogyasztani tilos! 

A Truxal injekció csak im. adható, iv. nem sza
bad adni. 

Eltartás: Drazsé: szobahómérsékleten. Szirup: 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K-1583 (szuszpenzió); K-
1581 (15 mg drazsé); K -1582 (50 mg drazsé); K-
1584 (50 mg/ml injekció) 

>rRYPSIN:setlhi~lŐpor(iog):>•>· 
:.--PA~-~0'~~~~~-MP.-:_;:;::-:''' .'_;;t~::~~~~·:_;~j-~:~6~:_,:: 

e Hatóanyag 
250 mg trypsinum, 500 mg procainum chlo

ratum, 600 mg calcium aceticum anhydricum (10 g) 
szóróüvegenként. 
e Javallat 

Krónikus fekélyek és sebek feltisztítása. 
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e Hatóanyag 
50 mg methiosulfonium chioratum tablettánként. 

e Javallat 
Ulcus ventriculi et duodeni, krónikus gastritis, a 

gyomor-bélhuzam mctoros és szekréciós funkciójá
nak zavarai, gastralgia. 
e Adagolás 

Egyszeri adagja általában 50--100 mg (1~2 tab
letta). a napi adag 250 mg (5 tabletta), étkezések 
után. 

Kúraszerú alkalmazásának időtartama: 30-40 nap. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányinger, hányás. A tünetek az 
adag csökkentésével általában megszúnnek, ellen
kező esetben az adagolást abba kell hagyni. 
O Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K ~951 

Parasympathomimeticum. Cholinesterase-gátló, 
a neostigminhez hasonló tulajdonságokkal, de 
hosszabb hatástartammal. 
e Hatóanyag 

0,5 mg distigminium bromatum {1 ml) ampullán

ként. 
e Javallat 

Postoperativ bélatonia, paralytikus ileus és 
vizeletretenció: 

Myasthenia gravis adjuváns kezelése. 
e Ellenjavallatok 

Erős vagotonia; az epe- vagy húgyutak 
spastikus állapota; enteritis, súlyos hypotonia, friss 
myocardialis infarctus, asth.ma ~ronchiale, myoto
nia, tetania, epilepsia, park1nson1smus, postopera
tiv shock és keringési crisis; terhesség; gyomor
fekély. 
e Adagolás 

A kezdő adag 0,5 mg im. (1 ml). Ahatás %~2 óra 
alatt jelentkezik és 8-12 óráig tart 

Ha szükséges, az adagot 2~3 naponként de 
mindenképpen 24 óra elteltévellehet megismételni; 
legfeljebb 0,01 mg/ttkg mennyiség adható. 

u 
e Mellékhatás 

Fokozott paristaltica és izzadás (mindkét jelen
ség hullámokban lép fel), amelyek 8~10 óra eltelté
veJ rendszerint me('Jszúnnek. 

Túladagolás esetén hullámokban jelentkező 
gyomor-, és bélgörcsök, gyakori székletürítés. Sá
padtság, rosszullét és hányinger, ritkán izomrán
gás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- izomrelaxánsokkal (hatásukat fokozhatja). 

e Figyelmeztetés 
Túladagolás es etén azonnal atropint kell ada

golni, szükség esetén többször is. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

o Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K ~535 

!ntraocularis és intravénás alkalmazásra. 
Az urakináz emberi vizetetból izolált fibri

nolytikus enzim, mely a plazminogént plazminné 
alak!tja át. A plazmin, mint proteolytikus enzim a fib
rin-alvadékat a vérárammal szétszóródó peptidekre 
bontja. 

Humán eredetű, tehát emberben nem antigén, 
nem indukál neutralizáló ellenanyag-képződést. Is
mételt alkalmazása is megengedett. 
e Hatóanyag 

urokinasum SODO NE, 25 OOO NE, 100 OOO NE 
porampullánként (oldószer natr.chlorid in j. 2 ml). 
e Javallat 

Arteriák és vénák heveny thrombosisa, a th rom
boembolia valamennyi heveny formája. 
e Ellenjavallatok 

Nem adható a nagyobb vérzés kockázata miatt 
az alábbi esetekben: 

-vérzés {a közelmúltban vagy aktuáli san) 
~sebészi, főleg idegsebészi beavatkozást meg

előző és követő 72 órán belül, 
~ biopsiát követően, olyan arteria punkció ja után 

(10 napon belül), mely nem komprimálható; 
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~ szülés után {10 napon belül), 
gastrointestinalis ulceralio; cerebrális throm

bosis {esetenként heveny formáinak kivételével) 
és intracranialis vérzésre hajlamosító tényező je
lenléte 

~súlyos hypertensio, 
~ anamnestikus cerebrovascularis történés, 
~ craniális trauma a közelmúltban, 
-agy-tumor, 
haemostasis-zavar, főleg súlyos renális és 

hepatikus elégtelenség következtében; 
diabeteses haemorrhagiás retinopathia; 
heveny tüdő-oedema; 
bármely tumor, mely vérezhet; 
aneurysma dissecans. 
Ellenjavallt az urokinase, az embolia kockázatá

nak az elkerülésére: 
~ a vertebrális és a carotís arteriák elzáródása

kor, 
~ subacut bacteriális endocarditisben, 
~ pitvar-fibrillatio vagy mitrális stenosis esetei-

ben. · 
Különösen megfontolandó az urakináz adása 
~70 éves kor felett, a cerebrovascularis történés 

kockázata miatt, 
-a terhesség első 18 hetében, a placenta-levá

lás lehetősége miatt, 
~ cardiopulmonalis resuscitatio után, ha belső 

sérülés nem zárható ki. 
e Adagolás 

Adható intravénásan, infúzióban vénába és 
arteriába, lokálisan (regionálisan) is, így endoocu
larisan, endopleurálisan (_? pleura-űrbe), a corona-
ria-erekbe. ( 

A liofilizált hatóanyagat közvetlenül a használat 
előtt kell oldani amellékelt oldószerben, intravénás 
infúzióhoz 30-500 ml fiziológiás sóoldatban vagy 
5%-os glukóz-oldatban. 

Pulmonális embolia: 300 OOO NE lassú (15--30 perc) 
intravénás injiciálása után 250000 NE/óra folyamatos 
iv. adása ajánlott infúzióban 12 órán keresztül eszisz
témás adagolás). Adható regionálisan, angiogra
phiás katéteren keresztül: 300 000-1 OOO OOO NE 50 
ml fiziológiás oldatban 5~ 120 perc alatt. 

Myocardialis infarctus:{erre a célra a nagyobb 
hatóanyagú ampullák használhatók). A diagnózis 
megállapítása után mielöbb, iv. bolus-injectióban, 
2 OOO OOO NE 2 ml oldószerben föloldva vagy 
15 000-30 OOO NE/kg infúzióban, legfeljebb 90 per
cig tartó infúzióban. A myocardialis szövet mentése 
szempontjából az időfaktor kritikus, minél korábban, 
de legkésőbb a tünetek jelentkezésétól számított 
hat órán belül kerüljön sor alkalmazására. 

Mélyvénás thrombosis: 200 OOO NE lassú 
{15--30 perc) iv. injekcióban, majd folyamatos vénás 
infúzióban 100 OOO NE/óra 24~72 órán át {sziszté
más adagolás). 

Perifériás arteriás thrombosis: Alkalmazása le-
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het szisztémás (lásd pulmonális embolia) és regio
nális: artériás kanülön keresztül 100 OOO NE 20 
perc alatt, majd 75 OOO NE óránként, 8-36 órán át. 
Egyszeri nagy dózis adása is lehetséges lokális in
fúzióban, 200 000--300 OOO NE bevitelével a záró
thrombus sebészi eltávolítása után. A liofilezett port 
15~50 ml izotóniás natrium-klorid oldatban fel kell 
oldani. ... 

Hyphaema: 5000~25 OOO NE-t 2 rril bidésztillált 
steril vizben oldva, az elülső szemcsarnokot a szer
rel lassan többször átmossuk. 

Haemophthatmus: 5000-25 OOO NE-t 0,3--0,5 ml 
bidesztillált steril vizben oldunk. Azonos mennyisé
gú csarnokvizet aspirálva annak helyébe injiciáljuk. 

Thrombussal elzárt arteria-véna shunt 
5000-25 OOO NE-t oldunk izotóniás natrium-klorid ol
datban, közvetlenül az elzárt shuntbe injiciáljuk és 
1-2 órára ezen a helyen hagyjuk. 
e Mellékhatás 

A kezelés közben, főleg tartós (48 őránál hosz
szabb) infúzió eseteiben vérzés, elsősorban a be
adás helyén. Kivételesen jelentkezhet purpura, gingi
va-vérzés, bélvérzés. Belső vagy nagy külső vérzés a 
kezelés megszakítását teszi szükségessé. Súlyos 
vérzéskor epszilon-amino-kapronsav, {Ace:pramin), 
tranexamsav, humán fibrinagen és/vagy friss vér 
adására is szükség lehet. (Az aprotinin kedvező ha
tása nem kellően bizonyított.) A dextrant, mint volu
men-pátlót kerülni kell, mert gátolja a thrombocyta
aggregációt. 

A thrombusból származó fragmenturnak okozta 
heveny emboliás történés ritkán fordul elő. 

Láz (lázcsillapítókkal befolyásolható.) 
Mérsékelten csökkenhet a haematokrit-érték. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Fokozott a vérzés veszélye az alábbi gyógysze

rek egyidejű alkalmazásakor: 
- véralvadást gátlószer (heparin) 
- thrombocyta-aggregáció gátló szer {aspirin, 

indometacin, phenylbutazon, dipyridamol) 
- gastrointestinalis uiceratiét és vérzés! okozó 

szerek. 
Csökkentik az urakináz hatását az antifibrinoli

tikus szerek, mint az epszilon-amine-kapronsav 
vagy a tranexam-sav. 

Az urokinázt nem ajánlatos más gyógyszerrel 
keverni, sem a fecskendőben, sem az infúziós sze
relékben. 
e Figyelmeztetés 

A rethrombosis megelőzésére legtöbbször indo
kolt a heparin-kezelés bevezetése a nagy dózisú 
urokinase-terápia befejezése után. 

Nagyobb vérzés megelőzésére a nélkülözhető 
invaziv beavatkozásokat el kell kerülni. 

A haemostasis kontrolljára csak a szisztémás al
kalmazáskor van szükség. Erre az alábbi eljárások 
alkalmasak: 

-az euglobulin lysis idő mérése, 



- plasminogén és fibrinogén meghatározás, 
-a thrombin alvadási idö, a prothrombin idő, a 

thrombocyta-szám, a fibrin degradáció termékek 
mérése. 

Terhességben az urakináz hatástalan lehet, a 
természetes urakináz-inhibitor magas plazmaszintje 
miatt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {legfeljebb 25 
°C-on). 

A kész oldat hűtőszekrényben 4-8 °C közölt leg
feljebb 3 napig tárolható. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1927 (5000 liofilizált in
jekció); K- 1928 (25 OOO !iofi!izált injekció); K -1929 
{100 OOO liofilizált injekció) 

ULCERANj50 rngtable~a (~O~) •.. ·• 
UI.:CERAN 300 mg tabletta;{30x) 

BIOGÁ( ··• ·•··.·• ••.·. < •••• ~ Afc:~Óct AQ2B A02 

A ranitidin specifikus, gyors hatású H2-receptor 
antagonista. Gátolja a gyomorsav normális, ill. sti
mulál! szekrécióját, csökkentve a gyomornedv 
mennyiségét és annak sav-, illetve pepszin-tartal
mát Hatása tartós, egyszeri orálisan adott 150 mg
os adag 12 órán át tartó gyomorsavszekréció 
csökkenés! okoz. Felszívódása gyors, a plazma 
csúcskoncentrációt 2 órán belül eléri. Felszívódá
sát az étkezés és az antacidok nem befolyásolják 
jelentésen. 

Eliminációs felezési ideje kb. 2 óra. Túlnyomó
résztavesén keresztül választódik ki, legnagyobb
részt változatlanul, kis mennyiségben metabolitok 
formájában. Legfontosabb metabolitja az N-oxid-, 
kisebb mennyiségben S-oxid- és dezmetil-ranitidin. 
e Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg ranitldinum ( sósavas só for
májában) tablettánként. 
e Javallat 

Nyombélfekély, jóindulatú gyomorfekély, beleért
ve azokat az eseteket amelyek nem-szteraid gyulla
dáscsökkentők alkalmazásával hozhatók összefüg
gésbe. Fájdalommal (epigastrialis vagy retroster
nalis) jelentkező krónikus, epizódikus, savas erede
tű nem-fekélyes dyspepsia, mely az étkezéssei kap
csolatos vagy az alvást zavarja meg. Postoperativ 
fekély, oesophagealis reflux betegség, Zollinger
Ellison-syndroma. 

Olyan állapotok, melyekben a gyomornedv elvá
lasztás és savtermelés csökkentése kívánatos: 
stress-fekély következtében fellépő gaStrointesti
nalis vérzés megelőzése, illetve vérző peptikus fe
kély eselén akiújuló vérzés megelőzése. Savaspirá
ció veszélyének kitett betegek általános érzéstelení-

tése előtt (Mendelson-syndroma), és szülő nőknek a 
vajudás ideje alatt. 
e Ellenjavallatok 

Ranitidinnel szembeni ismert túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőttek szokásos adagja napi 2-szer 150 mg 
(reggel és este alkalmazva). Nyombélfekély, gyo
morfekély vagyoesophagealis reflux betegség ke
zelhető napi 1-szer, lefekvés előtt adott 300mg-mal 
is. A gyógyszerbevételt nem szükséges az étkezés
hez igazítani. A nyombélfekély, jóindulatú gyomorfe
kély és postoperativ fekély gyógyulásának ideje ál
talában 4 hét. Ha a beteg fekélye az első kúra után 
nem teljesen gyógyult, újabb 4 hetes kezelés szük
séges. Nem-szteraid gyulladáscsökkentők alkalma
zását követő vagy folyamatos alkalmazásukkal 
összefüggésbe hozható ulcusok kezelési ideje álta
lában 8 hét. 

Nyombélfekélyben napi 2-szer 300 mg 4 hétig 
alkalmazva nagyobb gyógyulási arányt biztosít, mint 
a 4 hétig alkalmazott napi 2-szer 150 mg-os, ill. es
te 1-szer 300 mg-os adag. Az emelt adag a nem 
várt hatások jelentkezésének gyakoriságát nem be-
folyásolja. · 

A lefekvés elótt alkalmazott, csökkentett adagú 
(este 150 mg) fenntartó kezelés olyan betegeknek 
javasolható, akik reagáltak a bevezető terápiára, kü
lönösen azoknak, akik kórelőzményében visszatérő
en tordult elő ulcus. 

Oesophagealis reflux betegségben a szokásos 
adag naponta 2-szer 150 mg vagy napi 1-szer 300 mg 
este lefekvés előtt alkalmazva, 8 héten, ha szüksé
ges 12 héten keresztül. 

Középsúlyos és súlyos oesophagitisben szen
vedő betegek adagja naponta 4-szer 150 mg-ra 
emelhető, 12 hétig. Az emelt adag a nem várt hatá
sok jelentkezésének gyakoriságát nem befolyásolja. 

Zaftinger-Ellison syndromában a kezdő adag 
napi 3-szar 150 mg, ami emelhető, ha szükséges. 
Az adag napi 6 g-ra való emelését a betegek jól 
tűrt ék. 

Savas jellegű nem-fekélyes dyspepsia kivizs
gálással i gazolt eseteiben a szokásos adag napi 
2-szer 150 mg 6 hétig alkalmazva. 

Stress-fekély következtében fellépő gastroin
testinalis vérzés megelözésére, ill. vérző peptikus 
fekély eselén a kiújuló vérzés megelőzésére a szo
kásos adag napi 2-szer 150 mg. 

Azoknak a betegeknek, akiknél a savaspirációs 
syndroma (Mendelson-syndroma) veszélye áll fenn, 
150 mg adható orálisan az általános anaesthesia 
megkezdése előtt 2 órával. Kiváriatos 150 mg adá
sa az anaestesiát megelőző este is. 

Szüló nőknek a szülés kezdetekor 150 mg 
adható per os, ami 6 óránként 1"50 mg-os adaggal 
folytatható. Miután szülés alatt a gyomor ürülése és 
a gyógyszerfelszívódás késleltetett, azoknak a 
betegeknek, akik sürgősségi általános érzéste-
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lenítést igényelnek, ajánlatos ezen kívül per os, ol
dat formájában antacidat is adni. A savaspiráció 
elkerülésére a szokásos óvintézkedések szüksé
gesek. 

Súlyos veseelégtelenségben (a kreatinin cle
arance kisebb. mint 50 ml/perc) szenvedő bete
gek fekélykezelésére a szokásos adag este lefek
vés előtt 150 mg 4-8 héten át. Ez az adag adható 
fenntartó kezelésként is, ha szükséges. Ha a keze
lés hatására az ulcus nem gyógyul, napi 2-szer 
150 mg alkalmazható, és a továbbiakban, ha szük
séges, fenntartó terápiaként, este lefekvés előtt 
150mg. 

Krónikus ambuláns peritoneafis dialysis vagy 
krőnikus haemedialysis alatt álló betegeknek rög
tön a dialysis után kell alkalmazni a 150 mg rani
tidint. 

Gyermekek eselén a ranitidinnel szerzett ta
pasztalatok száma korlátozott, a klinikai eredmé
nyek kellően még nem értékeltek. 
• Mellékhatás 

A májfunkciós vizsgálati értékek átmeneti és re
verzibilis változása, esetenként hepatitis (hepatocel
lularis, hepatocanalicularis vagy vegyes típusú) sár
gaság fellépésével vagy anélkül. Ezek rendszerint 
reverzibilisek voltak. Szórványosan leírtak akut pan
creatitis!. 

Ritkán leukopenia és thrombocytopenia, ame
lyek rendszerint reverzibilisek. Szórványosan eset
leg csontvelő hypoplasiaval, ill. aplasi8.va! is járó 
agranulocytosis vagy pancytopenia. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók (urticaria, 
angioneurotikus oedema, !ftz, bronchospasmus, 
hypotonia, anaphylaxiás snack) jelentkeznek az 
orális adagolás! követóen, amelyek esetenként egy
szeri adag alkalmazása után is felléphetnek. 

Mint más H2-receptor blockolók adásakor, igen 
ritkán bradycardia, AV-black és asystolia jelent
kezhet. 

Néha erös fejfájás és szédülés is előfordulhat 
Ritkán, főleg súlyos állapotban lévő idős betegeken 
reverzibilis zavartság, hallucináció léphet fel. 

Szórványosan észleltek bárkiüté st, közöttük 
elvétve enyhe erythema multiforme-ra utaló ese
teket. 

Arthralgia és myalgia előfŰrdulhat. 
Klinikailag jelentős, az endocrin rendszerre, ill. 

gonad funkciókra gyakorolt hatást nem észleltek. 
Férfiakon ·mellduzzanat és/vagy az emlő 

dyscomfort érzése előfordulhat, ilyenkor a terápia 
megszakítása válhat szükségessé a panaszok kivál
tó okának megállapítása érdekében. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A ranitidin nem gátolja a máj citokróm P 450-oxi
genáz enzimrendszert így nem fokozza azon 
gyógyszerek hatását, melyeket ez az enzim inak
tivál, pl. diazepam, lidokain, fenitoin, propranolol, 
teofillin, warfarin. 

e Figyelmeztetés 
A H2-receptor antagonista kezelés elfedheti a 

gyomorrák tüneteit és késleltetheti a helyes diagnó
zist Ezért gyomorfekély gyanúja eselén középkorú 
vagy idősebb betegeken, újonnan jelentkező vagy 
megelőző időben változást mutató dyspepsias tüne
tek esetén, a malignitás lehetőségél ki kell zárni az 
Ulceran tablettával történő kezelés IT!8Qk.~dése 
előtt. 

Máj- és vesemúködés zavara eselén óvatosan 
adandó. A ranitidin avesén keresztol választódik ki 
így vesekárosadott betegekben a plazmaszint emel~ 
ked ik (lásd Adagolásban). 

Folyamatosan ellenőrizni kell, azon peptikus fe
kélyes betegeket - különösen idős korban -, akik 
egyidejűleg nem-szteraid gyulladáscsökkentőket is 
kapnak. 

A ranitidin átjut a placentán, de a terápiás adag 
a szülő nőkön vagy császármetszésben a szűlés fo
lyamatára, ill. az újszülöttkori idószakra semmilyen 
mellékhatást nem fejt ki. 

Az anyatejbe kiválasztódik. Más gyógyszerek
hez hasonlóan az Uiceran-t terhes és szoptató 
anyáknak csak az előny/kockázat gondos egyedi 
mérlegelésévellehet adni. 

Szórványos klinikai észlelések szerint a ranitidin 
akut porphyriás rohamot válthat ki, ezért adását ke
rülni kell, ha az anamnesisben akut porphyria sze
repeL 

Alkalmazása idős betegeknek: Klinikai vizsgála
tokban a 65 éves, ill. idősebb ulcusos betegek 
gyógyulási aránya nem tért el a fiatalabb betegeké
től. A mallékhatás gyakoriságában sem tapasztaltak 
különbséget. 

Túladagolás: Az Ulceran specifikus hatású, így 
a túladagolásnak kOlönösebb következményei nem 
várhatók. Tüneti, ill. támogató terápiát kell alkalmaz
ni, ha szükséges, a gyógyszer a plazmából haemo
dialysissel eltávolítható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (30°C alatt). 
• Megjegyzés:+ +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3680 (150 mg) 

Tsz.: 3882 (300 mg) 

Az orálisan adott szukralfát hatását lokális me
chanizmusok révén fejti ki az oesophagus, a gyo
mor és a duodenum nyálkahártyán. A fekélyek, ill. 
léziók területén a szöveti fehérjékkel és a gyomor
nyákkal komplex vegyületeket alkot. Ezek reziszten
sek a peptikus emésztéssei szemben és a H+ ionok 
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rosszul hatolnak át rajtuk. Mindez a nyálkahártya 
védőfaktorait erősíti. 

Ezen kívül a szukralfát stimulálja a fiziológiás 
nyálkahártya védelmet {sejtregeneráció, nyákelvá~ 
lasztás, hidrogénkarbonát szekréció, a nyálkahártya 
vérellátása), megnöveli a nyálkahártya ellenállóké
pességét az endogén (sósav, pepszin, ep_esavak, 
lizolecitin) és exogén {alkohol, nem-sztero1d gyul
ladásgátlók, acetilszalicilsav) károsító ténye_z~kkel 
szemben. Pepszin! és epesavakat adszorbeala ha
tással is rendelkezik. Orálisan adva gyakorlatilag 
nem szívódik fel. Cukorrésze - szacharóz
oktaszulfát - nem hidrolizálódik szacharózzá, ha
nem változatlan formában, gyorsan, renális úton eli
minálódik. 
e Hatóanyag 

1 g sucralfatum 5 ml-enként. {190 mg alumíni
umnak felel meg). Tartósítószerként p-hidroxiben
zoesav származékokat (parabenek) tartalmaz. 
e Javallat 

Gyomor- és nyombélfekély: 
A panaszok csökkentése, a fekély gyógyulásá

nak meggyorsítása. A nyombélf~kély kiújulásá~ak 
megelőzése olyan betegeken, ak1knek anamnesisé
ből ismeretes a recidivahajlam. 

A nyelőcső gyulladásainak és fekélyeinek keze
tése, melyek a gyomornedvnek a gyomorbó! a nye
lőcsőbe való visszajutása miatt alakulnak ki (reflux 
oesophagitis). 
e Ellenjavallatok 

A vesemúködés nagyfokú beszúkülése 
(uraemia, dialysált beteg) esetén ~ gyógyszer alu
míniumtartalmamiatt nem szedheto. 
e Adagolás 

Ha az orvos másképpen nem rendeli, az alábbi 
adagolás javallt: . . H 

Ouodenális fekélyek: 2-szer 2 tasak, ill. meroka
nál, vagy 4-szer 1 tasak ill. mérőkanál szuszpenzió 
naponta. _ 

Duodená/is fekélyek recidíváínak megelozésére: 
napi 2 tasak .ill. mérőkanál szuszpenzió. . 

Reflux oesophagitis és gyomorfekély: nap1 4-
szer 1 tasak ill. mérókanál szuszpenziá 

Alkalmazás módja: Lehetőleg éhgyomorra kell 
bevenni, azaz 3-szor 1 tasakkal ill. mérőkanállal a 
főétkezések előtt, majd a negyedik adagot este, rö
viddel lefekvés előtt, vagy 2 tasak ill. mérőkanál 

szuszpenziót reggel, felkelés utá~, 2 t~sak ill. :n~rő
kanál szuszpenziót este, lefekves elott. Rec1d1vá~ 
megelőzésére 1 tasak vagy mérőkan~l sz~s:penzl
ót reggel, felkelés után, és 1 tasakkal, 111. merokanál
lal este, lefekvés előtt. 

Egy tasak tartalmát vag_y kőzv~tlenül a szájb~, 
vagy egy evőkanáiba kell kmyomm. A bevétet utan 
lehet vizet inni. 

A kezelés időtartama 
A fekély gyógyulására általában 4--6 hét elegen

dő. Ha a fekély nem gyógyul be tökéletesen, a ke-

zelés 12 hétig folytatható. A reflux oesophagitis ke
zeléséhez rendszerint 6-12 hétre van szükség. 

A nyombélfekélyek recidíiváinak megelőzése ér~ 
dekében a veszélyeztetett betegek a kezelése 
6-12 hónapig folytatható. Egyes belegeknél az or~ 
vos hosszabb kezelésre is vállalkozhat. 
e Mellékhatás 

Esetenként enyhe székrekedes jelentkezhet. A 
paraben tartalom miatt az arra érzékeny betegeknél 
túl-érzékenységi reakciók fordulhatnak elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ha a beteg egyidőben tetraciklint, fenitoint, 
szulpiridet, digoxint, cimetidint, rilnitidint, nor
floxacint, relard teofillint, kenodezoxikolsavat, 
urzodezoxikolsavat, vagy warfarint is kap, csök
kenhet e gyógyszerek felszívódása. Az Ulcogant 
bevétele e gyógyszerekhez képest hosszabb idő
beli eltolódással (legalább 2 óra idókülönbséggel) 
javallt. 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszer a lejárati időn túl nem használható 
fel! 

Gyermekek elől elzárva tartandó! 
lnkompatibilitások és túl?-dagolási tünetek nem 

ismeretesek. 
Szükség eselén gyomormosással eltávolítható. 
Terhességben való alkalmazására nincs elegen

dő tapasztalat. Állatkísérletek nem utalnak embri~ 
atoxikus vagy teratogén hatásra. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1832 (5 ml szuszpen
zió); K -1831 (250 ml szuszpenzió) 

···l.JLFAM.I~ 20019, lábl~tJí';<2ö~J·;······::••···:i 
· U!:.FAMII:i 40mgt~~Íetta(10x): ·· 

·;-;:).TC:tót('AO~B·i~.Q~:·_jJ; 

Az Ulfamid hatóanyaga a famotidin, H2-receptor 
antagonista. Gátolja a gyomorsav és a pepszin 
bazális és stimulál! secretioját Orális alkalmazása
kor a legmagasabb szérumkoncentrációt 1-3,5 órán 
belül éri el. Egyszeri 40 mg-os orális adaggal oly~m 
szérumkoncentráció érhető el, amellyel a tetragasztnn
nal stimulál! gyomorsav szekréció 50%-a 12 órán ét 
gátolható. A famolidin avesén át glomeruláris filtrá
cióval és tubuláris secretiovaL ill. részben a széklet~ 
tel választódik ki. 
e Hatóanyag 

20 mg illetve 40 mg famotidinum tablettán
ként 
e Javallat 

Duodenalis fekély, gyomorfekély, Zollinger--:E!
Iison-syndroma, reflux oesophagitis és hyperacldl
tással összefüggő állapotok. 

o Ellenjavallat 
A famotidinnel szembeni ismert túlérzékenység. 

o Adagolás 
Duodenalis és ventricularis fekélyben 8 héten át 

40 mg este b.evéve. A kezelés befejezése akkor in
dokolt, ha a fek~ly gyógyulása endoszkópos vizsgá
lattal bizonyított. A duodenális fekély recidiváfának 
megelőzésére 20 mg naponta 1 alkalommal, este 
bevéve. 

Zollinger-EIIison-syndromában a kezdő adag 
20 mg 6 óránként. Az adag a klinikai kép súlyos
ságától és a hypersecretio mértékétől fOggően vál~ 
toztatható, 40-160 mg-os dózistartományban 
Megelőző, korábbi H 2-receptor antagonista kezelés 
után a farnatidin nagyobb kezdő adaggal alkalmaz
ható. 

Reflux oesophagitisben napi 40 mg este 
lefekvéskor vagy napi 2x20 mg reggel és este 
bevéve, 8 héten át. Ritkán szOkséges hosszabb 
kezelés. 

Hyperaciditásban az adag az· állapot súlyossá
gától függőennapi 40 mg-160 mg kózött változtat
ható. 

Beszúkült vesefunkció esetén, ha a kreatinin
clearance kevesebb, mint 30 ml/perc, vagy a 
szérumkreatinin szint meghaladja a 3 mg/100 ml~t, a 
farnatidin napi adagja 20 mg-ra csökkentendő. Az 
adag mérséklése csökkent májfunkció esetén is 
szükséges. 
• Mellékhatás 

Ritkán hasmenés, fejfájás, gyengeség. Igen rit
kán székrekedés, szájszárazság, hányinger, há
nyás, meteorismus, étvágytalanság, bőrkiütés. 

Átmenetileg változhat~ a májfunkciós érté~ 
kek; leukopenia, thrombocytopenia, túlérzékenysé
gi reakciók, bradycardia, mentális confusio előfor
dulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
Warfarinnal, teofillinnel, fenitoinnal, diazepam

mal, aminefenazonnal és propranoloiial bizonyítot
tan nincs gyógyszerkölcsónhatás. 
e Figyelmeztetés 

Farnatidin kezelés előtt az esetleges malignus 
folyamat kizárása szükséges. Az emésztőrendszer 
nem-organikus eredetú beteQségeiben pl. funkcio
nális gyomorpanaszok esetén a farnatidin kezelés 
nem javallt. 

Kellő tapasztalat hiányában a farnatidin alkalma
zása terhességben vagy szoptatás idején nem ja
vallt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt) fény
től és nedvességtől védve. 
• Megjegyzés: + +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1824 (20 mg tabletta) 

K- 1825 (40 mg tabletta) 
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ul..tRACAIN>1%injekcio 
(5 x.5ml; 5 )(.20 ml) 

Ol.:r:RA.CAIN.2'}'<,.injekció 
(5. x 5mi;S x 20 ml). 

·ATc .. kőd::_N-ó1s··s·o8 
ULTBACAIN 1%'süptifreilin~ ••.. 

injekció (5 x 5 ml) · 
ULT~ACAIN ~'j{;'~uprárenin 

injékció .. (5 ){ 5 ml) 
HOECHST ATc.::kód:: Náúi',a·sa 

Az artikain az egyetlen olyan helyi érzéste
lenítő, amely a tiofen csoport amid típusához tar
tozik. Kb. 20%-ig vizoldékony, vizes oldatban hővel 
sterilezhető és újra sterilezhetó anélkül, hogy 
hidrolizálna. 

Érszúkítőkkel keverhető. Az Ultracain infiltrációs 
érzéstelenítő; felszíni érzéstelenítő hatása igen cse
kély. 

Valamennyi használati mód alkalmazása során 
hatása gyors (1-11 perc látencia idővel) és megbíz
ható fájdalomcsillapító tulajdonsága feltúnően erós. 
A hatástartam 60-225 perc. 

Az amid csoport standard készítményei és az 
artikain egyaránt gyorsan szívódik fel a szövetek
ból: az artikaint elsősorban a vese eliminálja (6 óra 
alatt 54-63%-ot) és a máj maradéktalanul metabo
Jizálja. 
e Hatóanyag 

Ultracain:10, illetve 20 mg articainium chioratum 
ml--enként. 

Ultracain-5uprarenin: 1 O, illetve 20 mg articaini
um chioratum és 0,006 mg epinephrinium chioratum 
ml-enként; tartósítószer mindkettőben: 1 mg 
methylium parahydroxibenzoicum ml-enként. 
• Javallat 

Infiltrációs és vezetéses érzéstelenítés: műtéti 
és diagnosztikai beavatkozások, szülészeti fájda
lomcsillapítás, továbbá fájdalom syndroma. 
e Ellenjavallatok 

Articain-túlérzékenység. Kolineszteráz hiányban 
szenvedő betegek esetében alkalmazását szigorú
an mérlegeljük, mivel hosszabb időtartamú, és adott 
esetben erősebb hatással kell számolnunk. 

A többszöri felhasználásra alkalmas üvegek me
til-4-hidroxibenzoat konzerválőszert tartalmaznak. A 
konzerválószer para-hídroxi csoportjába érzékeny 
betegeket a készítménnyel nem szabad kezelni. 

Erősen labilis vegetatív idegrendszerű betegek, 
központi idegrendszeri megbetegedésben szenve
dők, anaemia perniciosás betegek és krónikus 
hypoxiás állapot esetén a gerincvelőközeli anaest
hesia indokoltságát szigorúan mérlegeljük. 

Praeeclampsiás szülő nők, a 3. trimenonban je-



lentkező vérzések, valamint amnlonitis eselén a 
paracervicalis blokád (PCB) indokoltsága erősen 
megfontolandó. 

Ulfracain (epinefrinmentes) iv. nem adható 
Adams-Stokes-syndroma és akut, dekompenzált 
szívelégtelenség esetén. 

Ultracain-Suprarenin {epinefrintartalmú) iv. 
egyáltalán nem adható. 
e Adagolás 

Ulfracain (epinefrinmentes) átlagos adagja: 
5-6 mg/ttkg, legfeljebb 400 mg. 

Uftracain-Suprarenín (epinefrintartalmú) 6-8 mg!ttk.g, 
legfeljebb 600 mg. Részletes adatok a táblázat sze
ríni 

1%-os 2%-os 

Anaesthesia VItracain Ultracain- Uliracain Ultracain-
típusa (ml) -Suprarenin (ml) -Suprarenin 

infiltrációs 

anaesthesia 

tonsillectomia 
(tonsiUánként) 5-10 
fractura-

(ml) (ml) 

repesitio 5-15 5-20 5-10 5-15 
gátvarrat 5-15 5-20 5-10 5-15 
(Nagy mennyiség szOkségessége eselén ajánlatos 0,5%-os 
oldatot alkalmazni.) 

Vezetéses 
anaesthesia 
Oberst-

2-4 anaesthesia 
retrobulbáris 
anaesthesia 1-2 
trigeminusblokád 1-5 
ganglion stellatum 
blokád 5-10 
plexus brachialis 

1-2 
1-5 

2-4 

1-2 1-2 

5-10. 

blokád (supraclavicularisan vagy axillárisan) 
10-30 10-30 10-15 10-20 

intercostalis 
anaesthesia 
(segmentu
monként} 
paravertebrális 

2-4 

anaeshesia 5-10 
sympathik'-;!S 
blokád 5-10 
n. pudendus 
blokádja 
(oldalanként) 7-10 
paracervicalis 
blokád 6-10 

gerinctáji 

anaesthesia 

peridurális 
(epidurális) 
sacralis 

10-30 
10--'lO 

2-4 

5-10 

7-10 

6-10 

10-40 
10-40 

2-4 2-4 

5-10 5-10 

5-10 

7-10 7-10 

5-8 6-10 

10-15 1-20 
10-15 10-20 

Hypovolaemiás, különösen krónikus hypovolae
miás betegek gerinctáji érzéstelenítése során a vér
nyomás gondos ellenőrzése elengedhetetlen. 

Fájdalomterápiában alkalmazott locafanaes~ 
thesia: fájdalomsyndromák kezelésére és a pe
rifériás értágulat létrehozására alkalmazhatók 
mind az infiltrációs, mind a különböző regionális 
anaesthesiás eljárások. Ezekben általában az 
érszúkítőmentes 1%-os vagy 2%-os Ultracain in
jekciót alkalmazzák. 

Intravénás, regionális anaesthesiában általá
ban mellékhatásmentesen elviselhető 100 ml 0,5%
osra higított injekció. A teljes analgesia kialaku
lásáig tartó latenciaidő 8-20 perc, a hatástartam 
60-275 perc. Szülészeti anatgeslában, epidurális 
anaesthesia céljára általában kisebb adagokat al
kalmaznak, mint a mútéti beavatkozásokban. 
• Mellékhatás 

Valamennyi helyi érzéstelenítőhöz hasonlóan 
dózisfüggő központi idegrendszeri zavarok léphet
nek fel: eszmélelvesztésig fokozódó kábultság, 
életveszélyes légzésbénulásig fokozódó légzési 
zavarok, izomremegés, generalizált görcsökig foko
zódó izomrángások, hányinger, hányás formájá
ban. 

Shockot okozó, adott körűlmények között súlyos, 
életveszélyes vérnyomásesést és szívelégtelensé
get a helyi érzéstelenítők ugyancsak kiválthatnak. 
Allergiás vagy pseudoallergiás reakciók fellépése 
sem zárható ki. Megnyilvánulási formáik az injekció 
beadásának helyén jelentkező oedemás duzzanat 
ill. gyulladás, emellett az injekció beadási helyétól 
függetlenül fellépő bőrpír, viszketés, conjunctivitis, 
rhinitis, Qulncke-Dedemának megfelelő arcduzza
nat az alsó és/Vagy felső ajak és/vagy az arcfelek 
duzzanatával, nyelési nehezítettséggel járó 
gégeoedema, urticaria és anaphylaxiás shockig fo-
kozódó légzészavarok. 

Többszöri felhasználásra alkalmas üvegek hasz
nálata eselén a metil-4-hidroxibenzaát konzerváló
szerrel szembeni allergiás reakciók jelentkezhetnek. 
Szúlészeti fájdalomcsillapítás során - elsősarban 
paracervikális blokád alkalmazásakor - magzati 
bradycardia léphet fel. Ilyen esetben javasolt a 
gyermek szívhangjainak gondos ellenőrzése. 

A me!lékhatások és túladagolási tünetek keze~ 
lésére vonatkozó utasítások: Az első mellékhatás
ra, vagy mérgezésre utaló jel fellépésekor (pl. szé
dülés, motoros nyugtalanság, kábultság stb.) az 
injekciózás! azonnal félbe kell szakítani. Ilyen eset
ben a beteget vizszintes testhelyzetbe kell hozni 
és szabad légútat kell biztositani. A pulzust és a 
vérnyomást ellenőrizni kell. Enyhének tűnő szimp
tómák esetén is javasolt infúzió bekölése esetle
ges intravénás kezelés lehetőségének biztosítása 
céljából. 

Légzési zavarok esetén, azok súlyosságától füg
gően, adjunk oxigént, adott esetben Jélegeztes-
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sünk: pl. szájból-szájba történő lélegeztetéssei vagy 
endotrachealis tubus behelyezése után kontrollált 
gépi lélegeztetés formájában. 

Centrális analeptikumok adása kontraindikált. 
lzomrángások vagy generalizált görcsök rövid 

vagy ultraröVid hatású barbiturátok iv. adásával 
szüntethetők meg. 

A barbiturátokat oxigén adása és a keringés el
lenőrzése mellett a hatásnak megfele!ően lassan 
kell beadni (keringés- és légzésdepresszió!). A 
megpungált vénát felhasználva a véna-biztosítás ér
dekében infúzió bekötése javasolt. 

Vérnyomásesést és tachycardiát- vagy brady
cardiét - gyakran már a vízszintes testhelyzet és a 
fej enyhe süllyesztése is normalizálja. Súlyos 
kerigési zavarok és bármilyen eredetű shock eselén 
az injekció adásának félbeszakítása után az alábbi 
azonnali teendők végrehajtása javasolt 

A beteg fejét süllyesszúk le és a légútakat tart~ 
suk szabadon {oxigén-belélegeztetés), kössUnk be 
intravénás infúzió! (teljes elektrolit o!datot), adjunk 
glukokortikoidokat iv. gondoskodjunk volumenpót
lásról (esetleg -plazmaexpander, humán albumin 
adásával). 

A keringés összeomlásának veszélye és fokozó
dó bradycardia esetén epinephrint (adrenalin!) ad
junk be iv. 

Az epinephrin {adrenalin)-injekciót lassan a pul
zusszám el!enőrzése mellett kell beadni (szívrit
muszavarokra úgyeljünk), a pulzusszám és a vér
nyomás ellenőrzése elengedhetetlen. 

Amennyiben. az epinephrin (adrenalin) további 
adagjára van szúkség, infúziós oldatban adjuk (a 
cseppszámot a pulzusszáry(nak és a vérnyomásér
téknek megfe!e!ően állítsuR be). 

Súlyos tachycardia és tachyarrhythmia során 
béta-szimpatolitikumok iv. adása javasolt lehet - pl. 
szív-elégtelenségben, korábbi szívinfarktust követó
en vagy angina pectorisban szenvedő betegek ese
lén. Oxigén adása és a keringés ellenőrzése min
den esetben szúkséges. Hypertoniás betegek 
vérnyomásemelkedését szükség esetén perifériás 
értágítókkal kezeljük. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- Triciklikus antidepresszánsokkal és MAO

bénftókkal {az epinefrin vérnyomásemelő hatását fo
kozza). 
e Figyelmeztetés 

Terhesség, szúlés és szoptatás alatti alkalma
zás: Terhesség alatt végzett mútéti beavatkozások 
során a helyi érzéstelenítés kiméletes érzéstelenfiá 
és fájdalomcsillap!tó módszernek számít. 

Szúlészeti fájdalomcsillapításkor a magzati vita
litás! egyetlen szakványes alkalmazási technika, il
letve adag használata során sem befolyásolta. Az 
articain kisebb mértékben jut át a placentán, mint a 
többi helyi érzéstelenítő. 

A szérumkoncentráció gyors csókkenése és a 
gyors kiválasztás következtében az articain nem vá
lasztódik ki klinikailag releváns mennyiségben az 
anyatejbe. Ennek következtében ablaktálásra nincs 
szükség. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Technikai utasítások: Az injekció intravasalis be
adásának elkerülése érdekében az injekciózás 
megkezdése előtt a fecskendőt mindig szívjuk meg. 
Fertőzések átvitelének (pl. hepatitis) megakadályo
zása érdekében vegyük figyelembe, hogy az üveg
ből, ill. ampullából történő mínden egyes felszivás
hoz mindig új, steril tűt és fecskendőt használjunk. 
Az első kivétel idejét a többszöri felhasználásra al
kalmas üvegen tűntessük fel. A megbontott üveget 
amint lehet, használjuk fel. A felbontott ampulla ké~ 
sőbb nem használható fel. 

Szem- és gerincvelőközeli érzéstelenítés esetén 
csak frissen bontott ampullát szabad felhasználni. 

Az ampulla felnyitásához reszelére nincs szük
ség. A kék pont nézzen fölfelé, az ampulla hegyét 
törjük Je. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25°C alatt, fénytől 
védve. 
• Megjegyzés: + V (Uitracain injekció); Fb 
{Ultracain-Suprarenin injekció} 
• Törzskönyvi szám: K- 1108 (Uitracain 1% in
jekció); K - 1109 (Uitracain 2% injekció); K- 1110 
( Uliracain 1 %-Suprarenin _injekció); K - 1111 
(Uitracain 2%-Suprarenin injekció) 

Fogászati helyi érzéstelenítő: Az artikaln az 
egyetlen olyan helyi érzéstelenítő, amely a ticfen
csoport amid tipusához tartozik. 

Az Ultracain D-S forte vég- és vezetéses érzés
telenítésre alkalmas helyi érzéstelenítő. Hatása 
gyorsan bekövetkezik (a látenciaidő 1 és 3 perc kö
zötti) és megbízható" fájdalomcsillapftó effektusa -
szövetingerlő tulajdonság nélkül - erős. 

A beavatkozásra alkalmas érzéste!enftési időtar
tam min. 75 perc. A jó szöveti tolerancia és az eny
he vasoconstrictio szövódménymentes sebgyógyu
lást tesz lehetövé. 

Fehérjéhez kötődés: Az articain a serumban 
95%-ban a plasma proteinekhez kötődik. 
e Hatóanyag 

40 mg articainium chioratum-ot és 0,012 mg epi
nephrinum chioratum-ot tartalmaz ml~ként. 
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Segédanyag: max. 0,5 mg natrium-disulfit (ami 
max. 0,34 mg S02-nek felel meg). A többszöri fel
használásra alkalmas üveg konzerválószerként 1 mg 
methylium hydroxibenzoicumot is tartalmaz. 
• Javallat 

Nyálkahártya- csont- és fogsebészeli beavatko
zások, amelyek során erősebb ischemiára van 
szükség; pulpasebészeli beavatkozások (amputatio 
és exstirpatio), desmodontitises ill. törPti fogak 
extrakciója (osteotomia), hosszabb ideig tartó sebé
szeli beavatkozások pl. Cladweii-Luc féle mútét. 
percutan osteosynthesis, cystectomia, muco-gin
givális beavatkozások, gyökércsúcsresectio, igen 
érzékeny fogak carieses üregeinek és koronacsonk
jainak előkészítése. 
• Ellenjavallatok 

Articainnal és epinefrinnel szembeni túlérzé
kenység. Kolineszteráz-hiányos betegek eselén az 
indikáció! szigorúan mérlegeljük, mert hosszabb 
időtartamú és adott esetben erősebb hatással kell 
számolni. 

Az ún. para-csoporttal szemben érzékeny bete
gek csak a parabenmentes ampullákból és henger
ampullákból származó Uliracain D-S forte-t kaphat
ják. (A többszöri felhasználásra szolgáló üvegekben 
metil-4-hidroxibenzoát tartósítószer van.) 

A készítmény epinephrin tartalmát illetően az 
alábbi ellenjavallatok állnak fenn: paroxysmusos 
tachycardia, magas kamrai frekvenciájú arrhylhmia, 
zárt zugú glaucoma, valamint a végágak terüteté
nek érzéstelenítése. 

A készítmény intravénás alkalmazása kontraindi
kált. Gyulladt területen ne használjuk. 
• Adagolás 

Felsó állkapcsi, nem gyulladt fogak szövőd
ménymentes fogós extrakciójához általában 1, 7 ml 
vestibuláris depot foganként elegendő. Egyes 
esetekben 1~1,7 ml utólagos vestibuláris injekció
ra lehet szükség a teljes érzéstelenítés eléréséhez. 
A fájdalmas palatinális injekció adására a legtöbb 
esetben nincsen szükség. Amennyiben az íny en 
vágásra vagy varrat behelyezésére van szükség, 
szúrásonként kb. O, 1 ml palatinális depot ele
gendő Szomszédos fogak sorozatextrakciója 
eselén a vestibuláris depot-k száma általában 
csökkenthetó. 

Alsó állkapcsi, nem gyulladt praemolaris fogak 
extrakciója eselén nem szükséges mandibuláris ér
zéstelenítés, mert általában 1,7 ml terminális érzés
telenítés elegendő foganként Amennyiben a hatás 
nem lenne még teljes, 1-1,7 ml utólagos vestibuláris 
injekciót adjunk be. Ha a kívánt hatást még ezzel 
sem értük el, aszokásos mandibuláris anaesthesia 
javasolt. Sebészeli beavatkozásoknál az_ Ultracain 
D-S fortét a beavatkozás súlyosságatól-és időtarta
mától függóen individuálisan adagoJjuk. 

Felnőttek kezelésekor maximálisan 7 mg 
Uliracain (articain) adható ttkg-ként Az aspiráció el-

lenőrzése mellett 500 mg-ig (ami 7 arnpuliának fe
lel meg) terjedő mennyiség tolerálható. 

Az intravasalis beadás elkerülése érdekében az 
injiciálás előtt végezzünk aspirációs tesztel. Az in
jekciós nyomásnak a szöveti érzékenységgel 
arányban kell állnia. 
• Mellékhatás 

Valamennyi lokális érzéstelenítószerhez hason
lóan dózistól függóen központi idegrendszeri zava
rok léphetnek fel: zavartság egészen eszméletvesz
tési g, életveszélyes légzésbénulásig fokozódó lég
zészavarok, izomremeg$s. generalizált görcsökig 
ható izomrángások, hányás! okozó émelygés. 

A keringési zavarok (pl. vérnyomásesés, tachy~ 
cardia vagy bradycardia) Ultracain alkalmazásakór 
nem kifejezettek és nem jellemzóek. 

Helyi érzéstelenítők is kiválthatnak adott körűl
mények közölt életveszélyes shockot és szívmegál
lást. 

Túlérzékenységi reakciók (allergiás vagy 
pseudoallergiás eredettel) nem zárhatók ki. Ezen re
akciók az injekció beadásának helyén fellépő 

oedemás duzzanat ill. gyulladás formájában, vagy a 
beadás helyétól függetlenül jel~ntkezó pír, viszketés 
conjunctivitis, rhinitis, arcduzzanat Quineke-oede
ma formájában a felső és/vagy az arcfelek duzzana
tával, nyelési zavarokkal járó gégeoedema, 
urticaria, anaphylaxiás shockig fokozódó légzésza
varok képében nyilvánulhatnak meg. 

Gyakran jelentkezik fejfájás, melynek oka feltéte
lezhetően a készítmény epinephrin-(adrenalin) tar
talma. Az epinephrin által kiváltott egyéb mellékha
tás a készítmény alacsony epinephrin (adrenalin) 
koncentrációja miatt (1:200 OOO, ami 0,5 mg/100 ml 
és 1:100 OOO, ami 1 ,O mg/100 ml-nek felel meg) igen 
ritka. 

Egyes esetekben, nem észlelt intravasalis be~ 
adás következtében, az injekciózott területen 
szövetnecrosisig fokozódó anaemiás károsodás 
léphet fel (lásd Adagolás részt is). 

A mallékhatások és a túladagolás tüneti kezelé
sére vonatkozó utasítások: Az első mellékhatásra, 
vagy mérgezésre utaló jel fellépésekor (pl.: szédü
lés, mctoros nyugtalanság, kábultság stb.) az in
jekciózás! azonnal félbe kell szakítani. Ilyen eset
ben a beteget vízszintes testhelyzetbe kell hOzni, 
és szabad légutat kell biztosítani. A pulzus! és a 
vérnyomást ellenőrizni kell. Enyhének túnó szimp~ 
tómák eselén is javasolt infúzió bekölése esetle
ges intravénás kezelés lehetőségének biztosítása 
céljából. 

Légzési zavarok esetén, azok súlyosságától füg
góen, adjunk oxigént. adott esetben lélegeztes
sünk: pl. szájból-szájba történő lélegeztetéssei vagy 
endotrachealis tubus behelyezése után kontrollált 
gépi lélegeztetés formájában. 

Centrálisan analeptikumok adása kontraindikált. 
lzomrángások vagy a generalizált görcsök rövid 
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vagy ultrarövid hatású barbiturátok iv. adásával 
szüntethetók meg. 

A barbiturátokat oxigén adása és a keringés el
lenőrzése mellett a hatásnak megfelelóen lassan 
kell beadni (keringés- és légzésdepresszió!). A 
megpungált vénái felhasználva a véna-biztosítás ér
dekében infúzió bekölése javasolt. 

A vérnyomáseséSt és tachycardiát - vagy 
bradycardiát- gyakran már a vízszintes testhelyzet 
és a fej enyhe süllyesztése is normalizálja. Súlyos 
keringési zavarok és bármilyen eredetű shock ese
lén az injekció adásának félbeszakítása után az 
alábbi azonnali teendők végrehajtása javasolt: 

A beteg fejét süllyesszük le és a légútakat tart
suk szabadon (oxigén belélegeztetés); 

- kössünk be intravénás infúziót (teljes elektrolit 
oldatot); 

- adjunk glukokortikoidot iv. (pl. 250-1000 mg 
metilprednisolon); 

- gondoskodjunk volumenpótlásról (esetleg 
plazmaexpander, humán albumin adásával). 

A keringés összeomlásának veszélye és fokozó
dó bradycardia eselén epinephrint (adrenalin!) ad
junk be iv. 

Az epinephrin {adrenalin)-injekciót lassan a pul
zusszám ellenőrzése mellett kell beadni (szívrit
muszavarokra ügyeljünk), a pulzusszám és a vér
nyomás ellenórzése elengedhetetlen. Amennyiben 
az epinephrin (adrenalin) további adagjára van 
szükség, infúziós oldatban adjuk (a cseppszámot a 
pulzusszámnak és a vérnyomásértéknek megfeleló
en állítsuk be). 

Súlyos tachycardia és tachyarrhythmia során 
béta-szimpatolitikumok iv. afosa javasolt lehet- pl. 
szívelégtelenségben, koráb'bi szívinfarktust követó
en vagy angina pectorisban szenvedó betegek ese
tén. Oxigén adása és a keringés ellenőrzése min
den esetben szükséges. Hypertoniás betegek 
vérnyomásemelkedését szükség esetén perifériás 
értágítókkal kezeljük. 
e Gyógyszerkölcsönhatás: 

Óvatosan adható: 
- triciklikus antidepresszánsokkal és MAO

bénítókkal (az epinefrin vérnyomásemelő hatását fo
kozza). 
e Figyelmeztetések 

Terhesség és szapiatás alatti alkalmazás: 
Terhesség alatti mútéti beavatkozások során a 

helyi érzéstelenítés kíméletes érzéstelenítő és fájda
lomcsillapító módszernek számí!. Az artikain a pla
centa-barrier! kisebb mértékben lépi át, mint a töb
bi helyi érzéstelenítő. 

Az artikain anyatejbe történő, klinikailag rele
váns kiválasztásával nem kell számolnunk, mivel 
gyorsan lebomlik és jól eliminálódik; így a szoptatás 
abbahagyása nem szükséges. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve-
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zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. 

Az Uliracain D-S forte sulfit-érzékeny asthma 
bronchialés beteg eselén nem alkalmazható! 

Egyes esetekben, elsősorban asthma bronchi
aléban szenvedóknél a nátrium-diszulfit tartalom túl
érzékenységi reakciókat okozhat hányás, hasme
nés, sípoló légzés, akut asthmas roham, tudatzava
rok vagy shock formájában. 

Étkezni csak az érzőképesség visszanyerése 
után szabad. 

Fertözésekkel szembeni védekezés (pl. hepati
tis átvitele) miatt a következőket vegyük figyelem
be: az üvegekbőL ill. ampullákból történő minden 
egyes felszíváshoz mindig új, steril fecskendőt és 
túl használjunk. Felnyitott hengeres ampulla a to
vábbiakban ismételten nem használható! (Hepati
tisveszély! !) 

Eltartás: fénytól védve, 25 ° C alatti szobahómér
sékleten. 
• Megjegyzés: + Or 
o Törzskönyvi szám: K -1171 

üLtRACAIN.il-lvPERElAR's~·' 
lnj~kCió(1 o:x;2rril) .. 

HOeCHs.'f. .:.:\a.fC'::k~~:'fN6i:~:;s5Q~,~ 

Spinál is {lumbális) érzéstelenítés céljára szolgá
ló helyi érzéstelenítő. 

Az injekció beadása után 5--10 perccel teljes 
analgesia áll be és 2-3 órán keresztül tart. 1 S--30 
perccel az injekció beadását követően az Uliracain 
hyperbar 5% aszövetekhez kötódik és az érzéstele
nítés nem terjed tovább. 

Az artikain az egyetlen olyan helyi érzéstelenítő, 
amely a tiofen-csoport amid típusához tartozik. Az 
artikain kb. 20%-ig vizoldékony, vizes oldala hővel 
sterilezhető és újra sterilezhetó. 

Az amid csoport standard készrtményei és az 
artikain egyaránt gyorsan szívódnak fel a szövetek
ből. Az artikaint elsősorban a vese eliminálja {6 óra 
alatt 54-63%-ot). A máj maradéktalanul metabo
lizálja. 
e Hatóanyag 

ml-ként 50 mg articainium chloratuin és 100 mg 
injekciós célra szolgáló glucosum. 

Segédpnyag: aqua destillala pro inj. 
• Javallat 

Spinális {lumbális) érzéstelenítés szokásos al
kalmazási technikái. 
e Ellenjavallatok 

Articain-túlérzékenység. Kolinészteráz-hiányá
ban szenvedő betegek eselén alkalmazását szigo
rúan mérlegeljük, mivel hosszabb időtartamú és 
adott esetben erősebb hatással kell számolnunk. 



Akut cardiális dekompenzáció, súlyos akut 
vagy krónikus anaemia. Amennyiben a beteg ideg
rendszere nagyon labilis, központi idegrendszeri 
megbetegedésben szenved, anaemia perniciosá
ja van vagy krónikusan hypoxiás, a spinélis (lum
bális) érzéstelenítés indikációját szigorúan mérle
geljük. 
e Adagolás 

Az Ultracain hyperbar 5% individuális adagolá
sa - valamennyi intrathecalisan alkalmazott helyi 
érzéstelenítőhöz hasonlóan - az injekció beadásá
nak magasságától és a blokád kiterjedésétől 
függ. Sacralis blokád (84-SS) céljára pl. átlagosan 
1 ml (50 mg) Uliracain hyperbar 5%-ra van szük
ség, a felső lumbális és az alsó thoracalis terü
let érzéstelenítésére 1 ,S-2 ml {75-100 mg) szűksé
ges, unilaterális blokád eselén azonban fél adag 
elegendő. 

0,2 ml/mp adagolási sebességgel meg tudjuk 
akadályozni a hyperbar oldatnak a liquor cereb
rospinalisba történő feljutását és a megfelelő test
helyzet segítségével a nehéz fajsúlyú érzéstelenítő 
oldatot a liquortér caudális részébe vagy a megfele
ló oldalra, ill. a megfelelő magasságba {a fej 
süllyesztésével) juttathatjuk. A keringés! gondosan 
ellenőrizzük elsősorban hypovolaemiás betegek 
esetén, kOlönösen krónikus hypovolaemiában. 

A spinális érzéstelenítés során betartandó, a 
praemedicatiót (vagolltikum) és a keringésellenőr
zést (iv. csepp infúzió) illető szabályokat az Uliracain 
hyperbar 5% adásakor is vegyük figyelembe. 
• Mellékhatás 

Valamennyi helyi érzéstelenítőhöz hasonlóan 
dózisfüggő központi idegrendszeri zavarok léphet
nek fel: eszméletvesztésig fokozódó kábultság; élet
veszélyes légzésbénulásig fokozódó légzési zava
rok, izomremegés, generalizált görcsökig fokozódó 
izomrángások, hányinger, hányás formájában, 
shockot okozó, adott körülmények kózött súlyos, 
életveszélyes vérnyomásesést, és szívelégtelensé
get a helyi érzéstelenfiók ugyancsak klválthatnak. 
Allergiás vagy pseudoallergiás reakciók fellépése 
sem zárható ki. 

Megnyilvánulási formáik az injekció beadásának 
helyén jelentkező oedemás duzzanat ill. gyulladás, 
emellett az injekció beadási helyétól függetlenül fel
lépő bőrpír, viszketés, conjunctivitis, rhinitis, 
Quincke-oedemának megfelelő arcduzzanat az alsó 
és/vagy felső ajak és/vagy az arcfelek duzzanatá
vaL nyelési nehezítettséggel járó gégeoedema, 
urticaria és anaphylaxiás shockig fokozódó légzés
zavarok. Spinális (lumbális) érzéstelenítés során a 
vegetatív idegrendszeri blokád következtében vér
nyomásesés és tachycardia, alkalmanként brady
cardia jelentkezésével számolnunk kell. 

A mef!ékhatások és a túladagolás tüneti kezelé
sére vonatkozó utasítások: Az- első mellékhatásra, 
vagy mérgezésre utaló jel fellépése (p!.: szédülés, 

mctoros nyugtalanság, kábultság stb.) az injekció
zás! azonnal félbe kell szakítani. Ilyen esetben a be
teget vízszintes testhelyzetbe kell hozni, és szabad 
légútat kell biztosítan!. A pulzus! és a vérnyomást el
lenőrizni kell. Enyhének tűnő szimptómák esetén is 
javasolt infúzió bekölése esetleges intravénás keze
lés lehetőségének biztosítása céljából. Légzési za
varok esetén, azok súlyosságától fűggően, adjunk 
oxigént, adott esetben lélegeztessünk: pl. szájból
szájba történő lélegeztetéssei vagy endotrachealis 
tubus behelyezése után kontrollált gépi lélegeztetés 
formájában. 

Centrálisan analeptikumok adása kontraindikált. 
Izomrángásokat vagy a generalizált görcsöket 

rövid vagy ultrarövid hatású barbiturátok iv. adásá
val szüntethetők meg. 

A barbiturátokat oxigén adása és a keringés el
lenőrzése mellett a hatásnak megfelelően lassan 
kell beadni (keringés- és légzésdepresszió!). A 
megpungált vénát felhasználva a véna-biztosítás ér
dekében infúzió bekölése javasolt. 

A vérnyomásesést és tachycardiát - vagy 
bradycardiát - gyakran már a vízszintes testhely
zet és a fej enyhe süllyesztése is normalizálja. 
Súlyos keringési zavarok és bármilyen eredetű 

shock esetén az injekció adásának félbeszakftása 
után az alábbi azonnali teendők végrehajtása ja
vasolt: 

A beteg fejét süllyesszük le és a légútakat tart
suk szabadon (oxigén belélegeztetés),kössünk be 
intravénás infúzió! {teljes elektrolit oldatot), adjunk 
glükokortikoidot iv., gondoskodjunk volumenpótlás
ról (esetleg plazmaexpander, humán albumin adá
sával}. 

A keringés összeomlásának veszélye és fokozó
dó bradycardia eselén epinephrint (adrenalin!) ad
junk be iv. 

Az epinephrin {adrenalin)-injekciót lassan a pul
zusszám ellenőrzése mellett kell beadni (szívrit
muszavarokra ügyeljünk), a pulzusszám és a vér
nyomás ellenőrzése elengedhetetlen. Amennyiben 
további epinephrin (adrenalin) további adagjára van 
szükség, infúziós oldatban adjuk (a cseppszámot a 
pulzusszámnak és a vérnyomásértéknek megfeleló
en állítsuk be). · 
a Figyelmeztetések 

Terhesség, szülés és szoptatás alatti alkalma
zás: A terhesség alatt végzett mútéti beavatkozások 
során a helyi érzéstelenítés kíméletes érzéstelenítő 
és fájdalomcsillapító módszernek számít. Szülésze
ti fájdalomcsillapításkor az Uliracain a magzati vita
litás! egyetlen szakványes technika, illetve adag 
használata· során sem befolyásolta. Az Uliracain ki
sebb mértékben jut át a placentán, mlnt a többi he
lyi érzéstelenítő. 

A szérumkoncentráció gyors csökkenése és a 
gyors kiválasztás következtében az Uliracain ne~ 
jut át klinikailag releváns mennyiségben az anyatej-
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be. Ennek következtében ablaktálásra nincsen 
szükség. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkál végezni 
tilos. 

Az ·ampulla felnyitásához reszelére nincsen 
szükség. A kék pont nézzen felfelé, az ampulla he
gyét törjük le. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1195 

ULT~AC~~TEN'.H .100 mg lnjí!l<ció 
(5 porampí.JIIá + 5 x 2 ml) · 

CIBA 

Parenterálisan alkalmazható prednisolon-szár
mazék, amely akkor adandó, ha gyors szisztémás 
glukokortikoid hatás szükséges (iv}, vagy amikor az 
orális kezelés nem lehetséges vagy nem kívánatos. 
e Hatóanyag 

100 mg pred ni solonum tetrahydrophtalium 
natricum porampullánként 
e Javallat 

Minden olyan súlyos állapot, amelyben azonnali 
és intenzív kortikoszteroid kezelés javallt, valamint 
olyan állapotok, amikor orális kortikoszteroid keze
lés nem folytatható: 

- sérülések, égések, ,:;tűtétek és mérgezések 
okozta shock állapot; , 

- súlyos allergiás reakciók (pl. anaphylaxiás 
shock}; 

- rovarcsípések, kígyómarások okozta mérgezé-
sek; 

- status asthmaticus; 
-toxikus állapotok fertőző betegségekben; 
- cardiogen shock (pl. akut szfvinfarctus); 
- Addison crisis; 
- csecsemőkori toxicosis, pseudokrupp. 

e Ellenjavallatok 
A glukokortikoid terápia s~okásos e!lenjavallatai: 

terhesség, szoptatás, gyomor-bél fekélyek, súlyos 
osteoporosis, psychiátriai megbetegedések, herpes 
simplex, herpes zoster, varicella, védőoltások előtt 
kb. 8 hét, utána kb. 2 hét, amőbaferlőzések, szisz
témás mycosisok, poliomyelitis (kivéve bulbaren
cephalitises forma), BCG oltás utáni lymphoma, 
glaucoma. 
• Adagolás 

Főként iv. injekcióban vagy infúzióban, de adha
tó im. vagy sc. is. 

Az adag a beteg állapotától és a kezelésre adott 
reakciójától függ: felnőtleknek 25-250 mg, gyerme
keknek 12,5-100 mg. 
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Ezek az adagok szükség eselén naponta több
ször ismételhetők, akár rövid időközönként is, vagy 
növelhetók: felnőtteknek 1-2 g-ig, gyermekeknek 
250-500 mg-ig. 

A porampulla tartalma közvetlenűl a felhaszná
lás előtt oldandó 2 ml injekcióhoz való desztillált víz
ben (vagy izotóniás nátrium klorid oldatban). Az ol
datok nem tárolhatók. 

Az iv. injekciót lassan kell beadni! 
A készítménnyel más gyógyszert ugyanabba a 

fecskendóbe felszivni nem szabad. 
Az injekciós oldat semleges vagy alkalikus kém

hatású lnfúziós oldatokhoz és vérszérumhoz adható. 
• Mellékhatás 

Glukokortikoid terápiához társuló mellékhatások 
rövid ideig való alkalmazáskor nem valószínűek. 

Tartós szisztémás kezelés esetén a glukokor
tikoid kezelés szokásos tünetei, pl.: 

-endokrin és anyagcsere zavarok: holdvilágarc, 
csökkent glukóz tolerancia, diabetes metlitus, a 
nemihormon szekréció zavara, növekedési zavar, 
elhízás, mellékvesekéreg csókkent múködése, illet
ve atrophiája, 

- folyadék és elektrolitzavarok nátrium retentio 
oedema képzódéssel, fokozott kálium kiválasztás, 
hypertensio; 

- izomzati, csontozali mel!ékhatások: osteoporo
sis, izomgyengeség, aseptikus csontnecrosis; 

-gastrointestinalis me!lékhatások: gyomorpana
szok, fekély, pancreatitis; 

- dermatológiai mellékhatások: a sebgyógyulás 
zavara, bóNérzés, acne, stria: 

- központi idegrendszeri mellékhatások: psy
chés zavarok; 

- szemészeli mellékhatások: glaucoma, cata
racta; 

- érrendszeri mellékhatások: vasculitis, megnö
vekedett thrombosis-rizikó; 

- immunrendszeri mellékhatások: gátolt immun
reakciók, megnövekedett fogékonyság fertőzések
kel szemben. 

Esetenként allergiás reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozott ellenőrzésre szarulnak azok a betegek, 
akiket egyidejűleg a következő gyógyszerekkel ke
zelnek: 

- szívglikozidokkal (a glukozid hatás erősödhet); 
- salureticumokkal (a káliumvesztés növeked-

het); 
- antidiabeticumokkal (gyengülhet a vércukor

csökkentő·hatás); 

- kumarin származékokkal (az anticoagulans 
hatás gyengülhet); 

- rifampicinnel, fenitoinnal, barbitorátokkal (a 
kortikaid hatás gyengülhet}; 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal és anli
rheumaticumokkal (a gastrointestinalis vérzésve
szély növekedhet). 



• Figyelmeztetés 
A glukokortikoid terápia szokásos figyelmezteté

sei. Terhességben csak kivételesen, 12 év alatti 
gyermekeknek csak a haszon/kockázatalapos mér
legelésével adható. 
o Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1130 

ULTRACORTENOL 0,5% 
szemkenőcs (5 g) 

ULTRACORTENOL 0,5% 
szeiTicsepp 5 ml) ... 

CIBAVISION · i-ATC:k'Ód:';$j){!3';A,Ö.4>: 

• Hatóanyag 
25 mg prednisolonum aceticum (5 ml) oldatban, 

illetve (5 g) kenócsben. 
• Javallat 

Allergiás conjunctivitis, conjunctivitis vernalis, 
scrofulotikus szemgyulladások Rosacea keratitis, 
interstitialis keratitis (keratitis paranchymatosa, ke
ratitis disciformis), uveitis. Keralilis és szaruhártya
komplikációk eselén egyidejűleg antibiotikumot is 
kell alkalmazni. 
• Ellenjavallatok 

A szaruhártya sérülései és uicerasus megbete
gedései (kivéve a fent említetteket), különösképpen 
virusok és baktériumok okozta fertőzések (pl. her
pes simplex). Ezekben az esetekben ugyanis a fer
tőzés súlyosabbá válása és esetleg a cornea perfo
rációja következhel be. A kötőhártya, a szemhéjak 
gennyes, nem kezelt fertőzései. Banális krónikus 
blepharitis. 
• Adagolás 

Naponta többször 1-2 cseppet, illetve kis 
mennyiségú kenócsöt a kötőhártyazsákba juttatni. 

Célszerű napközben a cseppeket és este a 
szemkenőesőt alkalmazni., 
• Mallékhatás 

A szemben elfedhetik, aktiválhatják vagy súlyos
bíthatják a fertőzéseket fokozhatják az intraocularis 
nyomást, és ezzel glaucomát idézhetnek elő. 
e Figyelmeztetés 

Többhetes kezelés eselén a szemnyomást idő
közönként ellenőrizni kell. Ha néhány nap alatt nem 
következik be látható javulás, más terápiát kell alkal
mazni. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve. 
o Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 781 (szemkeflőcs) 

K- 780 (szemcsepp) 

ULTRALENTE MC 40 N Elm l 
insl.ll.in injekció (1 .x 1 O ml) 

HUMAN ATC"kód:-A10AA04 

Hosszú hatású inzulin készítmény. 
• Hatóanyag · 

40 NE/ml kristályos monokomponemű (MC) 
szarvasmarha inzulin, semleges kémhatású cinktar
talmú szuszpenzióban. 
• Javallat 

Inzulin! igénylő cukorbetegek kezelése. Az MC 
inzulinok alkalmazásával az allergiás reakciók, 
lipoatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerül
heló. 
• Ellenjavallatok 

Hypoglykaemia. Diabeteses coma kezelésére 
nem alkalmas. 
• Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelóen az orvos határozza meg. 

Az Ultratente MC-t általában naponta egyszer 
kell alkalmazni, napi egy-három-szor adott gyorsha
tású inzulinnal kiegészítve, a főétkezések előtt. 

Ha a beteg napi Ultratente MC inzulinigénye na
gyobb 0,6 NE/ttkg-nál, az adagot 2 részletben kell 
beadni. 

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 habképződési kerülve. 

A fecskendóbe felszívott inzulin! azonnal be kell 
adn L 

Beszúrás után a túl néhány másodpercig a bór 
alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejullatás biztosít
va legyen. Az Ultralente MC-t tilos iv. adni, vagy in
fúziós pumpában alkalmazni. 

Hatástartam: 
Hatása a beadástól számított 4 óra múlva 

kezdődik, maximumát 10 és 30 óra közölt éri el, és 
36 óra múlva megszűnik. 

Kombinált kezelés: 
A készítmény a fecskendőben keverheló a gyor

sabb kezdeti hatást biztosító Actrapid MC inzulin
nal. Napjában 2--3-szor adott gyorshatású inzulinnal 
kombinálva előnyösebb a gyorshalású inzulin! külön 
adni. Ha hosszú hatású inzulin készítményt rövid ha
tástartamú inzulin készítménnyel kell keverni, 
mindig a rövidhatású inzulint kell előszörfelszívnia 
fecskendőbe. Felszívás után az inzulin keveréket 
azonnal be kell adni. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. Foszfáttartalmú inzulinok és 
cinktartalmú inzulin szuszpenziók egymással való 
keverését kerülni kell. 
• Mellékhatás 

lnzulinallergia, lipoalrophia rendkivül ritkán for-
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dul elő. Ha mégis fellép, célszerű a beteget humán 
monokomponensú (HM)inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

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

egyidejű keze~és az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. 

Más gyógyszer6k alkalmazása, pl.: béta-blok
kolók, MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beállítását 
teheti szükségessé. 
e Figyelmeztetés 

Túladagolás eselén glukóz! kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukóz! kell adagolni. Amennyiben rendelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im., vagy iv. adásával is 
lehet kezdeni, és ha az eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glucagonra a beteg nem 
reagál, iv. glükóz! kell adni. 

Inzulinkezelésben reszesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. 

(Az alkohol az inzulin hatását !okozhatja). 
Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976.sz. Eü.M. rendelet szerint kell meg
ítélni. 

Nem használható olyan Ultralente MC inzulin ké
szítmény, mely összekeverés, illetve enyhe rázás 
hatására nem válik teljesen egyenletessé. 

Eltartás: 2 és 8°C között, fénytól és fagytól véd
ve kell tartani. A használatban levő ampulla szaba
hőmérsékleten (maximum 25°C) hat hétig tárolható. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3805 

···o l.tF!l\visf•24ő, kÖ~Ira~zt.l.(lya!l 
·.(10x~!Jitll)·••·•···· .. r•• •• .t. <·· 

.ULTRAVI.ST300kontrasztanyi'g 
(10 x 20.ml; 10 x 5g J111; •••••• 

1o.~ 1pom.ll.· ·••·· .. •········.· .. ·.·····•·•• ·•• : 
ÜLTHAVIST 3JO kontrasz!!fny.ag • . 

oo.x.5oilnl; 10x1óo·rriiJ · 
SCHERING: 

Nem ionos jódtartalmú röntgen-kontraszt
anyag. Az iopromid trijadáll izoftálsav származék, 
amelyben a stabilan kótódő jód elnyeli a röntgen
sugarakat. P..z Ultravisi nem disszociálódik vizes 
oldatban. Az iopromid farmakokinetikai tulajdonsá
gai igen hasonlítanak a diatrizoát és egyéb ionos 
és nem ionos vese kontrasztanyagokéhoz (pl. 
iohexol). 

Az iopromid alig hatol át a sejtmembránon. 
Orális bevételnél alig szívódik fel és intravénás in
jekció után főképpen az extracelluláris térben osz-
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lik el. Nem lépi át a vér-agy gátat, a placentagáton 
pedig csak csekély mértékben hatol keresztül (há
zi nyúion végzett vizsgálat). 

Intravénás boius-injekció után emberen 500 mg 
jód/ttkg-ig az eloszlási félidő kb. 3 perc és a kivá
lasztási félidő kb. 2 óra. 24 óra után az összdózis 
92±6%-a, 3 nap után 94± 7%-a választódott ki 
renáJisan és 6 nap múlva csak 1 ,8±0,8%-a távozott 
a székletben, metabolizálódás nem' .volt .kimutat
ható. 

Úgy a totális mint a renális clearance az 
inulin a 51Cr-EDTA nagyságrendjéhez áll közel, ami
ból arra következtethetünk, hogy kizárólag glome
ruláris filtráció történik tubuláris újrafelszívódás 
nélkül. 
• Hatóanyag 

Ultravist 240: 0,499 g icpromidot (240 mg 1/ml) 
tartalmaz 1 ml vizes oldatban. 

Ul/ravist 300: 0,623 g iapromidot (300 mg !/ml) 
tartalmaz 1 ml vizes oldatban. 

Ultravist 370: 0,769 g iapromidot (370 mg 1/ml) 
tartalmaz 1 ml vizes oldatban. 
• Javallat 

Uftravist 240: Kontraszterősítésre computerto
mographia (CT), digitalis subtractios angiographia 
(DSA), intravénás urographia, végtagi phlebo
graphia esetén, testüregek ábrázolása (pl. artro
graphia, hysterosalpingographia, fistulographia) ki
véve a myelographiát, a ventriculographiát és a cys
ternographiát. 

Ultravist 300: Kontraszterősítésre computerto
mographia (CT), digitalis subtractios angiographia 
(DSA), intravénás urographia, végtagi phlebo
graphia, venographia, arteriographia esetén, test
üregek ábrázolása (pl. artrographia, hysterosalpin· 
gographia, fistulographia) kivéve a myelographiát, a 
ventriculographiát és a cysternographiát. 

Ultravist 370: Kontraszterősítésre computerto
mographia (CT), digitalis subtraelias angiographia 
(DSA), intravénás urographia, arteriographia, külö
nösen angiocardiographia esetén, testüregek ábrá
zolása (pl. artrographia, fistulographia) kivéve a 
myelographiát, a ventriculographiát és a cys
ternographiát. 
e Ellenjavallatok 

Manifeszt hyperthyreosis. Jódtartalmú kontraszt
anyagra való érzékenység, súlyos máj- vagy vese
r'núködési zavar, szív és keringési elégtelenség, 
emphysema, leromlott általános állapot, előrehala
dott agyi arteriosclerosis, kezelésre szarufó dia
betes, cerebrelis görcsök, látens hyperthyreosis, 
enyhe göbös struma, plasmocytoma eselén a vizs
gálat különös gondossággal, a haszon/kockázat 
alapos mérlegelésével végezhető. 

Terhességben történő alkalmazásának veszély
telensége mindeddig nem bizonyított. Mive! a su
gárterhelés a terhesség ideje alatt lehetőség szerint 
egyébként is kerülendő, minden - kontrasztanyag-



1 i"' 
gal vagy anélkül végzett- röntgenvizsgálat aktuális tétben kisebb jódkoncentráció és kisebb térfogat Jód Ultravisi300 Tapasztalat szerint a testhómérsékfetre telmele-

kockázatát gondosan mérlegelni kell. Terhesség szükséges. Minél szelektívebb az angiographia, ' (g/kg) (ml/ttkg) gített kontrasztanyag jobban elviselhető és kevésbé 

vagy medenceüri gyulladás esetén hysterosalpin- annál kisebb a kontrasztanyag dózisa. Ez a mód- Újszulött 1.2 4 viszkózus. Ha kontrasztanyagat intravasali san 

gographia nem végezhető. szer tehát a csökkent veseműködésú betegek szá- ., Csecsemő 1,0 3 adunk be, a beteget lehetőleg tektessük le és a be-

• Adagolás már a ajánlott. A hagyományos angiographiánál kisgyermek 0.5 1,5 adás után még legalább Y2 óráig tartsuk megfigye-

Angiográfia megszakott bolus koncentrációja, mennyisége és lés alatt, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a sú-

A dózist befolyásoló tényezők: a beteg életkora beadási sebessége az intraartériás DSA-nál csök-
·.·• 

A felvétel készítésének idópontja: lyos komplikációk többnyire ez alatt az idő alatt je-

sú!ya, a szfv perctérfogata, az általános állapot, a kenthetó. A séma szerinti adagolás, valamint Ultravisi 300 lentkeznek. A nem ionos röntgen kontrasztanyagok, 

feltételezett klinikai kórkép, a vizsgálati technika, az Computertomographia (CT) és 370 esetében 1-2 perc, Ultravisi 240 esetében mint az Ultravisi biológiailag kevésbé. aktrV8.R, minl 

ábrázolandó érszakasz fajtája és terjedelme. Javas- 1. A eranialis CT vizsgálatnál tumorok vagy 3-5 perc beadási idő melielt a legtöbb esetben a az ionosak, többek között az alvadásgátló hatásuk 

Jatok az adag megválasztásához: egyéb sérülések esetén testtömegkilogrammonként veseparenchyma a beadás kezdetétól számítva is lényegesen gyengébb. 

Cerebrafis angiographia: 1, maximálisan 2 ml Ultravisi 300-t adago)unk egyen- 3-5 perc alatt { Ultravisi 240 alkalmazásakor5-1 O perc Mégis, hogy elkerüljük a vizsgálati módszerrel 

Aortaív angiographfia: 50-80 ml Ultravisi 300 letesen (1,5-2,5 ml Ultravisi 240 illetve 1,0--1,5 ml alatt), a vesemedence és a vizeletelvezető rendszer járó thromboemboliás kockázatot. a nem ionos kant-

Retrograd carolis 
Ultravisi 370), általában 2-6 perc alatt intravénásan 8-15 {Uitravist 240 esetében 12-20) perc alatt kan- rasztanyagokkal történő angiographiás vizsgálatok-

angiographia 30-40 ml Ultravist 300 injektálva vagy ínfundálva. trasztdússá válik. Fiatalabb betegeknél inkább nál kOlönös gondot kelt fordítani az angiographia 
•.. mindig a korábbi, idősebbeknél a későbbi időpontot technikai kivitelezésére és arra, hogy az alkalmazott 

Szelektív érábrázolások 6--15 ml Ultravist 300 katétert gyakran, fiziológiás konyhasó oldattalle kell 
Felvétel kezdete az válasszuk. 

Mef!kasi aortographia: 50-80 ml Ultravisi 300 adagolás befejezése után Csecsemöknél és gyermekeknél a kontraszt- öblíteni, valamint, hogy a vér és az Ultravisi érintke-

Hasi aortographia: 40-60 ml Ultravist 300 .. anyag beadása után kb. 2 perccel ajánlott az első zési ideje a fecskendőben és a katéterben a mini-
Arteriovenozus érdelorrnítások. azonn.al, mumra csökkenjen. felvétel elkészítése. Kontrasztszegény kép későbbi 

Végtagi angiographia: de aneurismák, valamint legfeljebb 5 perc múlva felvételeket is szükségessé tehet. • Mellékhatás 
Felsó végtag: pathológiás folyamatok 

••••• 
Alkalmazás módja és id6tartama: A jódtartalmú intravascularis kontrasztanyagok 

Arteriographia: 8--12 ml Ultravisi 300 eselén Az Ultravistet csak közvetlenül a beadás előtt alkalmazásával kapcsolatos mellékhatások általá-

Ph\ebographia: 50-60 ml Ultravist 240 érdús daganatok eselén az-5. percig vagy 
•• szívjuk fel. A vizsgálat 'alatt fel nem használt kant- ban enyhék vagy közepesek és átmenetiek. A nem 

15-30 ml Ultravist 300 
kissé késóbb rasztanyag maradékát {üveg vagy ampulla) el kell ionos kontrasztanyagoknál kevésbé gyakran je-

érszegény elváltozásoknál 10-15 perc múlva j. 
dobni! lentkeznek, mint az ionosaknáL Előfordulnak azon-

Alsó végtag: A kontrasztanyag-oldatok egyszeri használatra ban súlyos és életveszélyes reakciók, halálese-

Arteriographia: 20-30 ml Ultravisi 300 készültek. Egy gumidugót csak egyszer szabad át- tek is. 

Phlebographia: 50-80 ml U!travist 240 
Az időeltérések attól függnek, hogy a kant- szúrni. Ajánlatos a gumidugók átszúrásához és a Intravasalis alkalmazásnál a leggyakoribb. re ak-

30--60 ml Ultravisi 300 
rasztanyag eléri-e rögtön a beadás után a vérszint .• kontrasztanyag felszívásához hosszú csiszolású, ciók: é.melygés, hányás, bőrpír, általános hO.. vagy 
maximumot, vagy a dúsulás elhúzódik az egyes max. 18 G átmérőjű kanülöket alkalmazni. Különö- fájdalomérzet A szubjektív panaszok, mint a 

Angiocardographia: pathológiásan elváltozott erekben. Lassúbb készü- sen megfelelnek az oldalnyílású felszívó kanü!ök, pl. hóérzés vagy az émelygés többnyire gyorsan csök-
Szelektív, egy 40-60 ml Ultravisi 370 !é kek ese té n í 00 m! beadása ajánlott két fázisban Nocore-Adamix kanülök. kenthelők lassúbb adagolással vagy annak rövid 

szlvüregben {50 ml kb. 3 perc alatt, a többi kb. 7 perc alatt), ez- A beteg éhgyomorr~de megfelelóen hidratált megszakításával. 

Coronarographia: S-8 ml Ultravisi által egy relatíve állandó vérszintet kapunk (ha állapotban jöhet vizsgálatra. A víz- és elektrofit ház- Előfordulhatnak további tünetek is: borzongás, 

T estüreg vizsgálat: nem is ugyanolyan maximális értéket). A vizsgá- tartás zavarait korrigáln i kel!! Különösen vonatkozik láz, izzadás, fejfájás, szédülés, sápadtság, gyen-

Arthrographia 2-15m! latot az első beadási fázis befejeztével kell elkez-

····.•• 
ez a veszélyeztetett betegekre. g'eség, 'torokszorító, fojtogató érzés, zihálás, a vér- . 

Ultravist 240--300-370 den i. Urographiánál és hasi angiographiánál javítha- nyomás emelkedése vagy csökkenése, viszketés 

Hysterosalpingographia 10--25 ml Ultravist 240 2., Egésztest CT-nél a szükséges kontras·zt- tók a diagnosztikus feltételek, ha a belek tiszták és csalánkiütés, (urticaria), egyéb bőrkiütés, oedema, 

10-30 ml 
anyag mennyiségét és a beadási gyorsaságot meg- ·•. gázmentesek, ezért már 24 órával a vizsgálat előtt görcsök, izomrángás, tüsszentés, könnyezés. Ezek 

ERCP határozó tényezők: a vizsgálandó szer, a feltétele-

••••• 

csak kis mennyiségú és salakszegény legyen a táp- a reakciók, amelyek az alkalmazott mennyiségtól 
Ultravist 240--300 zett kórkép, különösen pedig a rendelkezésre álló láték! Kerülni kell a puffasztó ételeket, különösen a és az alkalmazás módjától függetlenül felléphet-

Galactographia · 1-3 ml Ultravisi 240-300 készülék {p!. vizsgálati és képalkotási idő). Lassúbb 
•• 

hüvelyeseket, saláták~ll. gyümölcsöt, barna és friss nek, előjelei lehetnek egy kezdódó shockos álla-

Nyelócsó-gyomor-bél 
készülékeknél az infúzió, a gyorsabbaknál a baJus- kenyeret, valamint a nyers zöldségféléket. Az étrend potnak. 
injekció adása ajánlott. < összeállításánál a következő élelmiszereket ajánljuk: A kontrasztanyag adását ilyenkor azonnal abba 

{oralisan) 10--100m1 Ultravist300 lntravenás urographia , .. tárolt fehér kenyér, sovány túró, juhtúró, sovány fel- kell hagyni és - ha szükséges - vénás úton célzott 
Felnőtt, normál-súlyú betegeknél az adag ne le- vágott, sovány főtt hús, sovány főtt hal, főtt krumpli, terápiát kell alkalmazni. 

Digitalis subtraelias angiographia (DSA) gyen kisebb, mint 1 ml Ultravist 300/ttkg {0,8 ml 

' 

főtt zöldség, pl. spenót, spárga, uborka, paradi- Intravénás beadásnál ajánlatos flexibilis tartós 

A nagyerek, pulmonalis arteriák, valamint a fej-, Ultravist 370, illetve 1 ,3 ml Ultravist 240/ttkg), ha a 

l 
csom. A vizsgálat előtti nap estéjétól (18 óra után) a kanült használni, hogy sürgős esetben azonnal in-

nyak-, vese- és végtagarteriák kontrasztdús ábrá- feltételezett diagnózis az ureterek kielégitő feltölté- beteg semmit ne fogyasszon. Ajánlatos este hashaj- tézkedni lehessen. Legyenek kéznél megfelelő 

zolásához 30-60 mt Ultravist 300 vagy 370 ajánlott sét is szükségessé teszi. A dózis további emelése 

l 
tót bevenni. gyógyszerek,. légcsótubus,. lélegeztető készülék. 

bolus intravénás befecskendezésre (beadási sebes- szükség szerint lehetséges speciálls indikáció Csecsemőknél és kisgyermekeknél azonban ez Olyan betegeknél akik allergiára hajlamosak, a ta-

ség 8-12 mVsec via v. cubitalis: katéterrel10620 ml/sec alapján. utóbbi éppúgy tilos, mint a hosszantartó koplaltatás. pasztalat szerint gyakrabban fordulnak elő túlérzé-

via v. cava). A vénafal és a kontrasztanyag kontak- Gyermek l A tapasztalat azt mutatja, hogy izgalmi állapot, kenységi reakciók. 

tus ideje csökkenthető egy, a beadást közvetlenül A gyermekkori éretlen nephron koncentráló ké- ,, félelem és fájdalom me! lékhatásokat válthat ki, vagy Súlyos reakciók, amelyek sürgősségi beavatko-

követő, 2G-40 ml fiziológiás konyhasót tartalmazó pességének fiziológiás gyengesége viszonylag ma-

l 
felerősítheti a kontrasztanyag reakciókat. A beteg zást igényelnek, felléphetnek keringési reakciók for-

bolus injekcióval. 
gas kontrasztanyag dózisok alkalmazását teSzi megnyugtatása és megfelelő gyógyszerek alkalma- májában, amelynek tünetei: vasodilatatio, azt köve-

lntraarteriás DSA esetén az intravénással ellen- szükségessé: zása kiküszöbölheti ezt. tóen vérnyomáscsökkenés és reflex-tachycardia, 

l 
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légszomj, fulladás, izgatottság, zavartság, cyanosis; 
és ez eszméletvesztéshez vezethet. 

Paravasatum csak esetenként vált ki erősebb 
szöveti reakció!. 

Cerebralis angiographiánál vagy egyéb olyan 
beavatkozásnál ahol a kontrasztanyag az agyat az 
artéri ás vérrel együtt éri el. neurológiai komplíkációk 
léphetnek fel, coma, átmeneti zavartság, aluszé
konyság, átmeneti paresis, látási zavar vagy facialis 
gyengeség, valamint - különösen epilepsias ese
tekben vagy gócos agysérüléseknél - epilepsias ro
ham. Nagyon ritka esetekben ilyen betegeknél a ro
hamot a kontrasztanyag intravénás alkalmazása is 
kiválthatja_ Néha átmeneti veseelégtelenség is fel
léphet. 

Ritka esetben elhúzódó reakcióval is számolha
tunk. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A jódtartalmú, a vesén keresztül kiválasztódó 
kontrasztanyagok a pajzsmirigy-diagnosztikában 
használatos radioizotápot halmozó pajzsmirigyszö
vet felvevőképességél 2-6 hétig csökkentik. 

Ultravisi nem alkalmazható egyéb terápiás vagy 
diagnosztikus készítménnyel keverve. 
e Figyelmeztetés 

Plamacytoma, kezelésre szoruló diabetes, poli
vagy oliguria, köszvény -esetén, csecsemőknél, 

kisgyermekeknél és igen rossz általános állapot
ban levő betegeknél a kontrasztanyag-bevitel előtt 
semmi esetre sem szabad a folyadékfelvételt kor
látozni. Ha a víz- és elektrolit-háztartásban zavar 
van, azt ki kell egyenlíteni. Phaemochromocytoma
betegeknél ajánlatos a hypertoniás crisis veszélye 
miatt előzetesen alfa-receptorblokkoló kezelést al
kalmazni. 

Véletlen túladagolás, vagy erősen csökkent ve
semúködés esetén az Ultravist extracorporalis dialy
sissei eltávolítható a szervezetból. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1517 {240 kontraszt
anyag); K- 1518 (300 kontrasztanyag); K- 1519 
(370 kontrasztanyag) 

A készítmény ampicillin és szulbaktam kombiná
ciója. A szulbaktam komponens sejtfal nélküli bakté
rium tenyészeteken végzett biokémiai vizsgálatok 
szerint számos penicillin rezisztens törzs béta-lak
tamázainak irreverzebilis inhibitora: 

A szulbaktam antibiotikus hatása elhanyagolha
tó, kivéve a Neisseriaceae, Acinetobacter cal
coacetícus, Bacteroides fajok, Branhamel!a 
catarrhalis és Pseudomonas cepacia elleni hatása. 

Nemcsak a penicillineket hanem a cefalospori
nokat is megvédi a rezisztens törzsek által okozott 
destrukciótól. Penicillinekkel és cefalosporinokkaf 
együtt adva szinergista hatású. 

A készítmény baktericid komponense az ampi
cillin, amely az érzékeny kórokozók sejtosztódási fá
zisában gátolja a sejtfal bioszintézisét. 

Az Unasyn készítmény hatásspektruma igen 
széles, a következő Gram-pozitív és Gram-negatív 
baktériumokra terjed ki: 

- Staphylococcus aureus és epidermidis (peni
cillin rezisztens és néhány meticillin rezisztens törzs
re is) 

- Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
faeca/is és más Streptococcus fajok, 

- Haemaphi/us influenzae és parainfluenzae 
(béta-laktamáz pozitív és negatív törzsek) 

- Branhame/la catarrhalis. 
Anaerobok: 
- Bacteroides fragilis és rókt:m fajok, 
- Escherichia coli, Klebsiella species, Proteus 

species (indol pozitív és negatív egyaránt), 
Marganel/a morganii, Citrobacter törzsek, Entero
bacter törzsek, Neisseria meningitidis és Neisseria 
gonorrhoeae. 

Gyorsan penetrál szövetbe ill. folyadékba. 
Az agy- ill. gerincveló-liquorba kis mértékben 

penetrál, kivéve ezek gyulladásos megbetegedéseit. 
lv. ill. im. beadás! követően mind a szulbaktam, inind 
az ampicillin egyaránt magas koncentrációt ér el a 
vérben. Mindkét komponens felezési ideje kb. 1 óra. 

A gyógyszer nagy része változatlan formában a 
vizelettel ürül. 
a Hatóanyag . 

500 mg sulbactamum és 1 OOO mg ampicillinum 
porampullánként (nátriumsók formájában) ill. 1 OOO mg 
sulbactamum és 2000 mg ampicillinum porampul
lánként ( nátriumsók formájában) 
e Javallat 

Érzékeny kórokozók okozta fertőzések. Alsó és 
felső légúti fertőzések: sinusitis, otitis media, 
epiglottitis, bakteriális pneumonia; húgyúti fertőzé
sek és pyelonephritis; intraabdominális fertőzések 
(incl. peritonitis), cholecystitis, endomctritis és me
dencei cellulitis; bacteriális septikaemia; bór- és 
lágyrész szövetek-, csont- és ízületek infekciói; 
gonococcus fertőzés. 

Parioperativ ill. postoperativ alkalmazás a seb
fertőzések előfordulásának csökkentésére hasi HL 
medencei mütéteknél. Terhesség megszakítás vagy 
császármetszés esetén profilaktikusan. 
e Ellenjavallatok 

Bármely penicillin származék iránti túlérzékeny
ség. 
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e Adagolás 
lm. vagy iv. adható. 
Intravénás alkalmazás esetén: a porampullában 

aqua dest. pro injekciót vagy egyéb kompatibilis in
fúzió! kell hozzáadni (lnf. natrii chlorati, lnf. natrii lac
tici, lnf. glucosi 5%, 10% lnvertose, lnf. natrii Jacticí 
salina), majd állni hagyjuk az esetleges habzás 
megszúnéséig, hogy tökéletes oldódásáról meg
gyóződhessünk. Az adagot bolus injekcióként 3 
perc alatt kell beadni, nagyobb hígítás esetén pedig 
15-30 perc alatt infúzióban. 

lntramuscufáris adagolás esetén: az injekciót 
mélyen a farizomba kell fecskendezni. A fájdalom 
elkerülése érdekében 0,5%-ra hígított Lidocain in
jekciót kell az oldatkészítéshez lehetőleg felhasz
nálni. 

Oldatkészítés: 

Teljes A beadott Ampulla Oldószer Maximális végső 
adag Unasyn méret mennyisége kencentráció 
(g) (g) {mg/ml) (mg/ml) 

0.375 0,125/0.25 10ml·es 0,8 125---250 
0,75 0,25/0.5 10ml-es 1,6 125--250 
1,50 0,5/1,0 20ml-es 3,2 125--250 
3,00 1,0/2,0 20ml-es 6,4 125-250 

Az Unasyn napi adagja 1,5-12 g, 6-8 óránként 
elosztva. Maximális napi adagja a szulbaktam kom
ponensre nézve 4 g. Kevésbé súlyos fertőzések 
eselén 12 óránként is adható. A fertőzés súlyossá
gaszerint a következő napi adag ajánlott: 

enyhe fertőzés 1 ,5-~ 1 (0,5+ 1,1 + 2) g 
közepes fertőzés 6;'- {2 + 4) g 
súlyos fertőzés 12- (4+ 8) g 

Gyermekek, csecsemők szokásos napi adagja 
150 mg/ttkg {50 mg/ttkg szulbaktam és 100 mg/ttkg 
ampicillin), az ampicillin szokásos adagolásának 
megfelelően 6-8 óránként alkalmazva. 

Újszülöttek, koraszülöttek kezelésekor, az élet 
első hetében, 12 óránkénti alkalmazás ajánlott. 

A beadás gyakorisága a fertőzés súlyosságától, 
ill. a beteg vesefunkciójától függ. 

A kezelés tartama: A kezelést a láz és a fertőzés 
egyéb tüneteinek megszúntetését követő 48 óráig 
kell folytatni. Általában a kezelés tartama 5-14 nap, 
amely súlyos esetben meghosszabbítható, vagy 
ampicillinnel az Unasyn adag kiegészíthető. 

A vesefunkció súlyos károsodása (kreatinin 
c!earance 30 m!/perc) a szulbaktam és az ampicillin 
kinetikáját azonos mértékben befolyásolja, ezért 
arányuk a plazmában változatlan marad. 

Az ampicillin alkalmazásának megfelelően, ilyen 
esetben, az Unasynt hosszabb időközökben kell al
kalmazni. 

Sebészeli fertőzések profilaxisára 1,5-3,0 g 
Unasyn adható az anaesthesia bevezetésekor, így 

1367 

elegendő idő áll rendelkezésre a hatékony vér, ill. 
szövetkoncentráció elérésére. 

Ez az adag 6-8 óránként ismételhető, az esetek 
többségében az adagolás! a mútétet követő 24 óra 
elteltével be lehet fejezni, hacsak további terápiás 
alkalmazás nem javallt. 

Szövődménymentes gonorrhoeában az a·dag 
egyszeri 1,5 g. Egyidejűleg 1 g probenedd. per os 
adható, amely a szulbaktam és ampicillin szérum
koncentrációját megnyújtja. 
e Mellékhatás 

Hasonlóan más parenterálls antibiotikumok al
kalmazásához a beadás helyén, elsősorban im. al
kalmazáskor, fájdalom jelentkezhet. lv. alkalmazva 
phlebitis jelentkezhet. A kezelés során a következő 
mellékhatások fordulhatnak elő: 

- hányinger, hányás, hasmenés, 
- kiütés, viszketés és egyéb bőrreakciók, 
- anaemia, thrombocytopenia, eosinophilia éa 

leucopenia. 
Ezek a reakciók a kezelés befejeztével általában 

megszűnnek {reverzibilisek), valószínűleg érzé
kenységi reakciók. 

Májfunkció vizsgálatakor az a!anin- és asz
partát-aminotranszferáz átmeneti emelkedését ész
lelték. 

Egyéb ampicil!in kezelésre jellemző mellékhatá
sok is előfordulhatnak. Mononucleosis infectiosa 
eselén az ampici!lin adása nem indokolt, ebben az 
esetben ampicillin adásakor igen gyakran lép fel 
bőrkiütés. 

• Figyelmeztetés 
Penici!linek alkalmazása esetén súlyos, eseten

ként fatális túlérzékenységi (anaphylaxiás) reakciók 
fordulhatnak elő. Ezek a reakciók elsősorban peni
ciliime és/Vagy többféle allergénre érzékeny bete
geknél fordulhatnak elő. 

Ügyelni kell a penicillinek és cefalosporinok kö
zötti keresztérzékenységre is. 

A kezelés megkezdése előtt a beteget gondo
san ki kell kérdezni, nem érzékeny-e penicillinre, 
cefalosporinra vagy egyéb allergénre. 

Allergiás reakció jelentkezése eselén a gyógy
szer adását azonnal meg kell szün!etni, és megfele
ló terápiát kell alkalmazni. 

Súlyos anaphylaxiás reakció eselén adrenalin! 
kell adni. 

Oxigén, iv. szteroidok, a légútak átjárhatósá
gának biztosítása, szükség eselén intubatio indo
kolt. 

Terhességben -és szoptatás idején történő adá
sának veszélytelensége nem bizonyított. 

Bármely antibiotikus kezeléshez hasonlóan, fi
gyelni kell a gyógyszerre nem érzékeny kórokozók, 
gombák megjelenésére. 

Superinfectio esetén a gyógyszer adását abba 
kell hagyni és/vagy a megfelelő kezelést el kell kez
deni. 



Tartós kezelés esetén a vese, a májfunció és a 
vérképzőrendszer többszöri ellenőrzése ajánlott, el
sősorban gyermekek, új- és koraszülöttek esetében. 
Sószegény diétán levő betegek esetén figyelembe 
kell venni, hogy 1500 mg Unasyn mintegy 115 mg 
{5 mmol) nátriumot tartalmaz. 

A szulbaktam a Jegtöbb infúziós oldattal kompa
tibilis, de az ampiciliin, így az Unasyn porampulla 
kevésbé stabil glukóz- vagy egyéb szénhidráttartal
mú oldatokban és nem elegyíthető vérkészítmé
nyekkel vagy fehérje hidrolizátumokkal. 

Az ampicillin, így az Unasyn is kémiailag inkom
patibilis aminoglikozidokkal, ezért nem keverhetők! 

Az im. alkalmazás céljára készitett oldatot 1 órán 
belül fel kel! használni. Az intravénás alkalmazásra 
szánt különböző oldószerekkel készült oldatok el
tarthatósága a következő. 

Oldószer Szulbaktam- Eltarthatóság órában 
ampicillin konc. 25 oc 4 oc 

Aqua dest. pro inj. 45 mgfml-ig 8 
45 mg{ml 48 
30 mg{ml-ig 72 

lnl.n.itiiiChiOr.i{-- 45 ffiQtffii=íQ----8---------
(Salsol A) 45 mg/ml 48 

30 mg/ml-ig 72 
lnt.na"tiiilaCtici- --45inQiffii=iQ ----a---------

45 mg/ml-ig 8 
ln!. QiUCoSi-5%-- --15-30 ffi9/fill=i9--2---------
(lsodex) 3 mg/ml-ig 4 

30 mg/ml-ig 4 
1ö% lnVeriOie---- -3 -m-g{nii-ig- ----4---------

30 mg{ml-ig 3 
lnTn.itfii laCticTsii"lini 45 inQiffii=iQ -.---8---------
(Ringer-laktát) 45 mg{ml-ig 24 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1475 {1500 porampul
la); K- 1476 (3000 porampulla) 

··•U~AS~N!il'!>r~~Ö.I11g/5;~1p~r •..••••• :.•• 
\. •l'z~s.~~enz,ió~.oz(7tl;ml-he~) • ·· . 

UNASYI\Ililmtabletta•(1:!lt)' .. . 

· PFi·z~:~~~.i~·d,1L:·.:_: '"': ·:;;;;·it~?J~J,·~J:BT2.,·~;n~·:_· 

A szultamicillin kettős észter, melyben az ampi
cillin és a béta-laktamázgátló szulbaktam egy mati
lén-csoporthoz kötódik: az ampicillin. oXimetil-peni
ciltinát szulfon észtere. Orális adagelását követően 
hidrolizálódik, és a szisztémás keringésbe 1:1 molá
ris arányban ampicillin és szulbaktam kerül. Az orá-

lis adag biológiai hasznosíthatósága 80%-a az 
ugyanolyan adagú ív. ampicillin és szulbaktam ke
verékének. Szisz!émás biológiai hasznosíthatóságát 
a táplálék nem befolyásolja. 

Sacterieid komponense az ampicillin, mely az 
érzékeny kórokozók aktív sejtosztódási fázisában 
gátolja a sejtfal bioszintézisét. 

A szultamicillinből felszabadulva csúcsszintje a 
plazmában mintegy kétszerese az ugyanolyan 
adagban orálisan adott ampicillinének. 

A szulbaktam a penicillineket és cefalospori
nokat megvédi a rezisztens törzsek okozta destruk
ciótól, azokkal szinergista hatású: számos rezisz
tens törzs béta-laktamázának irreverzibilis inhibito
ra. Jelentős antibakteriális hatása csak a 
Neisseriaceaek, Acinetobacter cafcoaceticus, 
Bacteroides fajok, aranhame/la catarrhalis és 
Pseudomonas cepacia ellen van. 

Egészséges önkéntesekben a szulbaktam fele
zési ideje 0,75 óra, az ampicilliné 1 óra körül van, 
mindkét komponens 5ü-70%-a változatlan formá
ban ürül a vizeletteL Idésebbekben és károsadott 
vesemúködés eselén a felezési idő hosszabb. 

Az orális Unasyn hatásspektruma igen széles, a 
következő Gram-pozitív és Gram-negatív baktériu
mokra terjed ki: Staphy/ococcus aureus és epider
midis (penicillin rezisztens és néhány meticillin re
zisztens törzs is). 

Streptacoccus pneumaniae. , 
Streptacoccus faeca/is és egyéb Streptococcus 

fajok. Haemaphi/us influenzae és parainfluenzae 
{a béta-Iaktamáz pozitiv és negatív törzsek), 

Branhamefla catarrhalis. 
Anaerobok: Bacteraides fragilis és rokon fajok. 

Escherichia coli, Klebsiella fajok, Proteus fajok, 
{indol pozitív és negatív), Enterobacter fajok, 
Marganel/a morganii, Citrobacter fajok, Neisseria 
meningitidis és Neisseria gonorrhoeae. 
e Hatóanyag 

Filmtabletta: 375 mg sultamicillinum (tozilát ső 
formájában) tablettánként. 

(Segédanyagok: magnézium-sztearát, hidroxi-
propil-ce!lulóz, laktóz, nátrium-karboxi-metil-
amilopektin, kukoricakeményítő. 

Filmbevonat hidroxi-propil-cellulóz, karnaubavi
asz, talkum, zsirsav-trigliC:erid, titán-dioxid, 
hipromellóz 2910.) 

Szuszpenzió: 3,5 g sultamicillinum üvegenként 
(Segédanyagok: nátrium-dihidrogén-foszfát, kolloid 
szilicium-dioxid, mesterséges cseresznye aroma 
(Reynaud R-1230/S), dinátrium-hidrogén-foszfát 
szacharóz.) 

Az elkészített szuszpenzió 5 ml-enként 250 mg 
szultamicillint tartalmaz. 
• Javallat 

Érzékeny kórokozók okozta fertőzések. Felső és 
alsó légúti fertőzések: sinusitis, otitis media, tonsilli
tis, bacteriális pneumonia, bronchitis. Húgyúti fertő-
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zések és pyelonephritis. Bór- és lágyrész fertőzé
sek. Gonococcus fertőzések. Parenterális Unasyn 
kezelés folytatása. 
e Ellenjavallatok 

Bármely penicillin származék iránti túlérzékeny

ség. 
e Adagolás 

Fe!n6tteknek (beleértve az időseket is) az aján
lott adag napi 2-szer 375-750 mg.(2-szer 1-2 tab
letta). 

Gyermekeknek 30 ttkg-nál kisebb gyermekek
nek a fertőzés súlyosságától függően 25-50 
mg/ttkg/nap két adagban. 

Szuszpenzió készítése 
A 70 ml-es üveget a csomagolásban levő mérce 

segítségével 34 ml ivóvízzel fel kell tölteni és jól 
össze kell rázni. Az így nyert szuszpenzió 5 ml-en
ként 250 mg hatóanyagat tartalmaz. 

Az ugyancsak mellékelt dupla adagalókanál na
gyobbik felét teletöltve 5 ml szuszpenziót tartalmaz. 
Az adagolókanál kisebbik felét teletöltve 2,5 ml 
szuszpenziót, az oldalán látható 1 ,25-ös jelölésig 
töltve pedig 1,25 ml szuszpenziót tartalmaz. 

Ttkg-onként az alábbi mennyiségek adagolha
tók: 

Testtömeg Adag/nap ml/adag mg/nap 

>5 kg "' 1,25 125 

10 kg 2< 2.50 250 

15 kg "' 3.75 375 

20 kg "' 5,00 500 

25 kg "' 6,25 625 

30 kg "' 7,50 750 

Súlyos fertőzésben a fenti adagok kétszerese 
adható. 

30 ttkg-nál nagyobb gyermekeknek a felnőtt 

adagok adhatók. A kezelést a láz és a fertőzés 
egyéb tüneteinek megszünését követő 48 óráig foly
tatni kell. A kezelés tartama általában 5-14 nap, de 
szükség esetén hosszabb is lehet. Szövódmény
mentes gonorrhoeában az adag egyszeri 2,25 g per 
os (6x375 mg-os tabletta). Egyidejűleg 1 g 
probeneeid adandó, amely a szulbaktam és az 
ampicillin szérumkoncentrációját megnyújtja. 

Ha egyidejűleg syphilis g'yanúja is fennáll, a ke
zelés megkezdése előtt sötétlátóteres mikroszkópos 
vizsgálatot és legalább 4 hónapig havonta szeroló
giai próbákat kell végezni. 

Béta-haemolizáló streptococcus fertőzés esetén 
a kezelést legalább 1 O napig kell folytatni reumás 
láz vagy glomerulonephritis megelőzésére. A vese
funkció súlyos károsodása (kreatinin clearance 
<30 ml!perc) a szulbaktam és az ampicillin kinetiká
ját azonos mértékben befolyásolja, ezért arányuk a 
plazmában változatlan marad. Ilyen esetben a szul
tamicillint hosszabb időközökben kell adagolni. az 
ampicillin szokásos adagolásának megfelelően. 

• Mellékhatás 
A szultamicillint a betegek általában jól tűrik. A 

mallékhatások rendszerint enyhék és a kezelés 
megszakitását nem teszik szükségessé. 

Gastrointestinalis mellékhatások: hasmenés, 
lágy széklet a leggyakoribb. Hányinger, hányás, al
hasi fájdalom, görcs, gyomortáji diszkomfort érzés 
előfordulhat. Enterocolitis, álhártyás colitis ritkán 
előfordulhat ·" · 

Kiütés, viszketés. 
Álmosság, fáradtság, rossz közérzet, fejfájás. 
Egyéb ampicillin kezelésre jellemző mellékhatá-

sok is előfordulhatnak. Mononucleosis infectiosa 
esetén, mivel az virális megbetegedés, az ampicil!in 
adása nem indokolt, ebben az esetben ampicil!in 
igen gyakran okoz bórkiütést 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Allapurinolt és ampici!lint együtt adagolva sok
kal gyakrabban fordul elő kiütés, mint ampicillint 
egyedül adva. Szultamicillin és allopurinol együtt
adása esetén erről a jelenségról ezideig nem szá
moltak be. 

A probeneeid mind az ampicillin, mind a szul
baktam tubuláris szekrécióját csökkenti. Probene
ciddel együtt adva a·z ampicillin és a szulbaktam 
magasabb és tartósabb vérszintet ér eL 
e Figyelmeztetés 

Penicillinek alkalmazása esetén súlyos, eseten
ként fatális túlérzékenységi (anaphylaxiás) reakciók 
fordulhatnak elő. Ezek a reakciók elsősorban peni
ciliime és/vagy többféle allergénre érzékeny bete
geknél fordulhatnak elő. 

Ügyelni kell a penicillinek és cefalosporinok kö
zötti kereszt túlérzékenységre. A kezelés megkez
dése előtt a beteget gondosan ki kell kérdezni, nem 
érzékeny-e penici!!inre, cefalosporinra vagy egyéb 
allergénre. Allergiás reakció jelentkezése esetén a 
gyógyszer adását azonnal meg kel! szüntetni, és 
megfelelő kezelést kell alkalmazni. 

Súlyos anaphylaxiás reakció eselén adrenalint 
kell adni. Oxigén, iv. szteroidok, a légutak átjárható
ságának biztosítása, szükség esetén intubáció in
dokolt. 

Terhességben és szoptatás idején történő adá
sának veszélytelensége nem bizonyított. Az ampi
cillin és a szulbaktam az anyatejbe kis mértékben 
kiválasztódnak, azért adása szoptató anyáknak
megfontolandó. 

Bármely antibiotikus kezeléshez hasonlóan fi
gyelni ke)l a gyógyszerre nem érzékeny kórokozók, 
gombák megjelenésére. 

Szuperinfekció esetén a gyógyszer adását abba 
kell hagyni és/vagy a megfelelő kezelést el kell kez
deni. 

Tartós kezelés esetén a vese, a májfunkció 
és a vérképzörendszer többszöri ellenőrzése 

ajánlott. 
Újszülöttek kezelése megfontolást igényel, mivel 
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mind az ampicíllin, mind a szulbaktam a vesén át 
ürül. 

Eltartás: A tabletta szabahőmérsékleten (30 °C 
alatt) tartandó. A por 25 oc alatt tartandó. 

Az elkészített szuszpenzió hűtőszekrényben 
14 napig tartható el. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1874 (250 mg por szi
ruphoz); K- 1873 (375 mg filmtabletta) 

.UNICAP JR. rágótabletta (30x) 

UPJOHN 

• Hatóanyag 
retinaium (vit A) 5000 NE, thiaminium manani

tricum (vit. 8 1) 1,50 mg, ribafiavinum (vit 8
2

) l ,70 mg, 
pyridoxinum (vit 86) 2,00 mg, cyanocobalaminum 
(vit. Bd 0,006 mg, acidum ascorbicum (vit C) 
60,0 mg, cholecafciferolum (vit. D) 400 NE, loco
pheraium aceticum (vit. E) 15,0 mg, acidum falicum 
0,40 mg, nicetinamid um 20,0 mg tablettánként. 
e Javallat 

Gyermekkori vitaminhiány megelőzése és terá
piája. 
• Ellenjavallatok 

A- vagy D-hypeNitaminosis. 
e Adagolás 

Gyermekeknek 4 éves kortól naponta 1 tablettát 
összerágva bevenni. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Más A- és/vagy D-vitamin tartalmú készít
ménnyel történő együttadása esetén figyelembe kell 
venni az Unicap Jr. A- és D-vitamin tartalmát is. A 
készítmény ribafiavin tartalma erősen sárgára 
szinezheti a vizeletet 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--30 °C között). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1926 

· UNICAP 1\11 tabh>Íia(30í<) 

ATC: kód:. Al1 AA03 

• Hatóanyag 
retinaium (vit A) SODO NE, thiaminium mana

nitricum (vit. 8 1) 2,50 mg, ribafiavinum (vit. 8
2

) 

2,50 mg, pyridoxinum (vit. 86) 0,50 mg, cyanocobal
aminum (vit. Bd 0,002 mg, acidum a·scorbicum (vit. 
C) 50.0 mg, cholecalciferolum (vit D) 500 NE, 
nicotlnamidum 20,0 mg, calcium pantothenicuni 
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5,0 mg, calcium 35,0 mg, cuprum 1,00 mg, iodum 
0,15 mg, ferrum 10,0 mg, magnesium 6,00 mg, 
manganum 1,00 mg, kalium 5,00 mg tabiettánként. 
e Javallat 

Vitamin- és ásványisó-hiány megelőzése és te
rápiája. 
e Ellenjavallatok 

A- vagy D-hypervitaminosis, hypercalcaemia, 
veseelégtelenség, retinoid kezelés. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek na
ponta 1 tabletta. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Más A- és/vagy O-vitamin tartalmú készít
ménnyel történő együttadás esetén figyelembe kell 
venni a Unicap M tabletta A- és O-vitamin tartal
mát is. 

Terhességben és szoptatás alatt az A-vitamin 
napi adagja lehetőleg ne haladja meg a 6000 NE-t. 
A készítmény ribafiavin tartalma erősen sárgára szí
nezheti a vizeletet 

Eltartás: szobahómérsékh:i!ten (15-30 °C között). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1924 

• Hatóanyag 
5000 NE retinaium (vit. A), 10,0 mg thiaminium 

mononitricum (vit. B), 10,0 mg ribafiavinum (vit. 8
2

), 

2,00 mg pyridoxinum (vit. 8
6
), 0,004 mg 

cyanocobalaminum (vit. Bd, 300.0 mg acidum 
escorbicum (vit. C), 500 NE cholecalciferolum (vit. 
D), 100,0 mg nicotinamidum, 20,0 mg calcium 
pantothenicum, 50,0 mg calcium, 1,00 mg cuprum, 
O, 15 mg iodum, 10,0 mg ferrum, 6,00 mg magne
sium, 1,00 mg manganum 5,00 mg kalium tablettán
ként 
e Javallat 

Vitamin- és ásványisó-hiány megelőzése és te
rápiája. 
• Ellenjavallatok 

A- vagy D-hypervitaminosis, hypercalcaemia, 
veseelégtelenség, retinoid kezelés. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek na
ponta 1 tabletta. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
G Figyelmeztetés 

Más A- és/vagy D-vitamin tartalmú készít
ménnyel történő együttadása esetén figyelembe kell 

venni a Unicap T tabletta A- és D-vitamin tartal
mát is. 

Terhességben és szoptatás alatt az A-vitamin 
napi adagja lehetőleg ne haladja meg a 6000 NE-t 
A készítmény ribafiavin tartalma erősen sárgára 
szinezheti a vizel~tet. 

Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15-30 °C között). 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1925 

UNILARM szemcsepp 
(20 x 0,651111) 

CIBA-VISION ATC kód: 801 X ·A20 

Tartósítószer! nem tartalmazó múkönny a szaru
hártya nedvesítésére. 
o Hatóanyag 

5,85 mg natrium chioratum 0,65 ml aqua dest. 
pro inj.-ban. 
e Javallat 

A száraz szem tüneti kezelése. 
G Ellenjavallatok 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek és gyermekeknek 
naponta 4--8-szor 1-2 csepp az érintett szembe. 

Szükség esetén az adag emelhető. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhat~ 

Nem ismeretes. " 
• Figyelmeztetés 

A felbontástól számítva 6 órán át használható 
fel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: V n 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4059 

UREGYT ihjek~iő (t x 50 rng) 

E GIS 

Az etacrynsav az ún. csúcshatású diureticumok 
közé tartozik, hatását elsősorban a Henie-kacs fel
szálló szárán·fejti ki. Gátolja az aktív klorid és kö
vetkezésképpen a natrium transportot Hatása 
gyorsan áll be, és nem függ a sav-bázis egyen
súlytól. 

A káliumürítés! is fokozza, így azt pótolni kell. 
e Hatóanyag 

50 mg liofilizált acidum etacrynicum (nátriumsó 
formájában) ampullánként 
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e Javallat 
Elsősorban akut oedemás (cardialis, pulmonalis, 

renalis eredetú, ascitessei együttjáró májcirrhosis 
esetén, malignus folyamatok és idiopathiás folya
matok következtében kialakult lymphoedema) álla
potok, amikor sürgős d iuresis szükséges. 

Életveszély esetén, amikor orális adagolás nem 
lehetséges. 
e Ellenjavallatok 

Anuria, terhesség, szoptatás. A készítmény va
lamely komponensével szembeni túlérzékenység. 
Gyerekek kezelésére nem alkalmazható. 
e Adagolás 

Az átlagos egyszeri dózis 50 mg. 0,5--1 mg/ttkg. 
Általában egy dózis elegendő, amennyiben még 
egy dózis szükséges egy másik helyre kell injiciálni 
a thrombophlebitis elkerülése miatt. Kritikus esetek
ben egyszerre 100mgis adható. 

A készítmény 50 ml fiziológiás nátriumklorid ol
dattal vagy 5%-os glukóz oldattal kell az üveg
ben feloldani. Az oldatot infúzióban vagy közvetle
nül intravénásan, több perc alatt kell injiciálni. Vér
rel vagy vérkészítménnyel az oldat nem kevered
het! 

Az elkészített oldatot 24 órán belül fel kell hasz
nálni. 
e Mellékhatás 

Hypochloraemia, hypokalaemia, hypovolaemia 
és metabolikus alkalosis. Megfelelő (intermittáló) 
adagolással és szubsztituciós terápiával a fenti tü
netek elkerülhetók vagy megszüntethetók. Gastro
intestinalis tünetek (hányinger, hányás, disphagia) 
előfordulhatnak. továbbá halláscsökkenés, allergiás 
reakciók, exanthemák, akut pancreatitis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal (ezek hatása csök

kenhet); 
- kortikoszteroidokkal (a káliumvesztesség foko

zódhat): 
- nem-sztereid gyulladásgátlókkal (a diuretikus 

hatás csökkenhet); 
- aminoglikozidokkal (az atctoxikus hatás foko

zódik, elsősorban vesekárosodás esetén). 
e Figyelmeztetés 

Terheseknek csak igen kivételes esetben, máj
cirrhosisban szenvedőknek óvatosan, metabolikus 
alkalosis eselén csak az ionháztartás rendezése 
után és ellenőrzés mellett adható. Súlyos, vagy 
nagy vízvesztességgel járó diarrhoea esetén a 
gyógyszer adagolás! abba kell hagyni. Ajánlatos a 
szérumelektrolitok gyakori ellenőrzése. A folyamat
ban lévő antihypertensiv terápiát potenciálhatja, 
ami orthostatikus hypotoniához, collapsushoz ve
zethet. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3739 



UREGYT•tábletfa (20x) 

E GIS 

Az etacrynsav az ún. csúcshatású diureticuniok 
közé tartozik, hatását elsősorban a Henie-kacs fel
szálló szárán fejti ki. Gátolja az aktív klorid és követ
kezésképpen a nátrium transportot Hatása gyorsan 
áll be, és nem függ a sav-bázis egyensúlytól. 

A káliumürítés! is fokozza, így azt pótolni kell. 
• Hatóanyag 

50 mg acidum etacrynicum tableftánként. 
• Javallat 

Oedemás (cardialis, nephrogen, portalis, post
thrombotikus stb. eredetű) állapotok. Egyéb 
diureticummal szembeni rezisztencia. 
e Ellenjavallat 

Anuria, terhesség, szoptatás, 2 éves kor alatti 
gyermekek kezelése. 
a Adagolás 

Kezdő adag napi 50 mg (1 tabletta}, mely foko
zatosan emelhető a szükséges mennyiségig, legfel
jebb napi 200mg-ig (4 tabletta}. Hatása 8-10 óra 
alatt zajlik le, ezért célszerű az egész napi adagot, 
reggel, közvetlenül étkezés után bevenni. 

Kombinált kezelés. Más diureticumokkal ered
ményesen kombinálható. 
e Mellékhatás 

Hypochloraemia, hypokalaemia, hypovolaemia 
és metabo!ikus a!kalosis. Megfelelő (intermittáló} 
adagolással és substituciós terápiával a fenti tüne
tek elkerülhetők vagy megszüntethetők. Gastro
intestinális tünetek (hányinger, hányás, dysphagia} 
előfordulhatnak, továbbá hal!áscsökkenés, al!ergiás 
reakciók, exanthaemák, akut pancreatitis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- orális antidiabeticumokkal (ezek hatása csök

kenhet}; 
- kortikoszteroidokkal (a káliumveszteség foko

zódhat}; 
- nem-szteraid gyulladásgátlókkal (a diuretikus 

hatás csökkenhet}; 
- aminog!ikozidokkal (az atctoxikus hatás foko

zódik, elsősorban vesekárosodás esetén). 
• Figyelmeztetés 

Terheseknek csak igen kivételes esetben, máj
cirrhosisban szenvedóknek óvatosan, metabo!ikus 
alkalosis eselén csak az ionháztartás rendezése 
után és ellenőrzés me!lett adható. 

Súlyos, vagy nagy vízeszteséggel járó diar
rhoea esetén a gyógyszer adagelását abba kell 
hagyni. Ajánlatos a szérumelektro!itok gyakori el
lenőrzése. A folyamatban lévő antihypertensiv terá
piát potenciál hatja, ami orthostaticus collapsushoz 
vezethet. 

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. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3358 

URSOFA.l-K.kapszi.Jia 
· (20x;. so x; 1 ó ox; ?()tJxr 

)\J<?.:\~.~d:_,Aű~A,~~~;~,: 

Az ursodezoxikolsav az emberi epében élettani 
szempontból kis mennyiségben fellelhető dihidroxi
epesav. A koleszterin biliáris kiválasztásának, ill. a 
bélben lezajló koleszterinabszorpciónak csökkenté
sével az epe koleszterintelítettségét jelentősen le
csökkenti. Mindezek következtében az epe titogen
itása is mérséklődik. Az ursodezoxikolsav a kolesz
terinnel folyadékkristályokat képez, amely a kolesz
terin-epekövek folyamatos felOldódásához vezet. A 
koleszterin-epekövek oldódási folyamatának ideje 
átlagosan 6 hónap és 2 év közölt van. 
• Hatóanyag 

250 mg acidum ursodeoxycholicum kapszulán
ként. 
e Javallat 

Koleszterin-epekövek oldása, extracorporális 
epekőlithotripsia után a kófragmentumok oldása, 
epereflux okozta gastritis, primer bi!iaris cirrhosis, 
primer sclerotizá!ó cholangitises májbetegségek. 
• Ellenjavallatok 

Mésztartalmú kövek, bilirubinkóvesedés gyanú
ja, 2 cm feletti kőátméró, a hólyagűrtartalom töbP 
mint 50%-át kitevő kómennyiség, az epehólyag és 
az epeutak akut gyulladásos megbetegedései, gya
kori kólika, gyulladásos ill. fekélyes gyomor- és bél
betegségek, pancreatitis, májkárosodás (megfelelő 
tapasztalat hiányában}, nulldiéta, terhesség és 
szoptatás. 
• Adagolás 

Koleszterin-epekövek feloldása: 

Testsúlykilogramm 

4o-60 kg-ig 
80 kg-ig 

100 kg-ig 
100 kg felett 

Napi adag 

2 kapszula 

3 kapszula 
4 kapszula 
5 kapszula 

A napi adagot este, lefekvés előtt kell bevenni. A 
kezelés időtartama általában 6-24 hónap, a kövek 
teljes feloldódásáig. 

Epereflux-gastritis: 
Naponta 1 kapszula este, lefekvés előtt. A keze

lés időtartama általában 10-14 nap. 
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Primer biliaris cirrhosis és primer sclerotizáfó 
cholangitises májbetegségek: 

Testsúly Napi adag reggel délben este 

kilogramm 

4o-60 kg-ig 2 kapszula 

80 kg-ig 3 kapszula 

100 kg-ig 4 kapszula 1 2 

100 kg felett 5 kapszula 2 2 

e Mellékhatás 
Nagy adagok esetén epekőmeszesedés és a 

széklet pépessé válása jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- kolesztiraminnal, kolesztipollal; 
- alumínium-hidroxid tartalmú antacidokkaL mi-

l 

vel ezek megkötik az ursodezoxikolsavat a bélben 
és így megakadályozzák felszívódását; 

- antihyperlipidaemiás gyógyszerekkel, különö-
sen klofibráttal; 

- ösztrogénekkel; 
- neomicinnel; 
- pragesztagénekkel (csökkenthetik az urso-

dezoxikolsav hatékonyságát, mert nővelik az epe 
koleszterin szintjét}. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során tanácsos a SGOT, SGPT, 
gamma-GT értékeinek ellenőrzése. 

Fogamzóképes korban levő nők csak megbíz
ható fogamzásgátló módszer egyidejű alkalmazása 
mellett szedhetik. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C}. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1620 
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Sacterieid hatású külsőleges oldat Helyileg al
kalmazva nem toxikus és nem allergizál. Savas (pH 
0,6) karaktere révén kauterizáló hatású a kórosan 
változott szöveteken, a vérző felületet vékony, koa
gulál! protein réteggel fedi be, gátolva ezáltal a vér
zést Elősegíti a necrotizált szövetek sejtjeinek 
desquamatioját és hyperaemiát kiváltva gyorsítja a 
gyógyulást 
e Hatóanyag 

18 g policresulenum SO ml vizes oldatban. 
e Javallat 

Nógyógyászatban: A hüvely és méhüreg nyálka
hártya kifekélyesedése, erosiók és papillomák a női 
húgycsöben, aszülöutak alsó szakasián elóforduló 
különbözó eredetű gyulladásos állapotok, vulvitis, 
cervicitis, pessarium nyomása okozta kifekélyese
dés, leukorrhoea, pruritus vaginae, diagnosztikus 
biopsia, valamint polyp excisioja után fellépő vérzé
sek .. trichomonas okozta vaginitis, a mellbimbó be
repedése. 

Fűl-orr-gégészetben: szájgyulladás, aphta, fog
íny gyulladás, ekzema a külső hallójáratban orrvér
zés, mandulaműtét utáni vérzéscsillapltás. ' 

Használható még ulcus crurisban a hámosadás 
meggyorsítására, forrázás/harmadfokú égés, con
dyloma acuminatum esetén, nehezen gyógyuló se
bek kezelésére, továbbá vérzéscsillapításra, kisebb 
sebészeli és stomatológiai beavatkozások után. 
e Adagolás 

Az erosiókat az oldattal hetenként 2-3-szar 
1-3 percig kell tamponálni úgy, hogy a felesleget 
száraz tamponnal el kell távolítani. Vaginális és cer
vicalis erosiók ecsetelését javallt hetente 1-2-szer, 
endoszkóp használatával végezni. Ecsetelés előtt 
az erasio helyét száraz tamponnal meg kell tisztíta
ni, majd a Vagothyl-lal átitatott tamponnal kell kezel
ni. Hüvelyöblítésre, vérzések, égés és fekély kezelé
sére az oldat hígítandó: 1-3 kávéskanál oldatot 1 li
ter langyos vízbe. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag lokálisan alkalmazható. Az oldat ne 
érintkezzen fém vagy bór tárgyakkal. Ha eszközök
re került, azokat 1-2%-os nátrium bikarbonát oldat
talle kell mosni. 

TerHességben alkalmazható a 12. hét után, 
nincs hatással a terhesség és szülés lefolyására és 
az újszülöttre. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 632 
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A macskagyökér kivonata megnyugtatja a 
neurastheniás és hysteriás betegeket. 

Csökkenti a "szívdobogást". 
• Hatóanyag 

1 DO mg extractum valefianae siccum drazsén
ként 
e Javallat 
. Ideges eredetű közérzetzavarok, szorongás, ifi. 

kimerültség okozta vegetatív szabályozási zavarok 
érzelmi labilitás, ingerlékenység;adjuvánsként aivá~ 
elősegítése. 

e Adagolás 
Felnőttek szokásos adagja naponta 3-szor 1-2 dra

zsé. Az alvás elősegítésére lefekvés előtt Y2-l órával 
2 drazsé. 

Eltartás: szobahómérsékl~ten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2955 

A Vamin 14 infúzió elektrolitokat tartalmazó int
ravénás táplálásra szolgáló 8,5%-os aminosa~ ol
dat 

A fehérjeszintézishez szükséges 18 esszenciális 
és nem-esszenciális aminosavat olyan összetétel
ben tartalmazza, hogy alkalmazásával a postopera
tiv szakban és tartós intravénás táplálás során is po
zitív nitrogénmérleg érhető el. 

Az infundált aminosavak optimális haszno
sulásának biztosítása érdekében a beteg energia
(szénhidrát és zsír formájában), nyomelem- és vita
minigényét is ki kell elégíteni. 
• Hatóanyag 

L -tyrosinum 
L-cysteinum 
(L-Cystinum) 
{L-cysteinium chioratum formájában) 
L -tryptophanum 
Acidum L-asparticum 
L-serinum 
Acidum L-glutaminicum 
L -isoleucinum 

literenként 
0,17 g 

0,42 g 

1,40 g 
2,50 g 
3,40 g 
4,20 g 
4,20 g 

L-methioninum 
L-threoninum 
L-hystidinum 
L-prolinum 
L-valinum 
Glycinum (Acidu!)l aminoaceticum) 
L-!eucinum 
L -phenylalaninum 
L-lysinum 
(L-Iysinium chioratum formájában) 
L-argininum 
L-alaninum 
Magnesium sulfuricum heptahydricum 

Elektrolit tartalom: 

Na"" 
K• 
Ca ...... 
MgH 
Cl

so~· 
acetát" 

Caldum gluconicum monohydricum 
Kalium chioratum 

4,20 g 
4,20 g 
5,10 g 
5,10 g 
5,50 g 
5,90 g 
5,90 g 
5,90 g 
6,80 g 

8,40 g 
12,00 g 

1,97 g 

mmol/1 

100 
50 

5 
8 

100 
8 

135 

2,24 g 
3,73 g 

13,60 g Natrium aceticum trihydricum 
Aqua dest. pro in j. ad 1000,0 ml 

össznitrogén tartalom: 13,5 g/1 
Osmolalitás: 1145 mOsmol!kg víz 
Energiatartalom: 1400 kJ/1 (350 kcal/l) 
pH: 5,4-5,8 

a Javallat / 
Parenterálls táplálás! iQényló betegek fehérje

szintéziséhez a szükséges aminosavak biztosítása. 
A Vamin 14 infúzió mérsékelten fokozott aminosav
igény kielégítésére alkalmas. 
e Ellenjavallat 

Veleszületett aminosavanyagcsere-zavarok, 
shock, metabolikus acidosis, irreverzibilis májkáro
sodás, súlyos uraemia (amennyiben dialysisre nincs 
lehetség). 

Az infúziós terápia általános ellenjavallatai, mint: 
dekompenzált szívelégtelenség, tüdő- és agyoede
ma, vesefunkció zavarok (oliguria, anuria), hyper
hydratatio, hypokalaemia. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. 
Felnőtteknek 
A szervezet fehérjetartalmának fenntartásához 

szükséges nitrogén mennyisége a beteg aktuális ál
lapotától függ (tápláltsági állapot, metabolikus 
stressz mértéke). 

Metabolikus stressz nélküli vagy kismértékú 
metabolikus stressz és normál tápláltsági állapot 
esetén a napi szükséglet: 0,10-0,15 g nitro
gén/ttkg/nap. 

Mérsékelt vagy közepes metabolikus stressz és 
hiányos vagy normál tápláltsági állapotesetén a na
pi szükséglet: 

O, 15-0,20 g nitrogén/ttkg/nap. 
Súlyos katabolíkus állapot p!. égés, sepsis, trau

ma eselén a napi szükséglet: 0,20-0,25 g nitro
gén/ttkg/nap. 

A O, 10-0,25 g nitrogén/ttkg/nap dózistartomány 
megfelel 7-18 ml V amin 14 inf./ttkg/nap· rt\enó9JS8g
nek. 

Elhízott betegek esetében a dózist a becsült ide
ális testtömeg alapján kell megállapítani. 

Valódi alultápláltság esetén, metabolikus stressz 
hiányában 0,40-0,50 g nitrogén/ttkg/nap adható, 
amennyiben a beteget megfelelen monitorozzák. 

A maximális napi adag: a beteg igényétől füg
gően legfeljebb 1000 ml Vamin 14 infúzió. 

Fokozott aminosav táplálás! igénylő betegeknek 
a koncentráltabb Vamin 18 EF (elektrolit mentes) in
fúzió adható. 

A Vamin 14 infúzió! lassan kel! adagolni. 
Maximális infundálási sebesség: az infúzió se

bessége ne haladja meg az 1000 ml/8 óra mértéket, 
ami kb. 2 ml/perc-nek. felel meg. 

A Vamin infúziós oldattal egyidejúleg ugyanazon 
centrális vagy perifériás vénába lehet adni kompati
bilis parenterálls szénhidrát tartalmú készítményt és 
zsíremulziót (lásd Gyógyszerkölcsönhatást is). 
• Mellékhatás 

Ritkán hányinger, hányás, izzadás és kipirulás 
a gyors infundálás, ill. az ajánlott maximális adag
nál nagyobb adagok alkalmazásakor. Az intravé
nás táplálás alatt a májfunkciós értékek átmeneti 
emelkedése elfordulhat Ennek oka jelenleg tisztá
zatlan. Mint minden hypertoniás infúziósoldat ese
tében, a perifériás vénák thrombophlebitise elfor
dulhat 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosavinfúziókat nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott microbás contaminatio lehetsége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz hozzáadott gyógyszerek 
az aminosavoldat kémiai-fizikai változását okozhal
ják és ennek következetében toxikus reakciók jöhet
nek létre. 

Teljes parenterálls táplálás keretén belül e ner
giahordozókkal (szénhidrálokkal, zsíremulziókkal), 
ill. elektrolitokkal, vitam inakkal, nyomelemekkel kizá
rólag_ aszeptikus körülmények között és csak akkor 
keverhetók, ha az egyes komponensek kompatibili
tása bizonyított. 
o Figyelmeztetés 

A szérum ionogram-, a folyadék- és sav-bázis 
hé.ztartás, valamint a vércukorszint rendszeres elle
nórzése szükséges. Ezeknek fennálló zavarát" a ke
zelés megkezdése előtt korrigáln i kell. 
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A szérum karbamid- és ammónia szint, valamint 
más fontos anyagcsereparaméterek szigorú ellenőr
zése szükséges aminosavinfúzió adásakor. 

Az aminosavak hasznosítása érdekében az 
energiahordozók, valamint elektrolitok szükséglet
nek megfelel adagolásáról gondoskodni kell. 

Aminosav intravénás infúziója fokozott nyom
elem {réz, részben cink) ürítéssei jár, amit a nyom
elemek adagolásánál figyelembe kell venni, különö
sen tartós intravénás táplálás esetén. 

Terhesség: A Vamin infúziós oldatokkal repro
dukciós állatkísérletek, valamint terhesség alatti kli
nikai vizsgálatok nem történtek, bár az aminosavin
fúziók biztonságos alkalmazásáról a szakirodalom
ban beszámoltak. 

Hyponatraemia és megnövekedett szérumoz
molaritás esetén csak fokozott óvatossággal sza
bad alkalmazni. 

Gyors infúzióadásnál intolerancia, a vesén 
keresztüli aminosav vesztés esetén aminosav 
egyensúlyzavar elfordulhat 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, átlát
szó oldatok használhaták fel! 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! 

A gyógyszert a csamagoJáson feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni! 

EltartáS: fénytól védve, 25°C alatti szobahómér
sékleten. 

Fagytól óvni kell. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4080 

A Vamin 14 Electrolyte-Free {EF) infúzió elek
trolitmentes, intravénás táplálásra szolgáló 8,5%-os 
aminosav oldat. 

A fehérjeszintézishez szükséges 18 esszenciális 
és nem-esszenciális aminosavat olyan összetétel
ben tartalmazza, hogy alkalmazásával a postopera
tiv szakban és tartós intravénás táplálás során is po
zitív nitrogénmérleg érhető el. 

Az infundált aminosavak optimális haszno
sulásának biztosítása érdekében a beteg energia
{szénhidrát és zsír formájában), nyomelem- és vita
minigényét is ki kell elégíteni. 
e Hatóanyag 

L-tyrosinum 
L-cysteinum {L-Cystinum) 
L-tryptophanu 

literenként 
0,17 g 
0,42 g 
1,40 g 

Acidum L-asparticum 
L-serinum 
Acidum L-glutaminicum 
L-isoleucinum 
L-methioninum 
L-threoninum 
L-hystidinum 
L-prolinum 
L-valinum 
Glycinum ( Acidum aminoaceticum) 
L-leucinum 
L-phenylalaninum 
L-lysinum 
(L-Iysinium aceticum formájában) 

2,50 g 
3,40 g 
4,20 g 
4,20 g 
4,20 g 
4,20 g 
5,10 g 
5,10 g 
5,50 g 
5,90 g 
5,90 g 
5,90 g 
6,80 g 

L-argininum 8,40 g 
L-alaninum 12,00 g 
Aqua des!. pro inj. ad 1000,0 ml 

Összaminosav tartalom: 85,0 g/l 
Össznitrogén tartalom: 13,5 g/l 
Osmolalitás: 81 O mOsmol/kg víz 
Energiatartalom: 1400 kJ/1 (350 kcal/l) 
pH: 5,4-5,8 

e Javallat 
Parenterális táplálás! "igénylő betegek fehérje

szintéziséhez a szükséges aminosavak biztosítása. 
A Vamin 14 EF infúzió mérsékelten fokozott 
aminosavigény kielégítésére alkalmas. 
e Ellenjavallat 

Veleszületett aminosavanyagcsere-zavarok 
shock, metabolikus acidosis, irreverzibilis májkáro~ 
sodás, súlyos uraemia {amennyiben dialysisre nincs 
lehetőség). 

Az infúziós terápia általános ellen javallatai, mint: 
dekompenzált szívelégtelenség, tüdő- és agyoede
ma, vesefunkció zavarok (oliguria, anuria), hyper
hydratatio, hypokalaemia. 
e AdaQolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. 
Felnőtteknek 

A szervezet fehérjetartalmának fenntartásához 
szükséges nitrogén mennyisége a beteg aktuális ál
lapotától függ (tápláltsági állapot, metabolikus 
stressz mértéke). 

Metabolikus stressz nélküli vagy kismértékú 
metabolíkus stressz és normál tápláltsági átlapot 
esetén a napi szükséglet: 0,10-0,15 g nitro
gén/tlkg/nap. 

Mérséke/t vagy közepes metabolikus stressz és 
hiányos vagy normál tápláltsági állapotesetén a na
pi szükséglet: 0,15-0,20 g nitrogén/ttkg/nap. 

Súlyos katabolikus állapot pl. égés, sepsis, trau· 
ma esetén a napi szükséglet: 0,20-0,25 g nitro
gén/ttkg/nap. 

A 0,10-0,25 g nitrogén/ttkg/nap dózistartomány 
megfelel7-18 ml Vamin 14 EF inf./ttkg/nap mennyi
ségnek. 

Elhízott betegek esetében a dózist a becsült ide
ális testtömeg alapján kell megállapítani. 
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Valódi aluftápláftság esetén, metabolikus 
stressz hiányában 0,40-0,50 g nitrogén/ttkg/nap 
adható, amennyiben a beteget megfelelően moni
torozzák. 

A maximális napi adag: a beteg igényétól függö
en legfeljebb 1QOO ml Vamin 14 EF infúzió. 

Fokozott aminosav táplálást igénylő betegeknek 
a koncentráltabb Vamin 18 EF {elektrolit mentes) in
fúzió adható. 

A Vamin 14 EF infúzió! lassan kell adagolni. 
Maximális infundá/ási sebesség: az infúzió se

bessége ne haladja meg az 1000 ml/8 óra mértéket, 
ami kb. 2 ml/perc-nek felel meg. 

A Vamin infúziós oldattal egyidejűleg ugyan
azon centrális vagy perifériás vénába lehet adni 
kompatibilis parenterális szénhidrát tartalmú készít
ményt és zsíremulziót {lásd Gyógyszerkölcsönha
tást is). 
o Mellékhatás 

Ritkán hányinger, hányás, izzadás és kipirulás 
a gyors infundálás, ill. az ajánlott maximális adag
nál nagyobb adagok alkalmazásakor. Az intravé
nás táplálás alatt a májfunkciós értékek átmeneti 
emelkedése előfordulhat. Ennek oka jelenleg tisz
tázatlan. Mint minden hypertoniás infúziós oldat 
esetében, a perifériás vénák thrombophlebitise 
előfordulhat. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Az aminosavinfúziókat nem szabad gyógysze

rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott microbás contaminatio lehetősége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz ~ozzáadott gyógyszerek 
az aminosavoldat kémiai-ffzikai 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 és csak akkor 
keverhetők, ha az egyes komponensek kom patibili
tása bizonyított. 
o Figyelmeztetés 

A szérum ionogram-, a folyadék- és sav-bázis 
háztartás, valamint a vércukorszint rendszeres elle
nőrZése szükséges. Ezeknek fennálló zavarát a ke
zelés megkezdése elótt korrigálni kell. 

A szérum karbamid- és ammónia szint, valamint 
más fontos anyagcsereparaméterek szigorú ellenőr
zése szükséges aminosavinfúzió adásakor. 

Az aminosavak hasznosítása érdekében az 
energiahordozók, valamint elektrolitok szükséglet
nek megfelelő adagolásáról gondoskodni kell. 

Aminosav intravénás infúziója fokozott nyom
elem (réz, részben cink) ürítéssei jár, amit a nyom
elemek adagolásánál figyelembe kell venni, különö
sen tartós intravénás táplálás esetén. 

Terhesség: A Vamin infúziós oldatokkal repro
dukciós állatkísérletek, valamint terhesség alatti kli
nikai vizsgálatok nem történtek, bár az aminosavin
fúziók biztonságos alkalmazásáról a szakirodalom
ban beszámoltak. Hyponatraemia és megnöveke
dett szérumozmolaritás esetén csak fokozott óva
tossággal szabad alkalmazni. 

Gyors infúzióadásnál intolerancia; a vesén ke
resztüli aminosav vesztés esetén aminosav-iSgyen
súlyzavar előfordulhat. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, átlát
szó.oldatok használhaták fel!A megbontott infúziós 
oldatot félretenni és később felhasználni nem 
szabad! A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett 
lejárati időn belül szabad felhasználni! 

Eltartás: fénytól védve, 25°C alatti szobahómér
sékleten. 

Fagytól óvni kell. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4081 

V AMIN 1 s •. EiectrC>Iy\~cfree ini~.Í:io . 
1 (500 iril, 1'2 x 5oo ml)· •• 

PHARMACIA • . •· . A.fCk6d:BŐsi'J(Á01 

A Vamin 18 Electrolyte-Free (EF) infúzió elek
trolitmentes, intravénás táplálásra szolgáló 11 ,4%
os aminosav oldat. 

A fehérjeszintézishez szükséges 18 esszenciális 
és nem-esszenciális aminosavat olyan összetétel
ben tartalmazza, hogy alkalmazásával a postopera
tiv szakban és tartós intravénás táplálás során is po
zitív nitrogénmérleg érhető el. 

Az infundált aminosavak optimális haszno
sulásának biztosítása érdekében a beteg energia
(szénhidrát és zsír formájában), nyomelem- és vita
minigényét is ki kell elégíteni. 
• Hatóanyag 
L-tyrosinum 
L-cysteinum (L-Cystinum) 
L-tryptophanum 
Acidum L-asparticum 
L-serinum 
Acidum L-glutaminicum 
L-isoleucinum 
L -methioninum 
L-threoninum 
L-hystidinum 
L-prolinum 
L-valinum 
Glycinum {Acidum aminoaceticum) 
L-leucinum 
L-phenylalaninum 
L-lysinum 
{L-Iysinium aceticum formájában) 

0,23 g 
0,56 g 
1,90 g 
3,40 g 
4,50 g 
5,60 g 
5,60 g 
5,60 g 
5,60 g 
6,80 g 
6,80 g 
7,30 g 
7,90 g 
7,90 g 
7,90 g 
9,00 g 
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L -argininum 
L-alaninum 
Aqua dest. pro inj. 

11,30 g 
16,00 g 

ad 1000,0 ml 

Összaminosav tartalom: 114,0 g/l 
Össznitrogén tartalom: 18,0 g/1 
Osmolalitás: 1130 mOsmol/kg víz 
Energiatartalom: 1900 kJ/1 (460 kcal/l) 
pH: 5.4-5,8 
e Javallat 

Parenterálls táplálás! igénylö betegek fehérje
szintéziséhez a szükséges aminosavak biztosítása. 
A Vamin 18 Electrolyte-Free (EF) infúzió alkalmas 
erósen fokozott aminosavigény és/vagy korlátozott 
folyadékbevitel esetén. 
o Ellenjavallat 

Veleszületett aminosavanyagcsere-zavarok, 
shock, metabolikus acídosis, irreverzibilis májkáro
sodás, súlyos uraemia, amennyiben dialysisre nincs 
lehetőség. 

Az infúziós terápia általános ellenjavallatai, mint: 
dekompenzált szívelégtelenség, tüdó- és agyoede
ma, vesefunkció zavarok (oliguria, anuria), hyper
hydratatio, hypokalaemia. 
o Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. 
Fefn6tteknek 
A szervezet fehérjetartalmának fenntartásához 

szükséges nitrogén mennyisége a beteg aktuális ál
lapotától függ (tápláltsági állapot. metabolikus 
stressz mértéke). 

Metabolikus stressz nélküli vagy kismértékű 
metabolikus stressz és normál tápláltsági állapot 
eselén a napi szükséglet: O, 10-0,15 g nitro
gén/ttkg/nap. 

Mérsékelt vagy közepes metabolikus stressz és 
hiányos vagy normál tápláltsági állapot eselén a na
pi szükséglet: 0,15-0,20 g nitrogén/ttkg/nap. 

Súlyos katabolikus állapot pl. égés, sepsis, trau
ma eselén a napi szükséglet: 0,20-0,25 g nitro
gén/ttkg/nap. 

A 0,10-0,25 g nitrogén/ttkg/nap dózistartomány 
megfelel6-14 ml Vamin 18 EF inf./ttkg/nap mennyi
ségnek. 

Elhízott betegek esetében a dózist a becsült ide
ális testtömeg alapján kell megállapítani 

Valódi alultápláltság esetén, metabolikus 
stressz hiányában 0,40-0,50 g nitrogén/ttkg/nap 
adható, amennyiben a beteget megfelelően moni
torozzák. 

A maximális napi adag: a beteg igényétól függó
en legfeljebb 1000 ml Vamin 18 EF infúzió. 

A Vamin 18 EF infúzió! lassan kell adagolni. 
Maximá/is infundálási sebesség: az infúzió se

bessége ne haladja meg az 1000 ml/8 óra mértéket, 
ami kb. 2 ml/perc-nek felel meg. 

A Vamin infúziós oldattal egyidejűleg ugyan
azon centrális vagy perifériás vénába lehet adni 

kompatibilis parenterálls szénhidrát tartalmú készít
ményt és zsíremulziót (lásd Gyógyszerkölcsönha
tást is). 
o Mellékhatás 

Ritkán hányinger, hányás, izzadás és kipirulás 
a gyors infundálás, ill. az ajánlott maximális adag
nál nagyobb adagok alkalmazásakor. Az intravé
nás táplálás alatt a májfunkciós értékek átmeneti 
emelkedése elófordulhat. Ennek oka jelenleg tisz
tázatlan. Mint minden hypertoniás infúziós oldat 
esetében, a perifériás vénák lhrombophlebltise 
előfordulhat. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Az aminosavinfúziókat nem szabad gyógysze

rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott microbás contaminatio 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 körülmériyek közölt és csak akkor 
keverhetók, ha az egyes komponensek kompatibili
tása bizonyított. 
o Figyelmeztetés 

A szérum ionogram-, a folyadék- és sav-bázis 
háztartás, valamint a vércukorszint rendszeres elle
nőrzése szükséges. Ezeknek fennálló zavarát a ke
zelés megkezdése előtt korrigálni kell. 

A szérum karbamid- és ammónia szint, valamint 
más fontos anyagcsereparaméterek szigorú ellenőr
zése szükséges aminosavinfúzió adásakor. Az ami
nosavak hasznosítása érdekében az energiahordo
zók, valamint elektrolitok szükségletnek megfelelő 
adagolásáról gondoskodni kell. 

Aminosav intravénás infúziója fokozott nyom
elem (réz, részben cink) ürítéssei jár, amit a nyom
elemek adagolásánál figyelembe kell venni, különö
sen tartós intravénás táplálás esetén. 

Terhesség: A Vamin infúziós oldatokkal repro
dukciós állatkísérletek, valamint terhesség alatti kli
nikai vizsgálatok nem történtek, bár az aminosavin
fúziók biztonságos alkalmazásáról a szakirodalom
ban beszámoltak. 

Hyponatraemia és megnövekedett szérumoz
molaritás eselén csak fokozott óvatossággal sza
bad alkalmazni. Gyors infúzióadásnál intolerancia, a 
vcsén keresztüli aminosav vesztés esetén aminosav 
egyensúlyzavar elófordulhat. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, átlát
szó oldatok használhatók fel! A megbontott infúziós 
oldatot félretenni és később felhasználni nem sza
bad! 

A gyógyszert a csomagalásan feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni! 
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Eftartás: fénytől védve, 25°C alatti szobahómér
sékleten. Fagytól óvni kell. 
e Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYl-T 4082 

VANCOCIN Cl? 500 rng injekció 

l · {25x) 

LILLY 

A vankomicin Amyco!atopsis orienta/isból elöál
lított triciklusos glikopeptid, mely számos Gram-po
zitív kórokozó ellen hatékony. 

Különösen aktív: 
- staphylococcusok, így a Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis (methicillin rezisztens tör
zsek is), S. agafactiae, a viridans csoport. S.bovis, 
Enterococcus faeca/is {korábban Streptococcus 
faecalis), 

- C/ostridium dirticile (toxintermelő törzsek is, 
amelyek a pseudomembranosus colilist okozzák), 

- diphtheroidok ellen. 
ln vitro érzékeny organizmusok: Lisferia mono

cytogenes, a Lactobacillus, Actinomyces, Clostri
dium és Bacillus speciesek. 

Hatástalan in vitro a Gram-negatív pálcák, 
mycobacteriumok, gombák ellen. 

Sacterieid hatású antibioticum, elsősorban a 
baktérium sejtfalának bioszintézisét gátolja, de 
megváltoztatja a s~embrán permeabilitását és 
a ribonukleinsav S.zintézist is. Nincs kereszire
zisztencia a vankomicin és a többi antibioticum 
között. 

Jó vesefunkció eselén a vancomycin biológiai 
felezési ideje 4-6 óra. 1 g-jának iv. infúziója után 
2 órával a plazmakoncentráció középértéke mint
egy 23 mg/1, majd 11 órával az infúzió befejezése 
után 8 mg/1-es kancentráció mérhető. 

Az elsó 24 órában a beadott vankomicinnek 
mintegy 75%-a ürül ki glomerulus filtrációval a vize
letben. A veseműködés romlása lassítja a kiürülésót. 
Anephriás betegekben- a kiürülés félideje 7,5 nap. 
A gyógyszer érdemben nem metabolizálódik. 

Idésekben csökkenhet a vancomycin teljes és 
vese clearance-e. 

lv. alkalmazása után gátló kancentráció érhetö 
el a pleuralis, pericardialis, ízületi folyadékokban, 
ascitesben, vizeletben, peritoneális mosófolyadék
ban és a pitvari fülcse szővetében. Ép meninxeken 
alig jut át, gyulladt meninxek esetében bejut a cere
brospinalis folyadékba. 
e Hatóanyag 

500 mg (500.000 NE) vancomycinum (sósavas 
só formájában) porampullánként 

o Javallat 
Elsósorban súlyos, methicillin rezisztens (béta

laktám rezisztens) staphylococcus infekciók (pl. 
endocarditis, septicaemia, csontinfekciók, alsó 
léguti infekciók, kültakaróra terjedő infekciók) továb
bá, ha a kórokozó más kevésbé toxikus antibi
oticumokra (így penicillinekre, cefalosporinokra) re
zisztens, vagy a beteg ezekre allergiás, és a kóroko
zó kimutatottan vancomycin érzék8ny.' 

Amikor a staphylococcus infekciók körülírtak és 
purulensek, az antibioticum a sebészeli kezelés ki
egészítésére alkalmazható. 

Empirikus terápiaként súlyos, életveszélyes 
infekciókban, ha a kórokozó feltételezhetően methi
cillin rezisztens Staphylococcus. 

- Streptococcus viridans vagy Streptococcus 
bovis okozta endocarditis kezelésében (önmagá
ban vagy aminoglikoziddal kombinálva). 

- Enterococcusok okozta (pl. Enterococcus fae
calis) endocarditisben (csak aminoglikoziddal kom
binálva). 

- Diphtheroid endocarditisben, S.epidermidis 
vagy diphtheroidok okozta korai múbillentyú endo
carditisben (rifampicinnel vagy aminoglikoziddal 
vagy mindkettövel kombinálva). 

Bakteriális endocarditis prophylaxisára penicillin 
allergiás betegekben, akiknek bármilyen eredetű 

billentyú betegsége van, fogászati kezelés, ill. felső 
légúti mútét eselén 

Minden kórkép kezelésében törekedni kell arra, 
hogy megfelelö mintát nyerjünk a kórokozó identifi
kálása és vancomycin érzékenységének meghatá
rozása céljából. 

Orális alkalmazás: Kizárólag antibioticum keze
léssei összefüggő Clostridium ditticile okozta 
pseudomembranosus colitisben és staphylococcus 
enterocolitisben, amikor a parenterális vankomicin 
hatásossága önmagában nem bizonyított. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

tv. infúzióban Intermittáló infúzió az alkalmazás 
javasolt módja. 

(Pseudomembranosus colitisben és staphylo
coccus enterocolitisben p.os. Lásd később) 

Normál vesefunkciójú betegeknek 
Felnőtteknek: szokásos adag iv. infúziós oldat

ban: 500 mg (1 amp.) 6 óránként vagy 1 g (2 amp.) 
12 óránként, az infúziósoldat készítése fejezetben 
leírtak szerint, legalább 60 perces infúzióban. 

Gyermekeknek: a szokásos adagja 1 O mg/ttkg 
6 óránként, legalább 60 perces infúzióban. 

Csecsemőknek és újszü!ötteknek: 15 mg/ttkg 
kezdő adag javasolt, amit újszülöttekben 12 órán
ként 10mg/ttkg-mal célszerű folytatni 1 hetes korig, 
illetve ugyanezt az adagot 8 óránként adni 1 hóna
pos korig. 
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Károsadott vesefunkciójú és idős betegek 
esetében: adag-beállítást kell végezni a toxikus 
szérumszint elkerülése céljából. A szérumszint 
rendszeres ellenőrzése javasolt, mert akkumulá
ció figyelhető meg, különösen tartós kezelés 
esetén. 

Ha a kreatinin clearance mérhetó vagy pontosan 
becsülhető; a legtöbb esetben kiszámítható a csök
kent vesefunkcióhoz tartozó adag a következő táb
lázat segítségéve!. 

A vankomicin napi adagja mg-ban kb. 15-
szöröse a glomerulus filtrációnak ml/percben: 

Vankomicin adagolási táblázat csökkent vese
funkciónál 

Kreatínin clearance Vankomicin adag 
ml/perc mg/24 óra 

100 1545 
90 1390 
80 1235 
70 1080 
60 925 
50 770 
40 620 
30 465 
20 310 
10 155 

A kezdő dózis ne legyen kevesebb 15 mg/ttkg
nál enyhén vagy mérsékelten beszúkült vesefunkció 
r::setén sem. 

A táblázat nem alkalmazható funkcioná!isan 
anephrikus betegek esetében. Ilyenkor 15 mg/ttkg 
telítő adag kellő terápiás koncentrációl biztosít, 
majd ezt 1,9 mg/ttkg/24 óra adaggallehet fenntar
tani. 

Kifejezett vesekárosodásban szenvedő bete
geknek célszerűbb néhány naponként egyszer 
250--1000 mg fenntartó adagot adni, mintsem na
ponta alkalmazni a megfelelő dózist. 

Anuria eset én 1 OOO mg beadása 7-1 o napon
ként javallt. 

Ha csak a szérum kreatinin kancentráció ismert, 
az alábbi képietet használhatjuk a kreatinin clear
ance kiszámításához, figyelembe véve a beteg ne
mét, testsúlyát és életkorát. A számított kreatinin 
clearance (ml/perc) csak becslés, a pontos krea
tinin clearance meghatározáshoz mérés kell. 

Férfiak: 
testtömeg (kg) x {140- életkor években) 

72 x szérum kreatinin kencentráció (mg/dl) 

Nők: 0,85-szorosa fenti értéknek. 

A szérum kreatinin koncentrációnak ·a vesemú
ködés egyensúlyi állapotát kell jelentenie. Ha ez 
nincs így, a kreatinin clearance, kiszámított értéke 
nem pontos. 

Az infúziós oldat készítése 
A porampulla tartalmát (500 mg) felhasználás 

előtt 10 ml aqua dest.pro injekcióban kell feloldani. 
Az ily módon elkészített törzsoldatot 14 napig lehet 
hűtőszekrényben tárolni. 

További hígítás szükséges a következő útmuta
tó szerint: az 500 mg vankomici nt _tartalmazó 10 ml 
vizes oldatot minimum 100 ml izotóniás nátrium
klorid infúzióhoz vagy 5%-os glukóz infúzióhoz kell 
adni. 

Elkészítés után az oldat hűtőben 14 napig hatás
csökkenés nélkül tárolható. 

A vankomicin vizes oldala az alábbi infúziós ol-
datokban is hígítható: 

- 5%-os glukóz és 0,9% nátrium klorid; 
- Ringer laktát oldat; 
- Ringer laktát és 5%-os glukóz; 
- Ringer acetát oldat. 
Az előbbi infúziós oldatokban a vankomicin 

hűtőszekrényben 96 óráig tárolható. Beadás előtt 
a parenterátis készítményt meg kell nézni eset
leges kicsapódás vagy elszíneződés szempont
jából. 

Az infúziót legalább 60 'percig tartó iv. infúzió
ban ke!/ beadni, és megfelelO időközönként megis
mételni. 

Per os alkalmazás 
A Clostridium ditticile okozta pseudomembra

nosus colitis és staphylococcus entercolitis kezelé
sére felnőtteknek a szokásos napi adag 500 mg-2 g, 
elosztva 3-4 adagra 7-1 O napon keresztül. 

Gyermekeknek a napi adag 40 mg/ttkg 3-4 rész
re elosztva 7-10 napon keresztül. A teljes napi 
mennyiség ne haladja meg a 2 g-ot. Az egyszeri 
adagot fél deciliter desztillált vízben hígítva a beteg 
megissza. A szakésos ízesítő szirupok seQíthetik a 
szájon át történő alkalmazást. A felhígított oldat orr
szandán keresztül is beadható. 
• Mellékhatás 

- Infúzióvat kapcsolatos események: 
A vankomicin gyors infúziója közben vagy után 

a betegeken anaphylactoid reakció alakulhat ki: 
vérnyomásesés, sípolás, fulladás, urticaria vagy 
bőrviszketés. A gyors infúzió a felső testfél kipirulá
sát is kiválthatja (vörös nyak), ill. a mellkas és hát
izomzat spasmusát okozhatja. Ezek a reakciók 20 
percen belül általában megszúnnek, de órákon át 
is tarthatnak. Ilyen események ritkán fordulnak elő, 
ha a vankomicin! legalább 60 percig tartó infúzió
ban adják. 

- Nephrotoxicitás: ritkán előfordulhat vesefunk
ció csökkenés (ami többnyire szérum kreatinin és 
karbamid nitrogén kancentráció emelkedésben nyil
vánul meg) elsősorban nagy gyógyszer adagokat 
követően. Ritkán előfordulhat interstitialis nephritis 
is. Ezek főleg olyan betegeknél fordulhatnak elő, 

akik egyidejűleg aminoglikozidot is kaptak vagy ve
semúködésük már eleve károsadott volt. A vankomi-
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cin leállítása után az azoternia az esetek többségé
ben rendeződik. 

- Ototoxicitás: előfordulhat halláskárosodás, ló
leg azoknál, akiknek vesekárosodása is van, vagy 
már korábban is volt halláskárosodásuk, ill. egyéb 
etctoxikus készítményt is kaptak; ritkán szédülés, 
fülzúgás, tinnitus is előfordulhat._ 

- Vérképzószervek: előfordulhat reverzibilis neu
tropenia. Ez általában egy héttel a kezelés megkez
dése után lép fel vagy annál is később és általában 
25 g vagy nagyobb adagot követően. A neutropenia 
reverzibilis, ha a vankomicin adását abbahagyják. 
Igen ritkán thrombocytopenia is észlelhetó. Noha az 
oki összefüggés nem bizonyított, néhány esetben 
előfordulhat reverzibilis agranulocytosis (granulocy
taszám < 500/mm3) is. 

- Phfebitis: gyulladás az injekció helyén előtor~ 
dulhaL 

- Egyéb: ritkán előfordulhat anaphylaxia, láz, há
nyinger, hidegrázás, eosinophilia, bórkiütések, 
Stevens-Johnson syndroma, vasculitis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Vankomicin és egyéb neurotoxikus és/vagy 
nephrotoxikus gyógyszerek, mint amphotericin B, 
aminoglikozidok, bacitracin, polymyxin B, colistin, 
viomycin, ciszplatin egyidejű vagy egymásutáni lo
kális vagy szisztémás alkalmazása, ha indokolt, szí
gorú ellenórzést kíván. 

Vankomicin és anaestheticumok egyidejű alkal
mazása erythemát. hisztamin felszabaduláshoz ha
sonló börpírt és anaphylactoid reakciói okozhat. 

Klinikai jelentőségű szinergizmus áll fenn in vitro 
a vancomycin és az amino,.glikozidok közölt számos 
Staphytococcus aureus dörzs. a D streptococcus 
csoport nem-enterccoccus tagjai. az entereaeecu
sok és a Streptococcus speciesekkel (viridans cso
port) szemben. 
e Figyelmeztetés 

A vankomicin szisztémás infekció eselén kizáró
lag iv. infúzióban alkalmazható. A vankomicin szá
jon át adva, rosszul szívódik fel. bár klinikailag is je
lentős szérumkoncentrációt mértek néhány beteg
ben, akik orálisan kapták a vancomycint. Orális al
kalmazása kizárólag Clostridium difficife okozta 
pseudomembranosus colitisben és staphylococcus 
enterocolitisben javallt. · 

A vankomicin! legalább 60 percig tartó infúzió
ban kell beadni, hogy elkerüljük az infúzióval kap
csolatos mellékhatásokat (lásd Mellékhatások: Infú
zióval kapcsolatos események). Az infúzió leállítása 
rendszerint azonnal megszünteti ezeket a tüneteket. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az infúzióhoz 
kapcsolódó reakciók bármely koncentrációnál, illet
ve infúzió sebességnél felléphetnek. 

Előfordulhat halláskárosodás vankomicin alkal
mazása kapcsán. Ez lehet átmeneti vagy tartós. El
sősorban olyan betegeknél fordulhat elő akik igen 
nagy dózis! kaptak, hallásuk már károsadott volt, 
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vagy egyidejűleg más halláskárosítO gyógyszert pl. 
aminoglikozidot is kaptak. A vankomicin! nagy elővi
gyázatossággal kell adni beszűkül! vesefunkciójú 
betegeknek is, miután a halláskárosodás veszélye 
jelentOsen fokozott tartósan magasabb vankomicin 
szérum kancentráció esetén. 

Ha a betegnek már eleve károsadott a vesemú
ködése vagy egyidejű aminoglikozíd teráQí_~.IJan is 
részesül, a vesekárosodás minimálisrá.csökkentése 
érdekében a vesefunkciói rendszeresen kell ellenő
rizni és külónös gonddal kell a megfelelő dózis! ki
választani. 

Sorozatos hallásvizsgált segíthet a halláskároso
dás veszélyének csökkentésében. 

Azok a betegek, akik huzamosabb ideig része
sülnek vankomicin kezelésben vagy azok, akik 
egyéb olyan gyógyszereket is kapnak, amelyek 
neutropeniához vezethetnek, rendszeresen fehér
vérsejt ellenőrzésre szorulnak. 

A vankomicin erősen szövetirritáló hatású és im. 
necrosist okoz: im. nem adható, csak iv. infúzióban. 

Adagolása fájdalmat és thrombophlebitist okoz
hat, esetenként súlyos mértékben. A throm
bophlebitis gyakorisága és súlyossága csökkenthe
tő, ha a gyógyszert legalább 100 ml térfogatban, 
lassan adják és az infúzió helyét rendszeresen vál
toztatják. 

Az infúzióval kapcsolatos mellékhalások (vér
nyomásesés, bőrpír, urticaria, bőrviszketés) minimá
lisra csökkenthetők, ha a vankomicin infúzió! az 
anaesthetikumokkal nem egyidejűleg alkalmazzák, 
hanem a vancomycin infúzió! 60 perccel az anaes
thesia bevezetése elótt adják. 

A vankomicin intrathecalis (lumbális vagy ven
tricularis) adásának biztonságassága és hatékony
sága nem tisztázott. 

Terhesség esetén biztonságos alkalmazása 
nem bizonyított, ezért terhes nőknél az előny/kocká
zat arányt alaposan mérlegelni kell. 

Kiválasztódik az anyatejbe, ezért óvatosságra 
van szükség szoptató anyák vankomicin kezelése
kor. Tekintettel a lehetséges mellékhatásokra, mérle
gelni kell az anya állapota alapján a szoptatás leál
lítását vagy esetleg a gyógyszer elhagyását. 

Koraszüföttekben és fiatal csecsemókben cél
szerű a kívánt vankomicin szérum koncentráciőt el
lenőrizni. 

Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmus
ok és gombák túlnövekedését okozhatja. 

Né)lány esetben előfordult, hogy Ctostridium dit
fici/e okozta pseudomembranosus colitis lépett fel 
olyan betegekben, akik iv. vankomicin terápiában 
részesültek. 

Túladagolás: tüneti kezelés ajánlott, a 
glomeruláris filtráció fenntartásával. A vankomicin 
dialysissei nehezen távolítható el. A haemofiltráció 
és haemoperfúzió polysuifon gyantával megnöveli a 
vankomicin clearance értékét 



Eltartás: a porampulla feloldás előtt szabahő
mérsékleten (15-25 °C) tartandó, fénytől védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzsönyvi szám: K- 363 

VASALGIN. tabletta (SÓx) ... 

EXTRACTUM PHARMA ATC kód: N02C X06 • 

A barbiturát-csoportba tartozó, hypnotikus ha
tással nem rendelkező centrálisan ható sedatívum. 
• Hatóanyag 

100 mg proxibarbalum tablettánként. 
• Javallat 

Vasomotoros fejfájás, migrain, posttraumás fej
fájás, Raynaud-kór, ill. acrocyanosis. 
• Ellenjavallat 

Súlyosabb máj- vagy vesebetegség, hepatikus 
porphyria, barbituráttúlérzékenység. Szcptatás. 
e Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 300 mg 
(3-szar 1 tabi.) kúraszerúen. Súlyosabb esetekben a 
kezdő napi adag 600 mg (3-szar 2 tabi.), ami 6-8 
nap után fokozatosan felére csökkenthető. Egy kúra 
általában 4-6 hétig tart, és szükség eselén megis
mételhető. A javulás első jelei legkorábban 1-2 hét 
után várhatók. 
e Mellékhatás 

Érzékeny egyéneken enyhe szédülés, álmos
ságérzés, hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressánsokkal (a 

depressív hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Barbiturátszármazék, melynek a szokásos ada
gokban nincs hypnotikus hatása, de a barbiturá
tokra jellemző mellékhatások, gyógyszerkölcsönha
tások lehetőségével számolni kell. 

Terhesség alatt, különösen az első három hó
napban csak különösen indokolt esetben, fokozott 
ellenőrzés mellett adható. 

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 
alkalmazásamellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkalmazásának, ill. hatásának ideje alatt sze
szes ital fogyasztása tilos! 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3326 

VEGACILLIN tabletta (12x) • • ·· c 

BIOGAL . ATC kód: J01C,E02 

. . 
Természetes penicillin-származék. A bakténum 

sejtfalának lipoproteid rétegéhez kötődve gátolja a 
normális sejtfal-szintézist Csak az osztódó, vagyis 
a sejtfalat képező baktériumokra fejti ki hatását, a 
már kialakult sejtfalra hatástalan. 

Orálisan adható készítmény, mivel a gyomorsó
sav hatásával szemben sokkal ellenállóbb, mint a G 
penicillin. 
e Hatóanyag 

200000 NE phenoxymethylpenicillinum tablet-
tánként 
• Javallat 

Enyhe és középsúlyos Streptococcus-, Pneuma
coccus-, nem penicillináz-termelő Staphylococcus
fertőzések. Súlyosabb fertőzés eselén parenteralis 
penicillin adása indokolt. 
e Ellenjavallat 

Penicillinallergia. 
e Adagolás 

Felnőttnek és 12 éven felüli gyermeknek általá
ban 6-8 óránként 400 000--800 OOO NE (2-4 tablet
ta), a láztalanná válás után még legalább 3 napig. 
Streptococcus-fertőzésben a kezelés minimális ide
je 10 nap, a második betegség kivédése céljából. 

Megelőzésre: rheumás láz, ill. chorea minor 
visszatérésének gátlására felnőtteknek naponta 
400 000-800 OOO NE (2-szer 1-2 tabletta) folyama
tosan. Endocarditis prevencióra a beavatkozás 
napján 4 tabi., a beavatkozás előtt 1 órával 600 OOO 
NE kristályos penicillin im., majd még két napig 6 
óránként 2 tabletta 

Gyermekeknek: 12 éven alul naponta testtömeg 
szerint arányosan; csecsemőknek és kisgyerme
keknek 25 000-90 OOO NEJttkg/nap 3-6 részre el
osztva. 

A tablettákat étkezés előtt %-1 órával kell be
venni. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók, erythema, urticaria, 
Ouincke-oedema, igen ritkán anaphylaxiás shock. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- baktariostatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezelés közben (per os adáskor ritkáb
ban, mint pareneteralis adagolás esetén) súlyos, 
sőt halálos anaphylaxiás shock előfordulhat, első 
sorban allergiás hajlamú egyéneken. Ezért asth 
más, allergiás anamnesis eselén fokozott ővatos 
ság ajánlott. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal 
lergiá-ra klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 
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Gonorrhoea kezelésére nem ajánlott. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

o Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3180 

VENORUTON forte 500 mg tabletta ··< 

(30x) · 

ZYMAICIBA. . 

A Venoruton forte a kapillárisfalra hatva fokoz
za annak rezisztenciáját, normalizálja a permeabili
tását 

Gátolja az erythrocyta aggregáció! és védőha
tást gyakorolt az erek endotheljére. 

A Venoruton forte a krónikus vénás elégtelenség 
kezelésére szaigáL Hatására csökken az oedema, 
és mérséklődnek az egyéb tünetek: így a fájdalom, 
görcsök, trophikus zavarok, a varicasus _derm~titis 
és fekély. Emellett csökkenti a haemorrhordok ktala
kulásával kapcsolatos tüneteket: a fájdalmat, nedv
edzést, viszketés! és a vérzést. 

A Venoruton forte mérsékli a sugárterápia mel
lékhatásait a cystitist, enteroproctitist, dysphagiát, 
bőrerythemiát stb. A sugárterápiát gyakran ezen tü
netek megjelenése miatt kell félbeszakita~i. . , . 

A Venorutorn forte a kapillárisok reztsztenctaJa 
és permeabilitására kifejtett hatása r~vé_n -~ késl~l
teti a retinapathis diabetica progredráctó]at; mas
részt kedvezően befolyásolja a vér rheológiai tulaj
donságait, ezáltal lass~tjra m!kr?thrombu?o~ ~ép
ződését és csökkenti 'a retrnaban fellepo tsc
haemiát. 

Oralis adagolás követően emberben a 14C-vel 
jelzett oxerutin kb. 10-15%-a szívódik fel; a maxi~?
lis plazmakoncentráció 1-9 órán belúl ala~ul kt es 
még 120 óra múlva is mérhelő koncentráctó~-r~éke
ket ér el a plazmában. Kiürülése biexponenctalls le
futású. A bevitt radioaklivitás 3--6%-a mutatható ki 
48 órán belül a vizeletben. 

A teljes látszólagos eliminációs felezési idó 
10-25 óra intervallumban mozog, de az egyes bete
gek esetében viszonylag állandó érték. Az oxerutin 
és glukuronidált metabolitja főként az epével válasz
tódik ki. 
O Hatóanyag . 

500 mg 0(!3-hydroxyaethyl)-rutosidea (oxerutt
num) tablettánként. 
• Javallat 

A krónikus vénás insufficientiához társuló oede
ma és egyéb tünetek (görcsök és paraesthesia fáj
dalmas, fáradt, nehéz, dagadt lábon). 

Postphlebitises syndroma, trophikus zavarok, 
varicasus dermatilisek és ulcusok kiegészítő 

kezelése. 

Haemorrhoidok okozta tünetek (fájdalom, ned
vezés, pruritus, vérzések) és szövődményeik. 

A terhesség 4. hónapjától a kialakultvénás elég
telenség és haemorrhoidok kezelése. A sugárterá
pia okozta ér- és nyálkahártya-reakciók prevenciója, 
ilL mérséklése . 

Adjuvánsként diabetes, hypertonia, ill. arterio
sclerosis okozta retinopathiák esetében. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. A terhesség 
első harmada (elegendő kontrollált klinikai vizsgálat 
hiányában). 
e Adagolás 

Vénás panaszok kezelésére: 
Naponta 2-szer 1 tabletta étkezés közben. A 

panaszok a kezelés során általában már 2 héten 
belül mérséklődnek. Ezután a kezelés megszakí
tandó (a javulás ezt követően még legalább 4 hétig 
fennáll), és a tünetek kiújulásakor újból kezdhető. 

Sugárterápia me!lékhatásainak prevenciójára, 
ill. mérséklésére: 

Naponta 2-szer 1 tabletta étkezés közben a su
gárterápia ideje alatt, valamint azt követően a tüne
tek teljes megszúnéséig. 

Retinapathia es"etén adjuvánsként: 
Naponta 2-szer 1-2 tabletta. (1-2 g/nap) étke

zés közben. 
• Mellékhatás 

Ritkán előforduló enyhe mel!ékhatások, amelyek 
a kezelés abbahagyása után gyorsan megszúnnek: 
bőrkiütés, bórvörösödés, e~yhe gastrointestinalis 
panaszok, fejfájás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy amennyi
ben a kezelés során a panaszok nem csökkennek, 
ismételten forduljon kezelóorvosához. 

Terhesség és szoptatás 
Klinikai vizsgálatokat végeztek a Venorutonnal 

terhes nőkön, az első trimenonra vonatkozólag 
azonban nincs elegendő tapasztalat. Állatkísérletes 
reprodukciós toxicitási vizsgálatok során sem tera
togén, sem foetotoxikus hatást nem észleltek. 

Terhességben a Venoruton kizárólag az ONOS 

szigorú, egyedi megfontolása alapján és csak_ a ter
hesség negyedik hónapjától alkalmazható. Allatkí
sérletekben sem a magzatba, se az anyatejbe nem 
jutott át az oxerutin klinikailag szignifikáns mennyi
ségben. 

Túladagolás: Ezideig nem ismert. 
Eltartás: nedvességtől védve, szobahőmérsék

leten. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 377 4 
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VENORUTON gél (40 g) 
. 

·. 

ZVMA/C!BA ATc: kód: case A04 

A Venoruton hat a capillarisfalra, erősíti annak 
ellenállóképességél és normalizálja permeabil
itását. Kimutatták továbbá vörösvérsejt-aggregá
ció! gátló, valamint ér-endothelt védő hatását. A 
Venoruton gél az orális kezelés kiegészítőjeként al
kalmas a krónikus visszérbetegség kezelésére; 
csökkenti az oedemát és a következő tüneteket: fáj
dalom, görcs, trophikus zavarok, visszérgyulladás 
és lábszárfekély. 
e Hatóanyag 

800 mg troxerutinum (40 g) vízzel lemosható 
gél ben. 
o Javallat 

Akut thrombophlebitis, varicophlebitis eselén a 
lokális fájdalom csökkentése; lobmentes, ún., fájdal
mas, meleg vénák kezelése; lágyrészsérülések 
(contusio, distorsio stb.) esetén a feszülés, oedema 
csökkentése; egyéb steril lobos állapotok (gyulladt 
bütyök, lúdtalp stb.); különböző mikrocirkulációs ke
ringési zavarok (pl. fagydaganat). 
e Adagolás 

Reggel és este a kezelendő felületre felkenjük a 
gél!, egyenletes enyhe masszírozással a bőrbe be
dörzsöljük. Szükség eselén borogatás! (este) vagy 
kompressziós kötést (reggel) helyezünk fel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: +V n 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3555 

VENORUTON kaps:Zula(!;Ox).> >(· ..•• 

ZYMNCIBAHUNGARIA ..• ATC kód: .. COSC A04• 

A Venoruton a kapillárisfalra hatva annak rezisz
tenciáját, normalizálja permeabilitását. 

Gátolja az erythrocyta aggregáció! és védőha
tást gyakorol az erek endotheljére. 

A Venoruton a krónikus vénás elégtelenség ke
zelésére szolgálj. Hatására csökken az oedema, és 
mérséklödnek az egyéb tünetek, így a fájdalom, 
görcsök, a trophikus zavarok, a varicasus dermatitis 
és fekély. Emellett csökkenti a haemorrhoidok kiala
kulásával kapcsolatos tüneteket: a fájdalmat, nedv
edzést, viszketés! és a vérzést. 

Oralis adagolás követően emberben a 14C-gyel 
jelzett oxerutin kb. 10-15%-a szívódik fel; a maximá
lis plazmakoncentráció 1-9 órán belül alakul ki és 
még 120 óra múlva is mérhető koncentrációértéke
ket ér el a plazmában. Kiürülése biexponenciális le
futású. 

A bevitt radioaktivitás 3-6%-a mutatható ki 48 
órán belül a vizeletben. 

A teljes látszólagos eliminációs felezési idő 
10-25 óra intervallumban mozog, de az egyes bete
gek esetében viszonylag állandó .érték. Az oxerutin 
és glukuronidált metabolitja főként az epével válasz
tódik ki. 
e Hatóanyag 

300 mg 0-(p-hydroxyaethyJ)-rutosidea (-= 
oxerutinum) zselatin kapszulánként. 
e Javallat 

A krónikus vénás insufficientiához társuló oede
ma és egyéb tünetek (görcsök és paresthesia fáj
dalmas, fáradt, nehéz, dagadt lábon). 

Postphlebitises syndroma, trophikus zavarok, 
varicasus dermatilisek és ulcusok kiegészítő keze
lése. 

Haemorrhoidok okozta tünetek (fájdalom, ned
vezés, pruritus, vérzések) és szövődményeik. 

A terhesség 4. hónapjától a kialakult vénás elég
telenséQ és haemorrhoidok kezelése. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. A terhesség 
első harmada (elegendő kontrqllált klinikai vizsgálat 
hiányában). 
e Adagolás 

Naponta 3-szar 1 kapszula étkezés közben. A 
panaszok a kezelés során általában már 2 héten be
lül mérséklődnek. A kezelést ajánlatos a tünetek és 
az oedema megszúnéséig folytatni. Ezután a keze
lés megszakítható (a javulás ezt követően még leg
alább 4 hétig fennáll) és a tünetek kiújulásakor újból 
kezdhető, vagy fenntartható terápia folytatható, az 
alábbiak szerint. 

Fenntartó kezelésre elegendő általában 2-szer 
naponta 1 kapszula. 
e Mellékhatás 

Ritkán előforduló enyhe mellékhatások, amelyek 
a kezelés abbahagyása után gyorsan megszűnnek: 
bőrkiütés, bőrvörösödés, enyhe gastrointestinalis 
panaszok, fejfájás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismertek. 
e Figyelmeztetés 

A beteg figyeimét fel kell hfvni, hogy amennyi
ben a kezelés során a panaszok nem csökkennek , 
ismételten forduljon kezelőorvosához. 

Terhesség és szoptatás 
Klinikai vizsgálatokat végeztek a Venoruton

nal terhes nőkön, az első trimenonra vonatkozó
lag azonban nincs elegendő tapasztalat. Állatkí
sérletes reprodukciós toxicitási vizsgálatok során 
sem teratogén, sem foetotoxikus hatást nem ész
leltek. 

Terhességben a Venoruton kizárólag az orvos 
szigorú, egyedi megfontolása alapján és csak a ter
hesség negyedik hónapjától alkalmazható. Állatkl
sérietekben sem a magzatba, se az anyatejbe nem 
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jutott át az oxerutin klinikailag szignifikáns mennyi
ségben. 

Túladagolás: Ezideig nem ismert 
Eltartás: nedvességtól védve, szobahómérsék

leten. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3534 

VENTERgranulátum (50x) 
VENTER tabletta (50x) 

KF\KA 

A szukralfát a fekély helyén hat, védőréteget al
kot a necrotil<us szövet protein jeivel. Védi a fekélyt 
a pepszin, a sav és az epesavak hatásától. A 
szukralfát a savakat nem közömbösíti. A pepszin 
hatását kb. 30%-kal csökkenti. Nagyobb része nem 
abszorbeálódik, azonban 3-5% felszívódik és a ve
sén át választódik ki. A foszfát abszorpcióját gátol
ja az emésztőrendszerbőL Szisztémás hatása 
nincs. 
e Hatóanyag 

1 g sucralfatum tablettán ként, illetve 1 g sueral
fatum tasakonként 
e Javallat 

Gyomor- és nyombélfekély, dialysált, uraemiás 
betegek hyperphosphataemiás állapota. 
e Ellenjavallat 

A szukralfát hatása terheseken és kisgyermeke
ken nem bizonyított, ezért jlkalmazása terhesség
ben és 4 éves életkor alattnem ajánlott. Szoptatás. 
(lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Felnőtteknek a szokásos adag napi 4 tabletta, 
vagy 4 tasak granulátum. Minden főétkezés, azaz 
reggeli, ebéd, vacsora előtt és esti lefekvéskor 1 
tabletta vagy 1 tasak granulátum. Alkalmazható úgy 
is, hogy 2 tabletta vagy 2 tasak granulátum reggel 
és este. 

A Ventert éhgyomorra, fél vagy egy órával 
az étkezések előtt kell bevenni. A tablettát egész
ben, kevés folyadékkal célszerű lenyelni, de a gra
nulátumhoz hasonlóan kb. fél pohár vízben fel is 
oldható. 

Hasonló az adagolás, ha a vér foszfor szintjé
nek a csökkentése a cél, illetve csökkenthető az 
adag, ha a fosztátszint azt indokolja. 

A kezelés időtartama fekély esetében általában 
4-6 hét. Szükség eselén a kezelés időtartama 12 
hétig is meghosszabbítható. 

4 év feletti gyermekeknapi adagja 60 mg/ttkg (a 
4000 mg/70 ttkg felnőtt adagból számítva). 
e Mellékhatás 

Ritkán székrekedés előfordulhat. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Tetraciklinekkel, fenitoinnal, cimetidinnel és 

digoxinnal egyidejűleg adva csökkenti ezen gyágy
szerek felszívódását. 
e Figyelmeztetés 

A szukralfátkezelés idején antacid bevétele a 
fájdalom csökkentésére megengedett. 

Gyógyszerkölcsönhatást mutató gyógys.zerek 
helyileg kötődnek a szukralfáthoz és csókkeil'·''3 fel
szívódásuk. Ezért a szukralfát és egyéb gyógysze
rek-így az antacidok-bevétele között is 1-2 óra kü
lönbség legyen. 

Veseelégtelenségben szenvedőknél a szérum 
alumínium és foszfát szintjét ellenőrizni kell. 

Mivel a szukralfátnak az anyatejben való kivá
lasztására nincs adat, a gyógyszer szedése szapia
tás idején nem ajánlott. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1799 (granulátum) 

K -1798 (tabletta) 

'VENTOLIN illhalái:iós aeroszol 
<2oo adag) · · ·· ·· · · ·. . .. · ··••·· .. 

Af ö .K~-~:;:R03Ac'ó2 GLAXO 

A szalbutamal szelektív !32-adrenerg receptor 
stimuláló, amely hatását elsősorban a hörgő sima
izomzat !32 receptorain fejti ki. Terápiás adagban 
nem, illetve csekély mértékben hataszívben lévő f3

1 
receptorokon. 

A Ventolin inhater hatása gyorsan, 5 percen be
lül kezdődik és általában 4-6 órán át tart, így külö
nösen az asthmás roham kezelésére és megelőzé
sére alkalmas enyhe asthmában, valamint az akut 
exacerbációk kezelésére közepesen súlyos és sú
lyos asthmában. 

A szalbutamal hatékonyan gátolja a IgE antites
tekkel szenzitizált emberi tüdőben lévő hízósejtek
ból a hisztamin és SRS-A anyagok felszabadulását, 
-antigén inger hatására. Az ilyen 1. típusú allergiás 
reakció! általában az allergiás asthma-kórkép elsőd
leges előidézőjének tartják. 
• Hatóanyag 

100 J.lg salbutamolum adagonként, 0,02 g salbu
tamolum (200 adag) adagolószelepes palackon
ként 
• Javallat 

Reverzibilis légúti obstructio kezelésére, meg
előzésére asthma bronchialéban, krónikus bron
chitisben és emphysemában. Akut légúti obstru
ctio okozta dyspnoes roham oldására. Fizikai meg
terhelésre bekövetkező asthmás roham megelózé
~ére. 



e Ellenjavallat 
A készítmény bármety alkotórészével szembeni 

túlérzékenység. 
e Adagolás 

A szelep egyszeri megnyomásával 100 )lg 
hatóanyagtartalmú permet távozik a palackból: A 
palack tartalma 200 adag. 

Felnőtteknek 

Akut bronchus görcs és időszakosan jelentkező 
asztmás tünetek enyhítésére egy-két adagot kell be
lélegezni {1-szer 100--200 )lg). 

Krónikus légúti obstrukció kezelésére és profila
xis céljára naponta 3-4-szer két adagot kell beléle
gezni {naponta 3--4-szer 200 11g). A maximális adag 
naponta 4-szer 2 adag belégzése (naponta 4-szer 
200 "g). 

Fizikai megterhelésre bekövetkező asthmás ro
ham megelőzésére a fizikai megterhelés előtt 15 
perccel két adagot kell belélegezni {1-szer 200 )lg). 

4 éves kor feletti gyermekeknek 
Akut bronchus görcs és időszakosan jelentkező 

asthmás tünetek enyhítésére, valamint fizikai meg
terhelés előtt 15 perccel az a sthmás roham megelő
zésére egy adagot kell belélegezni (1-szer 100 llg). 

Fenntartó kezelésre és profilaxis céljára napon
ta 3-4-szer egy adagot (naponta 3--4-szer 100 )lg) 
ill. ha szükséges 3-4-szer két adagot kell belélegez
ni {naponta 3-4-szer 200 J.lg). 

A maximális adag naponta 4-szer 2 adag belé
legzése (4-szer 200 )lg). A legtöbb beteg esetében 
optimális hatást a készítmény rendszeres belégzé
sével lehet elérni. 

A készítmény alkalmazása után a bronchodilatá
tor hatás legalább 4 órán át tart, kivételt képeznek 
azon betegek, akiknek állapota rosszabbodik. A be
teget figyelmeztetni kell, hogy ilyenkor ne használ
jon az előírtnál több adagot, hanem azonnal keres
se fel az orvost. 

A 132 aganisták iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet. Ilyen körűlmények kö
zött a beteg terápiáját újra kell értékelni és fontolóra 
kell venni glukokortikoszteroid terápia egyidejű al
kalmazását is. 
e Mellékhatás 

Ritkán: fejfájás, a vázizmok remegése, legin
kább a kézen (ez amellékhatás az adagolástól függ 
és valamennyi béta-adrenerg stimulátor esetében 
előfordul), de ezek a rendszeres kezelés során álta
lában megszünnek. Nagyon ritkán átmeneti izom
görcs, túlérzékenységi reakciók {angiooedema, 
urticaria, bronchus görcs, hypotensio, collapsus). 
Perifériás vazodilatáció és kompenzatorikus enyhe 
szívfrekvencia fokozódás. Esetlegesen súlyos 
hypokalaemia (a {32 agonista terápia következmé
nyeként). 

Paradox bronchus görcs lehetősége más inhalá~ 
ciós terápiához hasonlóan fennáll, ezt figyelembe 
kell venni. Ha ez bekövetkezne, azonnal meg kéll 

szakítani a kezelést és alternatív terépiát kell beve
zetni. 

Gyermekeken- hasonlóan más 132 agonista terá
piához - ritkán hyperaktivitást okoz. 

A belélegzeit szalbutamal száj és torok irritáció! 
okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása. tilos: 
- béta-receptor blackaló gyógyszerekkel mint 

pl. propranolollal (egymás hatását antagonizálják),
epinefrinnel. 

Együttadása kerü/endő: 
- egyéb béta-adrenerg receptor· stimuláló ké

szítménnyel (additív hatás miatt). Ha együttadásuk 
szükséges, csak fokozott óvatosággal szabad alkal
mazni. 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepressán
sokkal (azok a szalbutamal érrendszerre kifejtett ha
tását potencírozhatják). Ha szükséges, csak foko
zott gondossággal adhaták együtt. 
• Figyelmeztetés 

Fel kell hívni a beteg figyeimét arra, hogy 
amennyiben a megszakott adag hatása nem tart 
legalább három órán át, a beteg sürgósen keresse 
fel az orvost, aki az esetleg szükséges orvosi be
avatkozást megteszi. 

A rövid hatású inhalációs {32 aganisták fokozott 
alkalmazása az asthma romló terápiás kontrolljál je
lenti. Ilyen körülmények közölt a beteg terápiáját új
ra kell értékelni. 

Az asthma kezelése során jelentkező hirtelen és 
progresszív állapotromlás potenciálisan életet ve
szélyeztet, ezért fontolóra kell venni kortikoszteroid 
terápia megkezdését vagy az alkalmazott dózis 
emelését. 

Thyreotoxicosisban szenvedő betegeknek óva
tosan kell adni. 

Hasonlóan más sympathomímetikus aminokhoz, 
a salbutamait is óvatosan kell adni azon betegek
nek, akiknek szívbetegsége vagy magas vérnyomá
sa van. 

132 agonista terápia eselén súlyos hypoka
laemia alakulhat ki, nemcsak parenterálls hanem 
készülékkel portasztott alkalmazás esetén is. En
nek különös figyelmet kell szantelni súlyos akut 
asthmás állapotban, mivel a hypokalaemiát poten
c;rozhatják a salbutamoltal együtt adott xantin
származékok, szteroidok, diureticumok, valamint a 
hypoxia. Ilyen esetekben ajánlatos a kálium vér
szint monitorozása. 

Mivel mellékhatások léphetnek fel a túlzott alkal
mazás során, a beteget figyelmeztetni kell arra, 
hogy csak az orvos utasítására szabad a készít
mény előírt adagját emelni ill. azt gyakrabban alkal
mazni. 

4 éves életkor alatt biztonságos alkalmazása és 
hatékonysága nem bizonyított. 

Terhesség alatt csak akkor szabad alkal-
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mazni, ha az anya szempontjából jelentkező előny 
nagyobb, mint a magzat potenciális veszélyez
tetése. 

Szoptatáskor a szalbutamal feltehetően kivá
lasztódik az anyatejjel, ezért szoptató anyáknak 
nem ajánlatos adni. Nem ismert, hogy a szalbuta
mÜinak van-e károsító hatása az újszülöttre. 

Túladagolás esetén hypokalaemia léphet föl,- a 
szérum kálium vérszint ellenőrzése tanácsos. A 
szalbutamal túladagolásának megfelelő antidoturna 
valamely kardioszelektív béta-blackaló készítmény, 
ezeket azonban csak óvatosan szabad adni azok
nak a betegeknek, akiknek a kórelőzményében 
bronchus görcs szerepel. 

A készítmény tartályát nem szabad összetörni, 
kilyukasztani vagy elégetni, még üresen sem. Ha a 
tartály hideg, a gyógyszer terápiás hatása csökken
het, csakúgy, mint a legtöbb inhalációs tartályban 
levő aeroszol készítmény esetében. 

Eltartás: 30°C alatt. Védeni kell a közvetlen nap
fénysugárzástól, melegtől, fagytól. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K ~ 935 

VEPESID 50 IJlg kapszula (20l<) 
VEPESID.100.I71g ~apszula(Ülx). 
VEPESID l 00 mginjékció• 

(1oxsml) 

BRISTOCMYERS SQUIBB: 

:f Atc_-~_6_d:·: ~d1 'c,'ád'i'" 

Az etopozid a padolillotoxin félszintetikus szár
mazéka. Gylatoxikus hatását a DNS szintézis gátlá
sával, a sejtciklus S és G2 fázisában fejti ki. 

Intravénásan adagolva az eloszlás bifázisos fo
lyamattal jellemezhető. A plazmafelezési idő kb. 7 
(3-12) óra. 

Az etopozid csak kis koncentrációt {1-10%) ér el 
a liquorban. ln vitro nagymértékben (97%) kötődik a 
plazmafehérjékhez. Orális adagolás mellett a bio
hasznosulás kb. 50%. 

A beadott mennyiség 44-60%-ban ürül a vizelet
tel, kb. 16%-ban a széklettel, az epén keresztül 
mindössze 6% vagy ennél kevesebb választódik kL 
• Hatóanyag 

100 mg etapasidum ampullánként (5 ml); 50 mg, 
iil. 100 mg etapasidum kapszulánként 
e Javallat 

Refrakter heretumorok, kissejtes anaplastikus 
tüdőtumor, Hodgkin és non-Hodgkin lymphoma, 
akut nem-lymphoid leukaemia. 
8 Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, súlyos 
myelosuppressio, terhesség, szoptatás. 

Óvatosan adható 
Kevésbé súlyos myelosuppressio, máj- és ve

semúködési zavarok, fertőzéses megbetegedések 
(főként Varícefla és Herpes zoster) valamint előze
tes cytostatikus kezelésben részesült betegek ese
tében. 
e Adagolás 

Injekció 
Aszokásos napi adag felnőtteknek 50-100 mg/test

felület m2 az 1-5. napig vagy100mg/testfelület m2 

az 1., 3. és 5. napon. Ez az adagolás 3-4 hét múlva 
megismételhető. 

Kizárólag lassú ív. infúzióban alkalmazható. A 
beadási idő 30-60 perc. Az ampulla 5%-os glukóz 
vagy 0,9%-os nátrium-klorid infúzióval 250-500 ml
re hígítva alkalmazható (0,2 vagy 0,4 mg/ml-es kon
centráció). Ennél töményebb oldatban nem szabad 
használni, mivel már 5 perc alatt kikristályosodás fi
gyelhető meg a keverés ill. az állás folyamán. 

Kapszula 
A hatásos orális dózis a hatásos ív. dózisnak 

kb. kétszerese, a legközelebbi 50 mg-ra kerekítve. A 
szokásos adag felnőtteknek az 1-5. napig 100-200 
mg/testfelület m2 naponta vagy 200 mg/testfelü
let m2 az 1., 3. és 5. napon. Ez az adagolás 3-4 he
tenként ismételhető. A kapszulákat éhgyomorra kelt 
bevenni. 

Az injekció és a kapszula manaterápiában és 
kombinációs terápiában más cytostatikumokkal 
együtt is adható. Az adagok csökkentése szüksé
ges, ha az alkalmazott egyéb cytostatikum is myelo
suppressiv tulajdonságú, vagy az előzetes sugárte
rápia és/vagy chemotherápiás kezelés a csontvelő 
múködését már károsította. 
e Mellékhatás 

Vérképzőrendszer: csontvelőkárosodás (általá
ban dózisfüggő); anaemia, leukopenia, thrombocy
topenia, akut leukaemia. A granulocytaszám a keze
lés 7-14. napján, a thrombocytaszám a kezelés 
9-16. napján a legalacsonyabb. 

Emésztőrendszer: hányinger, hányás (általában 
antiemeticumok adásával ellensúlyozható.), étvágy
talanság, hasmenés, stomatitis. 

Egyéb: alopecia, hypotonia, allergiás reakciók, 
hypertonia, perifériás neuropathia (fokozott veszély 
Vincristinnel történő együtt adáskor). Ritkán közpon
ti idegrendszeri toxicitás (szokatlan fáradtság, atu
székonyság);ketlemetlen ízérzet, nyelési zavar, hasi 
fájdalom, székrekedés, májkárosodás, láz, kiütés, 
viszketés,, pigmentáció, átmeneti centrális vakság 
és esetenként visszatérő sugárdermatitis. 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszerkészítmény csak cytostatikus keze
lésben jártas szakorvos ellenőrzése mellett alkal
mazható. A terápia megkezdése előtt az orvosnak 
mérlegelnie kell a kezelés előnyeit a várható kocká
zatokkal szemben. A kezelés megkezdése előtt, a 
kezelés alatt (minden újab b adag beadása előtt) és 
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a kezelés befejezése után teljes vérképvizsgálatot 
kell végezni. IOOOO-SOOOO/mm3 alatti thrombocyta 
és 2000/mm3 alatti fehérvérsejt szám esetén a ke
zelést meg kell szakítani a vérképértékek normali
zálódásáig. 4000-2000/mm3 fehérvérsejtszám kö
zött az adagot csökkenteni kell. Az esetleges ana
phylaxiás reakció jelentkezésére fel kell készülni. 
Ilyen esetben az adagolási abba kell hagyni és a 
beteget a szükséges tüneti kezelésben kell ré
szesíteni. 

A kezelés alatt fokozott figyelmet kell fordítani az 
esetleges szájnyálkahártya uiceratic kialakulásának 
megelőzésére. 

Súlyos mellékhatások jelentkezésekor a keze
lést abba kell hagyni és amellékhatások elhárításá
ra kell törekedni. A kezelést csak megfelelő körülte
kintéssel szabad tovább folytatni, ill. szükség ese
tén újra kezdeni, az esetlegesen ismétlődő toxicitás 
miatt. 

Gyors iv. injekcióban, hígítás nélkül alkalmazni 
tilos! 

Az injekciós, ill. infúziós oldat bórrel, vagy nyál
kahártyával ne érintkezzen! Az infúzió elkészítése 
során gumikesztyú alkalmazása javasolt. 

Elszíneződött vagy zavaros oldatot nem szabad 
felhasználni! 

A gyógyszerkészítmény gyermekeken történő 
biztonságos alkalmazására nincs elegendő tapasz
talat. A fogamzást, ill. megtermékenyítést a kezelés 
alatt és a kezelés befejezése után 3-6 hónapig fel
tétlenül kerülni kell. 

Túladagolás esetén megfelelő antidotum nem áll 
rendelkezésre. 

Eltartás: A bontatlan ampullákat szabahőmér
sékleten kell tárolni. 

Az elkészített infúzió szabahőmérsékleten 

(15---25 °C) legfeljebb 24 óráig tárolható és használ
ható fel. 
e Megjegyzés: + + 

V Sz (kapszula) 
Fb (injekció) 

e Törzskönyvi szám: K- 2061 (50 mg kapszula); 
K- 1323 (injekció); K- 2062 (100 mg kapszula) 

VERAPAMI~i(O mg drazsé (Sp~)· ·.·< 

1
.VERAPAMIL. SQ.mg drazs&•(SOx) •... · 

C~INOI.N .. ·. •· ,l\TCkód .tűáö.~ 

A Veraparnil gátolja a kalciumionok beáramlását 
a szívizom- és az erek simaizomsejtjeibe, a sejt
membrán ún . .,lassú ioncsatornáin". keresztül, ennek 
következtében lassítja az atrioventricularis átveze
tési; tágítja a coronariákat és gátolja a coronaria~
pasmust; a perifériás artériák tágítása és a periféri-

ás ellenállás csökkentése révén mérsékli az artériás 
vérnyomást, a szívizom energiafogyasztását és oxi
génigényét 
e Hatóanyag 

40 mg illetve 80 mg verapamilium chioratum 
drazsénként 
a Javallat 

Angina pectoris kezelése és megelőzése, sup
raventricularis tachycardiák kezelése és megelőzé
se, hypertonia, szívinfarctus utókezelése, béta-bioc
koJókra nem reagáló hypertrophiás cardiomyo
palhia (az obstruktiv forma kivételével), tocolysis
ben használt béta-sympathomimeticumok cardio
vascularis mellékhatásainak enyhítésére. 
e Ellenjavallat 

Súlyos balkamra-elégtelenség, hypotensio (sys
toles vérnyomás < 90 Hgmm), cardiogen shock, 
sick sinus syndroma (kivéve a múködő kamrai pa
cemakerrel ellátott betegeket), másod- vagy har
madfokú AV-black, friss myocardialis infarctus, sú
lyos bradycardia, digitalis intoxikáció. Veraparnil túl
érzékenység. 

Járulékos köteg fennállása {Wolf-Parkinson
White-syndroma, Lown-GanOng-Levine-syndroma) 
mellett kialakuló pitvarfibrilláció illetve pitveri flutter, 
mert kamrafibrillációt okozhat. 
e Adagolás 

Az egyéni érzékenységnek megfelelóen törté
nik, az adag fokozatos emelésével. 

A kezdő adag általában 3x40 mg. 
Átlagos napi adagja felnó/teknek 3x80-160 mg. 

A 480 mg-os maximális napi adag csak kivételes 
esetben léphető túl. 

Angina pectoris, hypertrophiás cardiomyopathia 
esetében a szekésos kezdő adag 3x40-80 mg na
ponta. Ez az adag növelhető naponta (instabil angi
na) vagy hetenként, az optimális klinikai válasz el
éréséig. 

A szekésos napi összdózis 240 mg { effort angi
na), illetve 480 mg (nyugalmi és Prinzmetal angina). 

Supraventricularis tachycardiákban az állapot 
súlyosságától függően naponta 30-4-szer 40-120 
mg. 

Kombinált kezelés: Lehetőleg önmagában ad
juk. Szükség esetén kombinálható kinidinnel (kivéve 
hypertrophiás cardiomyopathiás betegek esetén), 
prokainamiddal, digitalis-készítményekkel {figye
lembe véve a súlyos bradycardia és AV~block koc
kázatát). Ha feltétlenül szükséges, béta~blockolók
kal is adható együtt, a beteg gondos ellenőrzése 
mellett. (Balkamra elégtelenségben és AV veztési 
zavarban szenvedő betegeknél a kétszer nem kom
binálható i) 

Rövid és tartós hatású nitrátokkal együtt adva 
kedvező terápiás hatás érhető el. 
e Mellékhatás 

A szer általában jól tolerálható, az esetleg jelent-
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kező mellékhatások a dózis csökkentésével általá
ban megszúnnek vagy enyhülnek 

Leggyakoribb mel/ékhalások: obstipatio, fejfá
jás, szédülés, gyengeség, idegesség, prurítus, kipi
rulás, gyomorpanaszok, hányinger, ritkábban ortho
statikus hypotonia, allergiás reakció. 

Egyéb mellékhatások: 
Cardiafis: bradycardia, a sino-atrialis és az atri

oventricularis vezetési idő megnyúlása, AV-block 
Cardiovascularis: angina pectoris, AV dissocia

tio, mellkasi fájdalom, claudicatio, myocardialis 
infarctus, palpitatio, purpura {vasculitis), syncope. 

Központi idegrendszeri: cerebrovascularis törté
nés, egyensúlyzavar, insomnia, izomgörcsök, 
paraesthesia, psychetikus tünetek, remegés, som
nolentia, látászavar. 

Gastrointestinalis: diarrhoea, szájszárazság, 
distress, gingiva hyperplasia. 

Haematologiai: ecchymosis, véraláfutások. 
Bór: arthralgia és kiütés, exanthema, hajhullás, 

hyperkeratosis, maculák, izzadás, urticaria, Ste
vens-Johnson-syndroma, erythema multíforme. 

Urogenitalis: gynecomastia, fokozott vizeletürí
tés, menstruációzavar, impotentia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- disopyramiddal, Veraparnil adás előtt 48, utá

na 24 órán belül {feltételezett interakció veszélye mi
att); 

- kinidinnel, hypertrophiás cardiomyopathiában 
szenvedó betegeknek {jelentős vérnyomásesés ve
szélye miatt). 

Óvatosan adható: 
-antihypertensiv szereikel {ezek hatását nö

veli); 
- digitalis-készítményekkel (50-70%-kal meg

emeli ezek vérszintjét ezért a digitalis adagját csök
kenteni kell); 

- béta-blockolókkal (súlyos bradycardia, AV
black, asystole veszélye miatt); 

- inzulinnal {a Veraparnil csökkenti a diabeteses 
betegek inzulin okozta hypoglycaemiáját). 

- ciclosporinnal, karbamazepinnel és teofilJinnel 
{ezek szérumszintjét növeli, ezért az intoxikáció ve
szélye megnó); 

- rifampicinnel {csökkenti' a Veraparnil szérum
szintjét); 

- lítiummal együtt adva aZ ingerületvezetésre 
gyakorolt gátló hatása fokozódik; 

- cimetidinnel {a Veraparnil hatását fokozza); 
- barbiturátokkal (a Veraparnil hatását csökken-

ti); 
- izomrelaxánsokkal (ezek hatását a Veraparnil 

fokozhatja); 
- antiarrhythmiás szerekkel, cardiodepressiv 

anaestheticumokkal együtt adva a szív ingerképző
désére és ingerületvezetésére gyakorolt hatás, vala
mint a negatív inatrop hatás összeadódik; 

1389 

- kalcitriol, dihidrotachiszteroJ isoprenalin, szul
fopirazon a Veraparnil hatását csökkenti. 
• Figyelmeztetés 

Különös gondossággal adandó vese- és májká
rosodás esetén, mivel a Veraparnil kezelés alatt 
emelkedhet a szérum transzamináz- és alkalikus 
foszfatáz szintje. Súlyos májelégtelenségben az ál~ 
talában alkalmazott adag 30%-a ajánlott.. _ 

Wolff-Parkinson-White syndromáS bet"egek 
pitvarfibril!ációjának Verapamillal történő kezelé
se növelheti a kamrafibrilláció fellépésének koc
kázatát. 

Hosszan tartó kezelés alatt rendszeres szemé
szeli ellenőrzés javasolt. 

Övetosan adjuk keringési elégtelenségben, hy
potonia esetén, különösen béta-blackalókkal együtt, 
mert súlyosbíthatja a beteg állapotát. A Veraparnil 
lassítja az AV vezetést, ezért blockot okozhat, illetve 
a fennálló elsőfokú AV-black magasabb fokúba pro
grediálhat. Hypertrophiás cardiomyopathia miatt ke
zelt betegek érzékenyebbek lehetnek a szer me!lék
hatásaira, illetve a gyógyszerkölcsönhatásokra. 

Neuromuscularis vezetési zavarban óvatosan 
adjuk, akár gyógyszer, akár betegség {Ouchenne
féle izom-dystrophia) Okozza. 

Lehetőleg ne alkalmazzuk terhességben (főként 
az l. trimesterben) és a szoptatás ideje alatt, illető
leg Veraparnil kezeléssei egyidejűleg ajánlatos a 
szoptatást szüneteltetni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Túladagoláskor gyomormosás, valamint par
enteralisan kalcium és béta-sympathomimeticumok 
adása javallt. 

Eltartás: fénytől védve. 
O Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz: 3701 {40 mg) 

Tsz: 3702 {80 mg) 

VERÁ~ÁMILin]éktió.(sl<:!ml) 
.·cH'INQÍ·N':~>'.·;·;·.:::'.;:.'::L .,- :;~Af:á:;~iti{do~o:*fi~:-.:-

A veraparnil gátolja a kalciumionok beáramlását 
a szívizom- és az erek simaizom sejtjeibe, a sejt
membrán ún . .,lassú ioncsatornáin" keresztül, és en
nek következtében lassítja az atrioventricularis átve
zetési és csökkenti a perifériás ellenállást, valamint 
a szív oxigén-igényét. 
e Hatóanyag 

5 mg verapamilium chioratum ampullánként 
(2 ml) 



e Javallat 
Supraventricularis tachycadiák kezelésére: 
- sinus-ritmus helyreállítása paroxysmalis 

supraventricularis tachycardiákban, beleértve a 
Wolff-Parkinson-White és a Lawn-Ganong-Levine 
syndromákat is; 

-fokozott kamrai frekvencia átmeneti csökkenté
se pitvarlebegésben vagy pitvafibrillációban; 

- a tocolysisben használt béta-sympatho
mimetikumok cardiovascularis mellékhatásainak 
enyhítésére. 
e Ellenjavallat 

Veraparnil túlérzékenység. Súlyos hypotonia, 
cardiogen shock, friss myocardialis infartus, má
sod- vagy harmadfokú AV-black, sick sinus 
syndroma (kivéve a múködő kamrai pacema
kerrel ellátott betegeket), súlyos congestiv szív
elégtelenség (kivéve, ha ez verapamillal kezel
heló paroxysmalis supraventricularis tachycardia 
következménye), digitalis intoxikáció. Járulékos 
köteg fennállása (Wolf-Parkinson-White-syndro
ma, Lown-Ganong- Levine-syndroma) mellett ki
alakuló pitvarfibrilláció, illetve pitvari flutter, mert 
kamrafibrillációt okozhat. 

Kamrai tachycardia [a széles ORS tachycardia 
(ORS ~ 0,12 sec)] esetében el kell dönteni, hogy 
kamrai vagy supraventricularis tachycardiáról van
e szó. Ha nem dönthető el biztonsággal, akkor 
kamrai tachycardiának kell tekinteni. Ebben az 
esetben ne adjunk verapamilt. mert kamrafibríllá
ciót okozhat. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan alkalmazható! A 
Veraparnitt lassú intravénás injekcióként legalább 2 
perces időtartam alatt kell beadni, folyamatos EKG
és klinikai ellenőrzés mellett. A kívánt hatás elérése 
után az injekció alkalmazását abba kell hagyni! 

Javasolt adagja felnőtteknek 5-10 mg 
(0,075-0, 15 mg/kg), 2 perc alatt beadva. Amennyi
ben a várt hatás nem érhető el ezzel az adaggal, a 
dózis 30 perc múlva megismételhető. 

Idősebb betegeknél óvatosságból ajánlatos az 
injekciót 3 perces idótart8.m alatt beadni. 

Kombinált kezelés: Kinidinnel (Chinidinum sulfu
ricum), procainamiddal (Procainamid), digital is- ké
szítményekkel kombinálható, utóbbi esetben azon
ban figyelembe kell venni súlyos bradycardia és AV
black jelentkezésének lehetőségét! 
e Mellékhatás 

A szer általában jól tolerálható, a betegek kis há
nyadánál (főként az AV-blockban vagy szívizom-ká
rosodásban szenvedöknél) azonban életveszélyes 
mellékhatások is felléphetnek (pitvarlebegésben, 
pitvarfibrillációban fokozott kamrai. frekvencia, sú
lyos hypotensio, extrém bradycardiá, asystole). 
öltalában azonban legfeljebb enyhébb mellékhatá
sok fellépésére kell számítani: ~hypotensio, brady
cardia, tachycardia, szédülés, fejfájás, hányinger, 

hányás, obstipatio, allergiás reakció. Néha allergiás 
tünetek, valamint depressio, nyslagmus, álmosság, 
izomgyengeség, diaphoresis, légzési elégtelenség 
előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos az együttadás: 
- intravénás béta-blockoló szerekkel néhány 

órán belül (mindkét szer csökkenti a szívizom kan
Iraklilitását és lassítja az AV-átvezetést); 

- dizopiramiddal, Veraparnil adás előtt 48, utána 
24 órán belül (feltételezett interakciók veszélye mi
att); 

- kinidinnel, hypertrophiás cardiomyopathiában 
szenvedő betegeknek (jelentős vérnyomásesés ve
szélye miatt). 

Óvatosan adható együtt: 
-antihypertensiv szerakkel (ezek hatását növeli); 
- plazmafehérjékhez nagy affinitással kötődő 

anyagokkal, pl. szalicilátokkal (mivel a veraparnil is 
erősen kötődik); 

- digitalis-készítményekkel (súlyos bradycardia 
és AV-black kockázata miatt): 

- inzulinnal (a veraparnil csökkenti a diabeteses 
betegek inzulin okozta hype·rglycaemiáját); 

- ciclosporinnal, karbamazepinnel és teofillinnel 
(ezek szérumszintjét növeli, ezért az intoxikáció ve
szélye megnő): 

- rifampicinnel (csökkenti a veraparnil szérum
szintjét); 

- lítiummal (együttadva az ingerületvezetésre 
gyakorolt gátló hatás fokozódik): 

- cimetidinnel {a veraparnil hatását fokozza); 
- barbiturátokkal (a veraparnil hatását csök-

kentik); 
- izomrelaxánsokkal (ezek hatását a veraparnil 

fokozhatja); 
- antiarrhythmiás szerekkel. cardiodepressiv 

anaestheticumokkal (együtt adva a szív ingerképzé
sére és ingerületvezetésére gyakorolt hatás, vala
mint a negatív inatrop hatás összeadódik): 

- kalcitriollal, dihidrotachiszterollal, izoprenalin
nal, szulfinpirazonnal (a veraparnil hatását csök
kenti). 
e Figyelmeztetés 

óvatosan adjuk keringési elégtelenségben (elő
zetes digitalizálás meggondolandó), hypotonia ese
lén, különösen béta-blockolókkal együtt, mert sú
lyosbíthatja a beteg állapotát. 

Fokozott óvatossággal adjuk máj- és vese
elégtelenségben (nem fokozódik, de megnyúlik a 
hatás). 

Anaesthesia bevezetésekor, supratentoriális 
agydaganatos betegek esetében agynyomás foko
zódás! észleltek néhány esetben iv. Veraparnil adá
sa után. 

Neuromuscularis vezetési zavarban óvatosan 
adjuk, akár gyógyszer (vecuronium), akár beteg
ség (Duchenne-féle izomdystrophia) okozza; 
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légzőizom elégtelenséget hozhat létre. A ritkán elő
forduló életveszélyes mellékhatások fellépésének 
kockázata miatt a kezelés lehetőleg EKG ellenőrzés 
mellett történjék, és resuscitaciós berendezések 
cardioversios . lehetőség álljon az orvos rendelke~ 
zésére. 

A készítményt lehetőleg ne alkalmazzuk a ter
hesség l. trimesterébeh és a szoptatás ideje alatt, il
letőleg Veraparnil kezelés alatt ajánlatos a szopta
tást szüneteltetni. 

Túladagolás kezelése parenteralis kalcium
bevitellel (Calcimusc, Calcium chloratum) és béta
adrenerg stimulánsok adásával történik. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3700 

VERMOX tabletta (Sx) 

RICHTER ATC kód: P02C A0-1 

Szintetikus, szélesspektrumú féreghajtó gyógy
szer. Behatol a féreg sejtjeinek tubulin képződmé
nyeibe, ezzel megakadályozza a glukóz felvételt és 
a féreg normális emésztési funkcióját, oly mérték
ben, hogy a sejtek automatikusan oldódnak. 
e Hatóanyag 

100 mg mebendazolum tablettánként. 
e Javallat 

Enterobius vermicularis, Ascaris /umbricoides 
Trich~ris trichiura, AncylosfoJ:a duodenale, Necato~ 
amencanus, Strongy/oides stercora/is, Taenia spp. 
okozta és kevert fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, lactatio, a gyógyszerrel szembeni is
mert túlérzékenység. 2 éves kor alatt alkalmazása 
megfontolandó! 
e Adagolás 

Enterobiasisban testtömegtól és életkortól füg
getlenül felnőtteknek és gyermekeknek: egyszer 
100 mg (1 tabletta) bevétele elegendő. Miután rein
fekció elég gyakori, a kezelést 2 és 4 hét múlva meg 
kell ismételni. 

Ascariasisban, trichuriasisban, ancylostomiasis
ban és kevert fertőzésekben testtömegtől és élet
kortól függetlenül felnőtteknek és gyermekeknek: 
napi 200 mg (reggel és este 1-1 tabletta) három 
egymást követő napon. 

Taeniasisban és strongy/oidiasisban 
felnőtteknek: napi 400 mg (reggel és este 2-2 

tabletta) 3 egymást követő napon, 
gyermekeknek: napi 200 mg (reggel és este 1-1 

tabletta) 3 egymást követő napon. 
e Mellékhatás 

Ritkán alhasi fájdalom és hasmenés. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerülendó: 
-levamizollal pl. Decaris tablettával (növekvő to

xicitás); 
-l ipafil anyagokkal (toxicitása növekedhet). 

e Figyelmeztetés 
A gyógyszer szedésekor és utána legalább 24 

óráig szeszes ital nem fogyasztható. 
Túladagolás: Tünetei alhasi görcsök:t\ány1·nger, 

hányás és hasmenés. 
Specifikus antidoturna nincs. Gyomormosásra 

káliumpermanganát 20 mg/100 ml koncentrációjú 
vizes oldala alkalmazható. 

Eltartás: fénytől védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3481 

VEROSi"IRON.25 r.ngtabletia. 
(20x; 100x) 

RICHTER 

Az aideszteron kompetitív antagonistája, kálium 
megtakarító diureticum. A vese distalis tubulusán 
növeli a nátrium és a víz, csökkenti a kálium kivá
lasztását. 
e Hatóanyag 

25 mg spironolactonum tablettánként. 
• Javallat 

Primer hyperaldosteronismus rövid időtartamú 
praeoperatív kezelése; aldoszteron-termeló mellék~ 
vese adenomás beteg tartós kezelése, ha a beteg 
nem operálható, vagy az operáció! visszautasítja. 

Oedemás állapotok. általában más diureticu
mokkal, folyadék - és sóbevltel megszorítással, 
szükség esetén ágynyugalommal kombinálva cél
szerű alkalmazni. 

- Pangásos szívelégtelenséget kíséró oedema, 
ha a beteg nem reagál más kezelésre vagy az 
egyéb kezelést nem tolerálja, illetve ha egyéb 
d iureticurnak potenciálása szükséges. 

- Májcirrhosisos oedema és/Vagy ascites. 
- Nephrosis syndroma, ha az alapbetegség ke-

zelése, a folyadék-és sóbevitel megszorítása és 
más diureticumok nem érnek el kellő eredményt. 

Hypertonia, ha a diagnózis egyértelműen tisztá
zott, főleg hyperkalaemia esetén, egyéb antihyper
tensiv szerekkel kombinálva. 

Hypokalaemia ha a beteg más kezelésben nem 
részíthető. Digitálisz kezelés eselén hypokalaemia 
prophylaxisa, ha más mód nem megfelelő. 
8 Ellenjavallat 

Anuria, akut renális insufficiencia, kifejezett ve
sefunkció-károsodás, hyperkalaemia, hyponatrae
mia. Terhesség, szoptatás esetén csak kivételesen 
adható. 



• Adagolas 
Diagnosztizált hyperaldosteronismus esetén na

pi 100-400 mg (4-16 tabletta) adagolható mútéti 
előkészítésként Ha a beteg nem múthető, a legki
sebb individuálisan hatásos adaggal tartós kezelés 
végezhető. Ebben az esetben a kezdő dózis 14 na
ponként csökkenthető, amíg elérik a minimállsan 
hatásos dózist. Tartós kezelés ese té n célszerű más 
diureticumokkal kombinálni a mellékhatások csök
kentése érdekében. 

Oedema eselén (szívelégtelenség, májcirrhosis, 
nephrosis syndroma): 

- Felnőtteknek: a kezdő napi adag rendszerint 
100 mg (4 tabletta) két részre elosztva, de egyéntól 
függően 25-200 mg-ig terjedhet naponta. A 
Verospiront mindig kombinálni kell más -célszerű
en egy proximálisabban ható- diureticummal (pl. 
Furosemid), ebben az esetben a Verospiron adagja 
változatlan marad. 

- Gyermekeknek: 3,3 mg/ttkg adható naponta 
osztott adag ban. 

Hypertoniában a kezdő adag általában 50-100 
mg {2-4 tabletta) naponta, két részre elosztva, anti
hypertensivurnakkal kombinálva. A kezelés leg
alább két hétig folytatandó, mert maximális hatás 
két hét előtt nem várható! Az adagolás ezután indi
viduális. 

- Diureticumok okozta hypokalaemiában 
25-100 mg (1-4 tabletta) adható naponta, ha az 
orális kálium pótlás vagy más, kálium-megtakarító 
módszer nem megfelelő. 
e Mellékhatás 

Hyperkalaemia; gastrointestinalis zavarok (há
nyinger, hányás, diarrhoea); álmosság, fejfájás, 
maculopapilláris vagy erythematosus bőrkiütések, 
urticaria; ataxia; gynecomastia, impotencia; rend
szertelen menstruatio (amenorrhoea, post
menopausás vérzés). 

A mellékhatások az adagolás befejeztével álta
lában megszünnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- kálium-pótlókkal és más kálium-megtakarító 

diureticumokkal {hyperkalaemia jöhet létre) 
- szalicilátokkal (feltételezhetően gátolja a nátri

um-ürítő hatást) 
e Figyelmeztetés , 

Szükségtelen használata kerülendő! Altatkísérle
tekben különleges körülmények között tumorinduká
ló hatás lehetősége felmerült. Más körülmények kö
zött állatokban ilyen befolyást nem tudtak megerősí
teni. A human terápiában használatos adagokra vo
natkozólag karcinogén hatást nem észleltek. 

Kálium-pótlókkal együtt adva szigorú kálium
szint ellenőrzés szükséges. 

Alkalmazásának elsó szakaszában- egyénén
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A"to-

vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
rnértéke. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3381 

VERPAMI.L• 40 lllg filmtabletta 
(:löx; 100x) 

VERPAMIL 120 mg•tilmtabletta 
(30x; 100x) 

ORION 

A lassan aktiválódó kalciumcsatornát blackaló 
hatása révén a sejten belüli kalcium kancentráció 
csökkentésével tágítja a sziv koszorúereit, valamint 
a perifériás artériákat és arteriolákat. Csökkenti a 
szívizomzat contractilitását, a perctérfogat azonban 
alig változik, mivel a perifériás érrendszer tágítása a 
szív utóterhelését mérsékli. 

A veraparnil szelektív mOdon hat a szív ingerü
letvezető rendszerére: a spontán junctionalis aktivi
tást gátolja és az atrioventricularis és sinoauricularis 
vezetést lassítja. 

Orálisan alkalmazva jól -több mint 90%-ban -
felszívódik, biohasznosulása azonban ennél lénye
gesen alacsonyabb a nagyfokú "first pass" metabo
lizmus miatt. 

Nagyfokú individuális különbség tapasztalható a 
veraparnil elirninációs felezési idejében 2,4-7,4 óra 
egyszeri dózis után és 4,5-12 óra ismételt adago
lási követően. A máj metabolizáló enzim rendszere 
a veraparnil kancentráció emelkedésével telítődik. 

Májkárosodás esetén az elimináció nagymértékben 
elhúzódhat. 

A maximális hatás ideje átlagosan egy-két óra 
alatt alakul ki per os adagolás után. A sleady-state 
általában a negyedik napon alakul ki folyamatos per 
os kezelés esétén. 
• Hatóanyag 

40 mg ilL J 20 mg verapamilium chioratum tab
lettánként. 
• Javallat 

Angina pectoris, különböző vasospastikus angi
nák, supraventricularis tachycardia (supraventrícu
laris paroxysmalis tachycardia, pitvarfibril!áció, pit
varremegés). essentialis hypertonia. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység, myocardialis 
infarctus akut szakasza, 1!,- vagy 111,-fokú AV-black, 
előzetes digitalizálás nélküli szívelégtelenség, hypo
tonia (systolés vérnyomás 90 Hgmm), cardiogen 
shock, sick-sinus syndroma, WPW~syndroma pit
varfibrillációval vagy pitvarremegéssel. Terhesség 
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első trimeStere. Szapiatás ideje (mivel kiválasztódik 
az anyatejbe). 
• Adagolás 

Adagolása egyéni. Általában a kezdő adag 3-
szar 40 mg. naponta, átlagos napi adagja 3-szar 
BG-120 mg. A_maximális napi adag 480 mg lehet, 
amely csak kivételes esetben léphető túl. 

Angina pectoris esetében a kezdő adag 3-szar 
40-80 mg naponta, mely dózis naponta vagy heten
te növelhető {instabil angina esetén) az optimális 
hatás eléréséig. Effort angina esetén aszokásos na
pi adag 240 mg, nyugalmi (Prinzmetal) angina ese
lén a napi adag 480 mg 

Supraventricularis arrhythmiában naponta 3-
szar 40-120 mg, essentialis hypertoniában általá
ban 2-szer 160 mg. 
• Mellékhatás 

Székrekedés, hányinger, hányás, fejfájás, szé
dülés, kipirulás, szakatlan fáradtság, perifériás 
oedema és allergiás reakciók. 
e Gyógyszerköcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- disopyramiddal (a Veraparnil adás előtt 48, 

utána 24 órán belül). 
óvatosan adható együtt: 
- P-blockolókkal (AV-black, cardiodepressiv ha

tás fokozott, hypotonia); 
- antiarrhythmiás szerekkel (AV-black, cardio

depressiv hatás fokozott, hypotonia); 
- digoxinnal {digoxin plazmakoncentrációját 

erősen megnövelheti); 
- vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (vérnyo

máscsökkentő hatás fokoptt); 
- inhalációs anaestetiCumokkal (AV black, car

diodepressiv hatás fokozott, hypotonia); 
- a nagymértékű protein kötődést mutató gyágy

szerek szabad szérumkoncentrációjának változása 
léphet fel; 

- chinidinnel {hypotonia, egyes esetben tüdő
oedema, hypertrophikus cardiomyopathiaban szen
vedő betegeknél); 

- cickosporinnal { ciclosparin szint nő); 
- teofilJinnel ( leofilii n szint nő); 
- karbamazepinnel {karbamazepin plazmaszint-

je nő); 
- cimetidinnel (verapamil plazmaszintje nó); 
- lítiummal (a veraparnil csökkenti a litium hatását). 

e Figyelmztetés 
Fokozott óvatosság szükséges 1.-fokú AV

black, bradycardia, alacsony vérnyomás, ill. pitva
rí fibrilláció esetén. {Utóbbi esetben, ha egyidejű
leg WPW syndroma áll fenn, kamrafibrilláció követ
kezhet be.) 

A veraparnil és a p-receptor blockolók együtt
adásakor additív hatás jelentkezhet mind a szív in
gervezetésére, mind a szív összehúzódó képessé
gére vonatkozóan. 

Congestiv szívelégtelenségben szenvedő bete
geket digitalizálni kell a veraparnil terápia előtt, mi
vel a szívelégtelenség rosszabbodhat. Szívgliko
zidokkal, digoxinnal, [3-receptor blockolókkaf, anti
hypertensivurnakkal kezelt betegek rendszeres el
lenőrzése szükstges, ill. együttadás eselén a bete
gek gyógyszeradagját újra be kell állítani. 

Máj- és vesebetegség esetén csókkentett dózis
ban szükséges alkalmazni (a hatás időtartai"íl"á. meg
hosszabbodhat). 

Hosszantartó kezelés alatt rendszeres szemé
szeli ellenőrzés szükséges {állatkísérletekben 
cataractát okozott). 

Terhesség fl-lll. harmadában a haszon/kocká
zat szigorú mérlegelése után 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. 

Túladagolás tünetei: bradycardia, hypotensio, 
AV disszociáció, hyperglycaemia. 

Túladagolás kezelése: gyomormosás. 10-20 ml 
Calcimusc injekciót kell lassan iv. beadni. Ha a ke
zelés eredménytelen; folyadékbevitel, dopamin infú
zió, atropin adás, pacemaker átmeneti alkalmazása 
válhat szükségessé. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi_szám: K-1090 (40 mg) 

K-1312(120mg) 

A Vibramycin hatóanyaga, a doxiciklin, széles 
spektrumú antibioticum, az oxitetraciklin félszin
tetikus származéka. Jellemzéje a nagyfokú tipaid
oldékonyság és a kis kalcium affinitás. A normál em
beri szérumban igen stabil. Nem degradálódik epi
anhidro formává. 

Bakteriosztatikus hatású, gátolja a kórokozók fe
hérjeszintézisét. Szárnos Gram-pozitív és Gram
negatív kórokozóra hatásos. 

A tetraciklinek jól felszívódnak, és különbözó 
mértékben kötődnek a plazmafehérjékhez. A májon 
keresztül az epében koncentrálódnak, biológiailag 
aktív formában, és nagy koncentrációban ürülnek a 
széklettel és vizeletteL 

A Vibramycin orális adagolási követően gya
kOrlatilag teljesen felszívódik, felszívódását étel, tej 
fogyasztása nem befolyásolja jelentősen. 200 mg 
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bevételét követően egészséges önkéntesek szé
rum szintjének maximuma átlag 2,6 )lg(ml volt a 
második órában és 1,45 )lg/ml-re csökkent 24 órán 
belül. 

Egészséges vesemúködésú személyekben 
(kreatinin clearance kb. 75 ml/min.) a beadott daxi
ciklin mintegy 40%-a választódik ki 72 órán belül a 
vesén át. Súlyosan károsadott vesefunkció eselén 
(kreatinin clearance 10 ml/min. alatt) avesén át tör
ténő kiválasztás akár 1-5%-ra is csökkenhet. 
Egészséges és károsadott vesefunkciójú szemé
lyekben a daxiciklin szérum felezési ideje (18-20 
óra) nem tér el jelentősen. 

Eddigi vizsgálatok szerint a szokásos adagok 
károsadott vesefunkciójú betegekben sem kumulá
lódnak. 

A daxiciklin szérum felezési idejét a haemodialy
sis nem befolyásolja. 
• Hatóanyag 

100 mg doxycyclinum (doxycyclinium chioratum 
formájában) kapszulánként; 10 mg doxycyclinum 
(kalcium komplex formájában) ml-enként a szirup
ban. 
o Javallat 

Az alábbi mikroorganizmusok okozta fert6zé
sekben: 

Rickettsiák: Rocky Mountain foltos láz, kiütéses 
és endémiás typhus, Q-láz, rickettsia-himló és kul
lancsláz. 

Mycopfasma pneumoniae (PPLO, Eaton agens) 
Chlamydia psittaci: psittacosis és amithasis 
Chlamydia trachomatis: lymphogranuloma 

venereum és felnőttek szövódménymentes ure
thralis, cervicalis vagy rectalis infectioja. 

Calymmatobacterium {Donovania) granuloma
tis: granuloma inguinale 

Borrelia recurrentis és B. duttonii: febris recur
rens 

Ureaplasma urealyticum (T-Mycopfasma): nem 
gonorrhoeás urethritis 

Plasmodium fa/ciparum: choloroquin rezisztens 
falciparum-malária (trópusi malária) 

A következő Gram-negatív mikroorganizmusok 
okozta fertőzésekben: 

Haemaphi/us ducreyi: ulcus molle 
Yersinia pestis (Pasteurella pestis) 
Francisel/a tularensis ( Pasteurelia tularensis) 
Bartonella bacilliformis 
Bacteroides fajok 
Fusobacterium fajok 
Campy/obaefer fetus (Vibrio fetus) 
Brucella fajok (sztreptomicinnel kombinálva) 
Az alább felsorolt kórokozók gyakran reziszten

sek tetraciklinekre, ezért a Vibramycin csak antibio
grammal igazolt érzékenység eseté"n javallt: 

- Gram-negatív kórokozók: 
Neisseria gonorrhoeae 
Vibrio cholerae (Vibrio comma) 

Escherichia coli 
Enterobaefer aerogenes 
Shigella fajok 
Acinetobacter fajok 
Haemaphi/us influenzae (légúti fertőzések) 
Klebsiella fajok {légúti, húgyúti fertőzések) 
Branhamella catarrhalis 
- Gram-pozitív kórokozók: 
Streptococcus fajok: a Streptococcus pyo

genes és a Streptococcus faecalis törzsek nagy 
százaléka rezisztens a tetraciklinek iránt. Strepto
coccus fertőzésben a tetraciklinek csak a kórokozó 
előzetesen igazolt érzékenysége esefén alkalmaz
hatók! 

A béta-haemolytikus streptococcusok (A cso
port) okozta felsőlégúti fertőzések kezelésére, a 
rheumás láz megelőzésére a penicillin a választan
dó gyógyszer. 

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneu
moniae) 

Staphylococcus aureus (légúti, bór és lágyszö
veti fertőzések) 

Staphylococcus fertőzésekben a tetraciklinek 
nem tartoznak a választandó gyógyszerek közé. 

Penicillin ellenjavallala eselén a Vibramycin al
ternatív antibioticumként adható a következő kór
okozók okozta fertőzésekben: 

Treponema pallidum és Treponema pertenue 
(syphilis és framboesia) 

Lisferia monocytogenes 
Clostridium fajok 
Bacillus anthracís 
Leptotrichia bucca/is (Fusobacterium 

fusiforme): Piaut-Vincent angina 
Actinomyces fajok 
Akut intestinalis amoebiasisban a Vibramycin 

adjuvánsként adható amoabieid gyógyszerekkeL 
Súlyos acne-ban a doxicik!ín kiegészítő terápia~

ként szóbajőhet. 
A Vibramycin javallt a trachoma kezelésére is, 

bár immunfiucrescens módszerrel a kórokozó elimi
nációját nem mindig sikerült igazolni. 

Lyme-kór L stádiuma. 
Zárványos conjunctivitis, önmagában vagy helyi 

kezeléssei kombinálva. Profilaktikus és terápiás al
kalmazás: leptospirosis, cholera. 

Profilaxis: Rickettsia tsutsugamushi okozta 
.,scrub" typhus, enteratoxikus E. coli törzsek okozta 
.. utazási betegség", chiorequin rezisztens 
Plasmodium falciparum okozta malária. 
• Ellenjavallat 

Bármely tetraciklin származék iránti túlérzékeny~ 
ség. Szoptatás. 

Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az 
elóny/kockázat alapos mérlegelésével adható): ter
hesség, 8 éven aluli életkor. 
e Adagolás 

A dbxiciklin szokásos napi adagja és az adago---
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lás gyakorisága külőnbözik korábbi tetraciklin szár
mazékokétól. 

Az ajánlott adagok túllépése növeli a mellékha
tások előfordulásának gyakoriságát. 

A kezelést a tünetek és a láz megszúnése után 
még legalább ?.4-48 órán át folytatni kell. 

Streptococcus fertőzésben a kezelést legalább 
1 o napon át folytatni kell a rheumás láz vagy 
glomerulonephritis megelőzése céljából. 

Felnőtteknek a Vibramycin szokásos adagja a 
kezelés első napján 200 mg (egy adagban vagy 12 
óránként 100 mg), ezt követően a napi fenntartó 
adag 100 mg. Súlyos fertőzésekben (különösen kró
nikus húgyúti fertőzésben) napi 200 mg az ajánlott 
adag. 

Gyermekeknek 8 év felett a szokásos adag 
50 ttkg alatt a kezelés első napján 4 mg/ttkg egy
szerre, vagy napi két adag ra elosztva; ezt követően 
a napi fenntartó adag 2 mg/ttkg. Súlyos fertözések
ben napi 4 mg/ttkg adható. 50 ttkg felett a felnőtt 
adagok adhatók. 

Acne vu/garis: napi 50-100 mg 12 hétig 
Acut gonococcus fertőzésben (kivéve a férfiak 

anorectalis infekcióját) naponta 2-szer 100 mg 7 na
pon keresztül. Alternatív kezelési sémaként ajánl
ható egyszeri 300 mg, majd egy óra múlva újabb 
300 mg. Ezt az adagot célszerű étellel, tejjel, vagy 
szénsavas itallal beadni. 

Felnöttek Ch/amydia trachomatis okozta nem 
szövódményes urethralis, endocervicalis vagy rec
talis fertózése eselén naponta 2-szer 100 mg 7 na
pon át. 

Férfiak Ureaplasma urealyticum (T-Mycoplasma) 
okozta genitális fertózésé~n, mely infertilitás! okoz
hat. mind a fertőzött férfit.' mind a szexuális partnert 
naponta 2-szer 100mg-mal kell kezelni 4 hétig. 

Ureaplasma urealyticum okozta urethritisben na
ponta 2-szer 100 mg 7 napig. 

Primaer és secundaer syphilisben napi 300 mg 
legalább 1 O napon át. 

Akut kismedencei gyulladásban naponta 2-szer 
100 mg daxiciklin (kombináció tagjaként). 

Chioraquin rezisztens falciparum maláriában 
gyorshatású schizontociddel, pl.: kininnel kombinál
va napi 200 mg legalább 7 napig. 

Malária profilaxisa: felnőtteknek 100 mg napon
ta. A gyógyszer szedését a maláriás területre tőrté
nő utazás előtt 1-2 nappal ajánlott elkezdeni, és az 
utazást követően még 4 hétig kell folytatni. 

Visszatérő láz és kiütéses typhus: egyszeri 
100 vagy 200mg-os adaggal sikeres kezelést ír
tak le. 

Cholera kezelése és profilaxisa: egyszeri 300 
mg. 

Scrub typhus profilaxisa: egyszeri 200 mg. 
Utazási betegség: utazók hasmenésének meg

előzésére az utazás első napján 200 mg (egyszerre 
vagy napi két részben) majd napi 100mgaz utazás 

folyamán. 21 napot meghaladó profilaxisról nincse
nek adatok. 

Leptospirosis profilaxis: naponta kétszer 100 mg 
7 napig. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis tünetek (a gyakorlatilag teljes 
felszívódás miatt ritkán fordulnak elő): anorexia, 
hányinger, hányás, hasmenés, g!ossítis, dysphagia, 
enieracolitis és gyulladásos laesiók monilia'Síssal az 
anogenitalis területen. Ritkán abnormális májfunk
ció. Oesophagitis, oesophagus fekély (főleg, ha 
közvetlen ül lefekvés előtt vették be a gyógyszert). 

Bórtűnetek: maculopapulás és erythemás ki
ütés. Exfoliativ dermatitis. Közvetlen napfénynek 
vagy ultraibolya sugárzásnak kitett bórfeiCileten foto
dermatitis léphet fel. Bórreakció jelentkezése eselén 
a kezelést abba kell hagyni. 

Vese: A vér karbamidnitrogén-szintjének adag
tól függő emelkedése (lásd Figyelmeztetés). 

Túlérzékenységi reakciók: urticaria, angioneu
rotikus oedema, anaphylaxia, anaphylactoid purpu
ra, szérumbetegség, pericarditis és szisztémás 
lupus erythematosus exacerbatioja. 

Csecsemőkben a nagykutacs előboltosulása, 

felnőttekben benignus intracranialis nyomásfokozó· 
dás előfordult, ezen tünetek a kezelés abbahagyá
sakor megszűntek. 

Vérképzőrendszer: haemolytikus anaemia, 
thrombocytopenia, neutropenia és eosinophilia. 

Hosszú időn át adagolt tetraciklinek a pajzsmi
rigy barnás fekete mikroszkópikus elszínezódését 
okozták. A pajzsmirigy funkció vizsgálata eltérést 
nem mutatott. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A tetraciklinek esőkkentik a plazma prothrombin 
aktivitását. Anticoaguláns terápiában részesülő be
tegek antikoaguláns adagját szükség eselén módo· 
sítani kell. 

-Penicillin készítményekkel együtt nem adható, 
azok hatását csökkenti. 

-Alumínium, kalcium vagy magnézium tartalmú 
antacidumok, vaskészítményekés bizmutsók gátol
ják a felszívódását. 

- Alkohol, barbiturátok, karbamazepin és feni
tain a daxiciklin felezési idejét csökkenti. 

- Metoxif!uran tetraciklinekkel egyúti alkalmazva 
halálos kimenetelű vesekárosodást okozott. 

- Az orális antikoncipiensek hatását a tetracik
linek csökkenthetik . 
e Figyelmeztetés 

A tetraciklinek a fogak fejlődése idején (a ter
hesség második felében, csecsemókorban és 
gyermekkorban 8 éves korig) a fogak maradandó 
elszínezódését és a fogzománc hypoplasiáját okoz
hatják. 

A tetraciklinek stabil kalcium-komplexet képez
nek a csontszövetekben. Koraszülöttekben a szár
kapocs-csont növekedési arányának csökkenését 
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figyelték meg 6 óránként alkalmazott 25 mg/ttkg 
adag per os adását követően. A gyógyszer alkalma
zásának megszüntetése után a reakció reverzibilis
nek bizonyult. 

A Vibramycin alkalmazása 8 éven aluli gyerme
keknek csak akkor javallt, ha egyéb antibioticum
ok, kemoterápiás szerek hatástalanak vagy ellenja
valltak. 

Tartós adagolása eselén a vérképzőrendszer, a 
vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges. 

Más antibioticumhoz hasonlóan alkalmazása 
nem "érzékeny mikroorganizmusok, gombák túlsza
porodását okozhatja. 

Fontos a beteg gondos megfigyelése. Szuperin
fekció eselén alkalmazását abba kell hagyni és 
megfelelő kezelést kell alkalmazni. 

Fényérzékeny betegekel a napfénytól és az UV 
sugárzástól óvni kell, bórtünetek megjelenésekor a 
kezelést abba kell hagyni. 

A tetraciklir.ek antianabolikus hatása révén a vér 
karbamidnitrogén szintje emelkedhet. Vizsgálatok 
azt jelzik, hogy ez daxiciklinnel kezelt vesekárosa
dott betegekben nem fordult elő. 

Nemi betegségek kezelése esetén, ha egyidejü
leg syphilis gyanúja is fennáll, a megfelelő diag
nosztikus vizsgálatokat- a sötétlátóteres mikroszkó
pos vizsgálatot is beleértve- el kell végezni és leg
alább 4 hónapon át havonta szerológiai ellenőrzés 
szükséges. 

Nyelőcsó irritáció- és fekély kialakulásának elke
rülése érdekében a kapszulát sok folyadékkal kell 
bevenni. 

Gyomorirritáció eselén étellel vagy tejjel kell 
bevenni felszívódását nem befolyásolják jelentő
sen). 

Túladagolás eselén a kezelést abba kell hagyni, 
tüneti és szupportiv kezelést kell alkalmazni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: K- 716 (kapszula) 

K- 840 (szirup) 

VIBRAMYCIN 200.·mginjekt:ió • 

· (1 porampuUá) · 
PFIZER·BIÖGAL 

A Vibramycin hatóanyaga, a doxiciklin, széles 
spektrumú antibioticum, az oxitetraciklin félszin
tetikus származéka. Jellemzője a nagyfokú lipoid
oldékonyság és a kis kalcium affinitás. A normál em
beri szérumban igen stabil. Nem degradálódik epi
anhidro formává. 

Bakteriosztatikus hatású, gátolja a kórokozók fe'-

hérjeszintézisét. Számos Gram-pozitív és Gram
negatív kórokozóra hatásos. 

A tetraciklinek jól felszívódnak, és különbözö 
mértékben kötődnek a plazmafehérjékhez. A májon 
keresztül az epében koncentrálódnak, és biológiai
lag aktiv formában, nagy koncentrációban ürülnek a 
széklettel és vizelettel. 

Egyszeri 100.mg-os daxiciklin adag- 0,4 mg/ml
es koncentrációban 1 óra alatt beadott - infúzióját 
követően egészséges önkéntesekben a maximális 
szérumszint átlag 2,5 f.i.g/ml volt; 200 mg-ot 0,4 
mg/ml koncentrációban 2 órán át adagolva a maxi
mális szérumszintet átlag 3,6 pg/ml-nEik találták. 

Egészséges vescmúködésű személyekben 
(kreatinin clearance kb. 75 ml/min.) a beadott daxi
ciklin mintegy 40%-a választódik ki 72 órán belül a 
vesén át. Súlyosan károsadott vesefunkció eselén 
(krcatinin clearance 10 ml/min. alatt) avesén át· tör
ténő kiválasztás akár 1-5%-ra is csökkenhet. 
Egészséges és károsadott vesefunkciójú szemé
lyekben a daxiciklin szérum felezési ideje (18-20 
óra) nem tér el jelentésen. A daxiciklin szérum fele
zési idejét a haemedialysis nem befolyásolja. 
e Hatóanyag 

200 mg doxycyclinum (hiklát só formájában) 
porampullánként Segédanyag: aszkorbinsav. 
e Javallat 

Az alábbi mikroorganizmusok okozta fertőzé

sekben: 
Rickettsiák: Rocky Mountain foltos láz, kiütéses 

és endémiás typhus, Q-láz, rickettsia-himló és kul
lancsláz. 

Mycoplasma pneumoniae (PPLO, Eaton agens) 
Chlamydia psittaci:psittacosis és ornithosis 
Chlamydia trachomatis: lymphogranuloma 

venereumCalymmatobacterium (Donovania) granu
lomatis: granuloma inguinale 

Borrelia recurrentis és B. duttonií: febris recur~ 
r ens 

Ureaplasma urea/yticum {T-Mycoplasma): nem 
gonorrhoeás urethritis 

Plasmodium falciparum: chioraquin rezisztens 
falciparum-malária (trópusi malária) 

A következő Gram-negatív mikroorganizmusok 
okozta fertőzésekben: 

Haemaphi/us ducreyi: ulcus molle 
Yersinia pestis (Pasteurella pestis) 
Francisella tufarensis (Pasteurella tularensis} 
Bartonella baci/Iifarmis 
Sactereides fajok 
Fusobacterium fajok 
Campy/obaefer fetus {Vibrio fetus) 
Brucella fajok (streptomycinnel kombinálva) 
Az alább felsorolt kórokozók gyakran reziszten

sek tetraciklinekre, ezért a Vibramycin csak antibi
ogrammal igazolt érzékenység esetén javallt 

- Gram-negatív kórokozók: 
Neisseria gonorrhoeae 

1396 

l 
l 
.l 

i 
'l' ,, .. 

Vibrio cho/erae (Vibrio comma) 
Escherichia coli 
Enterobaefer aerogenes 
Shigelfa fajok 
Acinetobacter fajok 
Haemaphi/us influenzae {légúti fertőzések) 
Klebsiella fajok {légúti, húgyúti fertőzések) 
Branhamel/a catarrhalis 
-Gram-pozitív kórokozók: 
Streptococcus fajok: a Streptococcus pyo

genes és a Streptococcus faecalis törzsek nagy 
százaléka rezisztens a tetraciklinek iránt. Strepto
coccus fertőzésben a tetraciklinek csak a kórokozó 
előzetesen igazolt érzékenysége eselén alkalmaz
hatók. A béta-haemolytikus streptococcusok {A 
csoport) okozta felsőlógúti fertőzések kezelésére, a 
rheumás láz megelőzésére a penicillin a választan
dó gyógyszer. 

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneu
moniae) 

Staphyfococcus aureus (légúti, bór és lágyszö
veti fertőzések) 

Staphylococcus fertőzésekben a tetraciklinek 
nem tartoznak a választandó gyógyszerek közé. 

Penicillin ellenjavallala eselén a Vibramycin 
alternativ antibiotikumként adható a következő kór
okozók okozta fertőzésekben: Treponema palfidum 
és Treponema pertenue {syphills és framboesia) 

Lisferia monocytogenes 
C/ostridium fajok 
Bacillus anthracis 
Leptotrichia bucca/is (Fusobacterium 

fusiforme): Piaut-Vincent angina 
Actinomyces fajok / 
Akut intestinalis amÓebiasisban a Vibramycin 

adjuvánsként adható amoebicid gyógyszerekkel. 
A Vibramycin javallt a trachoma kezelésére is, 

bár immunfiucrescens módszerrel a kórokozó elimi
nációját nem mindig sikerült igazolni. 

Lyme-kór!. stádiuma. 
• Ellenjavallat 

Bármely tetraciklin származék iránti túlérzékeny
ség. Szoptatás. 

Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az 
e1óny/kockázat alapos mérlegelésével adható): ter
hesség, 8 éven aluli életkor: 
e Adagolás 

A Vibramycin szokásos napi adagja és az ada
golás gyakorisága különböziR az egyéb tetraciklin 
származékokétól. Az ajánlott adagok túllépése nö
veli a mellékhatások előfordulásának gyakoriságát. 
A kezelést a tünetek és a láz megszűnése után még 
legalább 24-48 órán át folytatni kell. 

Streptococcus fertözésben a kezelést legalább 
1 o napon át folytatni kell a rheumás láz vagy 
glomerulonephritis megelőzése céljából. 

Felnőtteknek a Vibramycin szokásos adagja a 
kezelés első napján 200 mg (egy adagban vagy 12 

óránként 100 mg), ezt követően a napi fenntartó 
adag 100 mg. Súlyos fertőzésekben (különösen kró
nikus húgyúti fertőzésben) napi 200 mg az ajánlott 
adag. 

Gyermekeknek 8 év felett a szokásos adag 
50 ttkg alatt a kezelés első napján 4 mg/ttkg egy
szerre, vagy napi két adagra-elosztva; ezt követően 
a napi fenntartó adag 2 mg/ttkg. Súlyos fertőzések
ben napl 4 mg/ttkg adható. 50 ttkg felett 'B:'Telnótt 
adagok adhatók. 

Primer és szekunder syphilisben napi 300 mg 
legalább 10 napon át. 

Akut kismedencei gyu/ladásban naponta két
szer 100 mg daxiciklin (kombináció tagjaként). 

Chioraquin rezisztens falciparum maláriában 
gyorshatású schizonticiddel, pl.: kininnel kombinál
va napi 200 mg legalább 7 napig. 

Az infúzió! lassan kell beadni, ideje az adagtól 
függően ( 100-200 mg/nap) változhat, rendszerint 
1-4 óra, 100 mg infúzió minimális beadási ideje 1 
óra, az oldat koncentrációja 0,5 mg/ml. 

A kezelést a tünetek és a láz megszúnését köve
tően legalább 24-48 óráig kell folytatni. A napi adag 
24 órás doxiciklinszintet biztosít a vérben. 

Az oldat im. vagy sc. nem adható. 
Ügyelni kell arra, hogy a környező szövetekbe 

ne kerüljön. A parenterális alkalmazás csak akkor 
indokolt, ha per os nem adagolható. Célszerű, amint 
lehet, a szájon át történő adagolásra áttérni. 

A többször alkalmazott cseppinfúzió throm
bophlebitist okozhat. 

Az infúzíós oldat elkészítése: 1 O mg/ml koncent
rációjú oldat elkészítéséhez a porampulla tartalmát 
20 ml injekciós célra készült desztillált vízben vagy 
a felsorolt infúziós oldatok valamelyikében kell felol
dani, majd 200-2000 ml-re hígítani: 

Salsol A inf. oldat. ill. lnf. natr. chlor., 
lsodex infúziós oldat. ill. 
lnf. glucos., 
lnf. Salina, 
Ringer-laktát inf., ill. lnf. natr. lact. salin., 
Ringer-laktát + lsodex inf. 
A hígítás a kívánt 1, ill. O, 1 mg/ml-es koncentrá

ciót eredményezi. O, 1 mg/ml-nél kisebb, ill. 1 mg/ml
nél nagyobb kencentráció adása nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

Az infúzió lokális és általános tűrhetősége jó. 
Az alkalmazás helyén enyhe lokális reakció fel

léphet. Melegérzet és kellemetlen íz-érzet ritkán elő
fordulhat. 

A tetraciklinek a következő mellékhatásokat 
okozhatják: 

Gastrointestinalis tünetek:anorexia, hányinger, 
hányás, hasmenés, glossitis, dysphagia, enierecoli
tis és gyulladásos laesiók moniliasissal az anageni
talis területen. Ritkán abnormális májfunkció. 

Bőrtünetek: maculopapulás és erythemás ki
ütés. Exfoliativ dermatitis. Közvetlen napfénynek 
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vagy ultraibolya sugárzásnak kitett bórfelületen 
photodermatitis léphet fel. 

Vese: A vér karbamidnitrogén~szintjének adag
tól függő emelkedése (lásd Figyelmeztetés). 

Túlérzékenységi reakciók: urticaria, angioneu
rotikus oedema, anaphylaxia, anaphylactoid purpu
ra, szérumbetegség, pericarditis és szisztémás 
lupus erythematodes exacerbatiója. 

Ritkán collapsussal, mellkasi fájdalommal és 
hypotensioval járó anaphylaxiás reakció előfordul
hat. Ilyen esetben a Vibramycin adagelását azonnal 
meg kell szüntetni, presszor-aminokat, antihiszta
minokat. kortikoszteroidokat. szükség eselén oxi
gént kell alkalmazni. 

Csecsemőkben a nagykutacs előboltosulása, 
felnőttekben benignus intracranialis nyomásfokoz.ó
dás elófordult, ezen tünetek a kezelés abbahagyá
sakor megszúntek. 

Vérképzőrendszer: haemolytikus anaemia, 
thrombocytopenia, neutropania és eosinophilia. 

Hosszú időn át adagolt tetraciklinek a pajzsmi
rigy barnás fekete mikroszkópikus elszíneződését 
okozták. A pajzsmirigy funkció vizsgálata eltérést 
nem mutatott. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A tetraciklinek csökkentik a plazma prothrombin 
aktivítását. Anticoaguláns terápiában részesülő be
tegek anticoaguláns adagját szükség eselén módo
sítani kell. 

-Penicillin készítményekkel együtt nem adható, 
azok hatását csökkenti. 

- Alkohol, barbiturátok, karbamazepin és feni
tcin a daxiciklin felezési idejét csökkenti. 

- Metoxifluran tetraciklinekkel együtt alkalmazva 
halálos kimenetelű vesekárosodást okozott 

- Az orális antikoncipiensek hatását a tetracik
linek csökkenthetik. 
• Figyelmeztetés 

A tetraciklinek a fogak fejlódése idején (a terhes
ség második felében, csecsemókorban és gyer
mekkorban 8 éves korig) a fogak maradandó elszí
nezódését és a fogzománc hypoplasiáját okozhat
ják. A tetraciklinek stabil kalcium-komplexet képez
nek a csontszövetekben. Koraszülöttekben a szár
kapocs-csont növekedési arányának csökkenését 
figyellék meg 6 óránként alkalmazott 25 mg/ttkg 
adag per os adását követően. 

A gyógyszer alkalmazásának megszúntetése 
után a reakció reverzibilisnek bizonyult. 

A Vibramycin alkalmazása 8 éven aluli gyerme
keknek csak akkor javallt, ha egyéb antibiotikumok, 
kemoterápiás szerek hatástalanak vagy ellenjavall
tak. 

Tartós adagolása eselén a vérképzőrendszer, a 
vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges. Más 
antibiotikumhoz hasonlóan alkalmazása nem-érzé
keny mikroorganizmusok, gombák túlszaporodását 

okozhatja. Fontos a beteg gondos megfigyelése. 
Szuperinfekció eselén alkalmazását abba kell hagy
ni és megfelelő kezelést kell alkalmazni. 

Fényérzékeny betegeket a napfénytól és az UV 
sugárzástól óvni kell, bőrtünetek megjelenésekor a 
kezelést abba kell hagyni. 

A tetraciklinek antianabolikus hatása révén a vér 
karbamidnitrogén. szintje emelkedhet. Vizsgálatok 
azt jelzik, hogy ez daxiciklinnel kezelt vesekárosa
dott betegekben nem fordult elő. 

Nemi betegségek kezelése esetén, ha egyidejú
leg syphilis gyanúja is fennáll, a megfelelő diag
nosztikus vizsgálatokat- a sötétlátóteres mikroszkó
pos vizsgálatot is beleértve- el kell végezni és leg
alább 4 hónapon át havonta szerológiai ellenőrzés 
szükséges 

Túladagolás eselén a kezelést abba kell hagyni, 
tüneti és szupportiv kezelést kell alkalmazni. 

Az infúziós oldatok stabilitása: 
A Ainger oldat vagy 1 0%-os invertcukor oldat al

kalmazásával készült (1 mg/ml, de 0,1 mg/ml-nél 
nem kisebb koncentrációjú) oldatokat az elkészítés 
után 12 órán belül be kell adni a stabilitás megőrzé
se végett. Az izotóniás natrium-klorid vagy 5%-os 
glükóz infúzióval hígított (1 ,0-0, 1 mg/ml) oldatokat a 
stabilitás biztosítása végett 48 órán belül kell fel
használni. 

Az oldatokat az infundálás alatt közvetlen nap
fény ne érje. Az 1 ,O--O, 1 mg/ml koncentrációjú, elő
re elkészített oldatok napfénytól és mesterséges 
fénytól védve hűtőszekrényben 72 órán át tárolha
tók. Hűtőszekrényben tőrtént tárolási követően az 
izotóniás nátrium-klorid vagy 5%-os glukóz oldattal 
hígított infúzió! 12 vagy 24 órán belül fel kell hasz
nálni. Az ezen idő alatt fel nem használt oldatot ki 
kell dobni. 

Ringer-laktáttal hígított 1 mg/ml vagy ennél ki
sebb, de O, 1 mg/ml-nél nem kisebb koncentrációjú 
oldatot a stabilitás biztosítása végett 6 órán belül 
kell felhasználni. Az oldatot közvetlen napfénytől óv
ni kelL Az ezen idő alatt fel nem használt oldatot ki 
kell dobni. 

Eltartás: A bontatlan porampulla szabahőmér
sékleten 15-25 °C közölt tartandó. 

A Vibramycin porampulla steril desztillált vízzel 
készült 10 mg/ml-es koncentrációjú oldala közvetle
nül az elkészítés után lefagyasztva és ~20°C-on tá
rolva 8 hétig eltartható. Felolvadás után hőhatástól 
óvni kell, újra lefagyasztani nem szabad. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1088 
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VIBROCILorrcsepp (15 ml) 
VIBROCIL orrspray (10 ml) 
VIBROCIL orrgél (12 g) 

ZVMA . A"Í"C kód: R01A 801 

Helyi alkalmazásra szolgáló készítmények. Ha
tásuk nincs ősszefüggésben a hatóanyagok szé
rum-koncentrációjával. Nem károsítják a csillószó
röket. 

A feni!efrin, enyhe érszúkítő hatása folytán az 
orrüregben gyorsan és tartósan csökkenti a pan
gást. 

A dimetindén maleát (Fenistil) antiallergicum. 
e Hatóanyag 

- orrcsepp: 3,75 mg dimetindenium maleicum 
és 37,5 mg phenylephrinum -15 ml oldatban. 

Tartósítószer: benzalkónium-klorid. 
-orrspray: 2,5 mg dimetindenium maleicum és 

25 mg phenylephrinum- 10 ml oldatban. 
Tartósítószer: benzalkónium-klorid. 
- orrgél: 3 mg dimetindenium maleicum és 30 

mg phenylephrinum - 12 g gélben. 
Tartósítószer: benzalkónium-ktorid. 

e Javallat 
Meghűlés, rhinitis acuta, rhinitis chronica, rhinitis 

vasomotorica, rhinitis allergica, sinusitis chronica. 
Adjuváns 'kezelésként akut középfülgyulladásban, 
továbbá pre- és postoperatív állapotokban. Orrnyál
kahártya szárazság, varasodás kezelése, nasalis 
traumák utókezelése, valarnint az alvást zavaró éj
szakai orrdugulás megszlntetése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. Rhinitis atrophicans, rhinitis atroph
icans foetida (ozaena). Tilos adni triciklikus antide
pressanssal és MAO-gátlóval kezelt betegeknek, il
letve olyan betegeknek, akik a Vibrocil készitmé
nyek alkalmazását megelóző 14 napban ilyen 
gyógyszereket szedtek. 
e Adagolás 

A kezelés időtartama ne haladja meg a 2 hetet. 
- Orrcsepp 
Csecsemóknek: a szokásos adag naponta 3-4-

szer 1 csepp mindkét orrlyukba, lehetőleg étkezés 
előtt. 

1-6 éves gyermekeknek: a szokásos adag na
ponta 3-4-szer í-2 csepp mindkét orrlyukba. 

6 évesnél idősebb gyermekeknek és felnőttek
nek: a szokásos adag naponta 3-4-szer 3-4 csepp 
mindkét orrlyukba. 

A becseppentést az orr alapos kifújása után le
hetőleg ülő helyzetben végezzék. Az egyes orrlyu
kakba való becseppcntést követően a fejet oldalra, 
a megfelelő váll irányába kell dönteni. 

-Orrspray 
6 évesnél idősebb gyermekeknek és felnőttek

nek: aszokásos adag naponta 3-4-szer 1-2 befecs
kendezés mindkét orrlyukba, az orr a~a.pos kifújása 
után. 

A perlasztót függölegesen kell tartani, majd be 
kell vezetni az adagoló csúcsát az egyik orrlyukba, 
a másik orrlyukat pedig el kell zárni. Erósen meg kell 
nyomni a tartály!, majd a készüléket a nyomás--felen
gedése elót! el kell távolítani az orrlyukbóL 

- Orrgél 
6 évesnél idősebb gyermekeknek és felnőttek

nek: a szokásos adag naponta 3-4-szer egy kis 
mennyiség mindkét orrlyukba. A Vibrocil gélt az orr 
alapos kifújása után kell behelyezni mindkét orrlyuk
ba olyan mélyen, amennyire csak lehetséges. A ké
szítmény lefekvés elötti alkalmazása egész éjszaká
ra biztosítja az orr átjárhatóságát 
• Mellékhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
triciklikus antidepressánsokkal, MAO-

gátlókkal. 
• Figyelmeztetés· 

Csecsemőknek és gyermekeknek 6 éves korig 
csak az orrcsepp alkalmazása javasolt. 

Fenilefrin tartalma miatt óvatosan kell alkalmazni 
hypertoniában-, cardiovascularis megbetegedések
ben-, illetve thyreotoxicosisban szenvedó betegek 
esetében. 

A készitmények 2-3 hetet meghaladó, illetve túl
zott használata tachyphylaxiát és visszatérő vála
dékképződési okozhat. 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazása kerü
lendó, mivel a készítmények terhesség és szapiatás 
során történő biztonságos alkalmazhatóságára nin
csenek elegendő tapasztalatok. 

A beteg figyeimét fel kell hívni a kővetkezókre: 
ezeket a gyógyszereket csak az előirt adagban és 
időközökben szabad alkalmazni. Csecsemők, kis
gyermekek és idős betegek esetében erre különös 
gonddal kell ügyelni. 

Az orrspray flakonja nincs teljesen megtöltve, 
mivel a helyes múködés érdekében levegót kell tar
talmaznia. 

Túladagoláskor fáradtság, gyomorfájás, enyhe 
tachycardia, vérnyomásemelkedés, izgatottság, ál
matlar.ság és sápadtság jelentkezhet. Kisgyerme
keknél orvosi aktiv szén és esetleg hashajtó alkal
mazása, 6 éves kor feletti gyermekeknél és felnát
teknél nagymennyiségú folyadék alkalmazása ja
vallt. 

Eltartás: hótól és fénylől védett helyen, 30 °C 
alatti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2040 (orrcsepp); K -
2041 (orrspray); K- 2042 (orrgél) 
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VIGANTOLolaj (10 ml) · .. 
VIGANTOL 50 OOO injekcio 

'· (5x1nll) 

ME RCK . . ATC kód: A 1j C C05 

·. 

Mind a szervezetben szintetizálódott 0 3-vitamin 
(kolekalciferol), mind az alimentárisan/gyógyszere
sen bekerülő 03-vitamin a májban 25-hidroxi
kolekalciferollá, végül a vesében 1 ,25-dihidroxi
kolecalciferollá alakul át. Mind a 0 3-vitamin, mind 
annak hídroxi-származékai elsődleges hatásukat a 
vékonybél ben, a csontokban, a vesékben és amel
lékpajzsmirigyekben fejtik ki. A bélnyálkahártyasej
tekben segítik egy, a kalcium-, s feltehetőleg a fosz
fáttranszportban is szerepet játszó fehérje szintézi
sét Stimulálják a kálium és a foszfát felszabadulását 
a csontokból, ezzel megnővelik a szérumban a kal
cium-foszfát szarzal értékét A vesékben a kolecal
ciferol fokozza a foszfát visszaszívását 

Alimentáris dózisokban a 0 3-vitamin a táplálék
lipidekkel és az epesavakkal majdnem teljesen fel
szívódik a táplálékbó!. A nagyobb adagoknak kb. a 
kétharmada szívódik fel, a többi széklettel kiürül. A 
bőrben ultraibolya fény hatására szintetizálódik 0

3
-

vitamin 7-dehidro-koleszterinból. 
A 0 3-vitamin egy specifikus transzportfehérje, 

egy a 1-globulin segítségével a májba kerül, ahol 
egy mikroszomális hídroxiláz 25-hidroxi-kolekalcifer
ollá alakítja. A kolekalciferol-elimináció félideje a 
plazmából dózisfüggő és kb. 4-5 napot tesz ki. A 
0 3-vitamin és metabo!itjai biliáris-fekális úton vá
lasztódnak ki. 
• Hatóanyag 

20 OOO NE (0,5 mg) cholecalciferolum 1 ml (kb. 
30 csepp, 1 csepp =kb. 666 NE) miglyolt tartalma
zó olajban; 50 OOO NE ( 1 ,25 mg) cholecalciferotum 
(1 ml földimogyoróolajban) ampullánként 
• Javallat 

Vigantol olaj: 
Rachitis, spasmophilia, osteomalacia és 

metabolikus osteopathiák (pl. hypoparathyreoidis
mus és pseudohypoparathyreoidismus /mellék
pajzsmirigy-mCiködészavar/) megelőzése és keze
lése. 

Viganto/50 OOO (injekció): 
Rachitis, spasmophilia, valamint malabsorptio

hoz társuló osteomalacia lökésszerű profilaxisa, 
vagy kezelése. Emellett a metabolikus osteopathiak 
(pl. hypoparathyreoidismus és pseudohy
poparathyreoidismus /melékpajzsmirigy-múködés
zavar!) és hypocalcaemiás tetania kezelése. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemiával járó megbetegedések. 
Elővigyázatasságra van szükség, ha vesekő 

szerepel a kórelőzményben, valamint sarcoidosis
ban. 
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Terhesség, szoptatás alatt ellenjavallt Vigantol
készítmények adása a szubsztituciót meghaladó 
mennyiségben. A túladagolás {hypercalcaemia, a 
D-vitamin metabolitok transzplacentáris átkerülése 
a magzatba) teratogén kockázatot jelent! 
e Adagolás 

Vigantol olaj: 
Rachitis megelőzésére csecsemők napi 1-2 

cseppet kapnak kéthetes koruktól kezdve (érett cse~ 
esemöknél kb. napi 500 NE, különleges esetben, pl. 
koraszülötteknél 1 OOO NE/nap). A rachitis elleni vé
delem hez szükséges teljes mennyiség egy-egy 
esetben két csepegtetős flakon egy év alatt. 

A második életévben adott esetben további 0
3

-

vitamin adagolásra lehet szükség, elsősorban a téli 
hónapokban. 

Felnőttek osteomalaciájának megelőzésére 

szükség esetén napi 1-2 csepp az adag; a kezelés 
tartamát az orvosnak kell meghatároznia. 

Rachitis és osteomafacia kezelésekor a napi 
adag háromszor 5 csepp a gyógyulásig. 

Spasmophi/iás {rachitises eredetei tetania) cse
csemők naponta háromszor 10 cseppet kapnak. 

A hypoparathyreoidismus és, a pseodohypopara
thyreoidismus kezeléséhez napi 10 000-200 OOO NE 
szükséges (szérum-kálcium ellenőrzés 3-6 havonta, 
az alkalmazott dózist a szérum-kálcium-értékhez kell 
igazítani). 

Csecsemőknek és kisgyermekeknek a cseppe
ket egy kanál tejben, vagy pürében adjuk. Nem 
ajánljuk a cseppeket a cumisüvegben, vagy a teljes 
adag pürében adni, mivél ilyenkor általában a teljes 
hatóanyag mennyiség nem szívódik fel. 

Nagyobb gyermekek és felnőttek a cseppeket 
egy kanál folyadékkal vegyék be. 

Viganto/50 OOO (injekció): 
A malabsorptioban szenvedö betegek mege/á

zó lökéskezelésként, valamint a rachitis, spas
mophi/ia, osteoma/acia és hypoca/caemiás tetania 
kezelésekor egyszerre 1-2 ampullát kell beadni, 
egyénileg meghatározandó időközökben {rendsze
rint háromhavonta). 

Hypoparathyreoidismus és pseudohy-
poparathyreoidismus kezelése: napi 4 arnpuliáig 
(200 OOO NE) adható. A szérum-kálciumot 3-6 ha
vonta kell ellenőrizni, az adagolás! a szérumkalci
um-szinthez kell igazítani. 

Az injekciót mélyen, intramuscutárisan kell be
adni! 
• Mellékhatás 

A megadott adagok túllépésekor számításba 
kell venni a túladagolás lehetőségét! 

A 0 3-vitamin mellékhatásai a túladagolás során 
kialakuló hypercalcaemia következményei. A dózis
tól és a kezelés idejétől függóen súlyos és hosszan
tartó hypercalcaemia alakulhat ki, annak akut 
(szívritmuszavarok, émelygés, hányás, psychés tü
netek, tudatzavarok) és krónikus {polyuria, polydip-

sia, étvágytalanság, fogyás, vesekő keletkezése, 
nephrocalcinosis, extraossealis meszesedések) kö
vetkezményeivel. Egyes halálos kimenetelű esete
ket is leírtak. D-vitamin túlérzékenység esetében rit
kán hypercah;:aemia, illetve hypercalciuria jelent
kezhet. 

A mérgezési tünetek kevésbé jellemzőek: gyen
geségben, fejfájásb<:i.n, hányásban, émelygésben, 
székrekedésben, szomjúságban, po!yuriában, 
izomgyengeségben, adynamiában, exsiccosisban 
nyilvánulnak meg. Klinikai kémiailag hypercal
caemia és hypercalciuria állapítható meg, a szérum 
25-hidroxi-kolekalciferol szintje emelkedett. 

A tartós hypercalcaemia elsősorban a vese és 
az erek elmeszesedését okozhatja. 

A mérgezések kezelésének célja a hypercal
caemia leküzdése. Az általános rendszabály, hogy 
el kell hagyni minden olyan gyógyszert, ami D-vita
mint vagy hasonló hatóanyaga!, illetve kalciumot 
tartalmaz. El kell kerülni az ultraibolya fény behatá
sát s a test hosszabb immobilizációját A diuresist 
Furasemiddel ajánlott fokozni. Kortikoidok adása 
(pl. az eset súlyosságától függően napi 250, vagy 
50-100 mg prednisolon-nátrium-szukcinátot adunk 
intravénásan: egyébként orálisan 40-60 mg-ot, 
gyermekeknek 1-2 mg Prednisolon! testsúlykilo
grammonként). Adható kalcitonin {kb. 500 E/24 óra), 
mely az osteolysist gátolja. Szükség esetén 
haemodialysis jöhet szóba kalciummentes dializáló 
oldattal. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tiazidok egyidejei adásakor megnő a hypercal~ 
caemia kockázata. 

0 3-vitamin csak kivételtien, s a szérum-kalci
umszint ellenőrzése mellett kombinálható O-vitamin 
- metabolitokkal és analógokkaL 
e Figyelmeztetés 

A 0-vitamin-szükséglet és-érzékenység egyé
nenként különböző. A feltüntetett átlagos adagokat 
esetenként módosítani kell különbözó befolyásoló 
tényezöktől függően: infekciók, erősebb növekedés, 
kalciumigény vagy fitingazdag étrend, s főként 
egyéb 0-vitamintartalmú gyógyszerek (pl. polivita
min-készítmények) vagy gyógytermékek, gyógytáp
szerek egyidejű szedése esetén. 

Toxikológiai tulajdonságok 
Elvileg intoxikáció lehetséges, ha kolekalciferol

túlérzékeny a beteg, vagy a gyógyszert túladagol
ták. Kolekalciferol-túlérzékenységben akár egyetlen 
nagy dózis mérgezést okozhat. Felnőtteknél a toxi
citás határa napi 100 OOO NE D-vitamin legalább 
1-2 hónapig adagolva. Ugyanez gyermeknél és 
csecsemőnél napi 20 000-40 OOO NE. A D-vitamin 
mérgezés hypercalcaemiás krizisben nyilvánul meg 
(lásd a Mellékhatás alatt). 

Pseudohypoparathyreoidismus eselén különö
sen ügyelni kell a túladagolási tünetekre, s figyelem
be kell venni, hogy bizonyos fázisokban normális le-
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het a D~vitaminnal szembeni érzékenység, ilyenkor 
a dózist jelentősen csökkenteni kell. 

Ha Vigantolt használunk {bármilyen formában) 
korlátozott mozgásképességCi betegeknél {gipszkö
tés) vagy olyanoknál, akiknél korábban ismételten 
jelentkezett vesekő, elővigyázatosságból ajánlatos 
a vér és a vizelet kalciumtartalmát ellenőrizni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V · 
• Törzskönyvi szám: K -1608 (olaj) 

K -1607 {injekció) 

VINBLASTINinjékció ..• ·.· ... · ···'' ..•.. 
{10porampuUa+ 1 O x 51111; 
25:p'OrampuUa+25x 5 ml) 

RICHTER 

A vinbfasztin növényi alkaloid, mely a sejtciklus 
metafázisában reverzibilisen blockolja a mitotikus 
sejtosztódást Hatását a mikrotubulusokhoz kötőd
ve a mitotikus orsók képződésének gátlásával 
fejti ki. A tumor sejtekben szelektíven gátolja, a 
DNS repair-mechanizmust és a DNS dependens 
RNS-polimeráz enzim gátlása révén az RNS szin
tézist. 
• Hatóanyag 

5 mg liofilezett vinblastinium sulfuricum poram
pullánként, 5 ml 0,9%-os nátrium klorid oldat oldó
szer ampullánként 
• Javallat 

Hodgkin-, non-Hodgkin lymphomák, krónikus 
lymphoid leukaemia, heredaganatok. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzékeny
ség, leukopenia, bakteriális és vírusos fertőzések. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan adható (kerülni kell az 
extravasatiot), az intratheca/is alkalmazás tilos! 

Az adagot egyénileg, a beteg klinikai állapotától 
függően kell meghatározni. 

Felnőttek 

-kezdő adag: 0,1 mg/ttkg {3,7 mg/testfelület 
m2) egyszeri adag ban, majd ezt követően 1 hét múl
va és a továbbiakban is hetente 1-szer az adag he
ti 0,05 mg/ttkg {1 ,8-1 ,9 mg/m2)-mal történő emelé
sével addig kell alkalmazni, amíg a leukocytaszám 
nem esik~3000/mm3 alá, ill. 0,5 mg/ttkg {18,5 mg/m2) 

maximális heti adag eléréséig; 
-fenntartó adag: az utolsó kezdő adagnál 0,05 

mg/ttkg~al kisebb adag adható 7-14 naponként· 
vagy 1 O mg havonta 1-szer ill. 2-szer ·a teljes tünet
mentesség ig. 

Gyermekek 
- kezdő adag: 2,5 mg/m2 hetente egyszer az 

adag fokozatos, heti 1,25 mgfm2-eJ történő emelé-



sével, addig amíg a leukocytaszám nem esik 
3000/mm3 alá, ill. 7,5 mg/m2 maximális heti adag el
éréséig; 

- fenntartó adag: az utolsó kezdő adagná/l 
1,25 mg/m2 kisebb adag 7-14 naponként A poram
pulla tartalmát a mellékelt oldószerrel keli feloldani, 
majd szükség szerint 0,9%-os nátrium klorid oldattal 
hígítva iv. injekcióban vagy 0,9%-os nátrium infúzió
val egyidejüleg, az infúziós szerelék csövén át kell 
beadni 1 perc alatt. 
o Mellékhatás 

Gyakrabban leukopenia, alopecia; kevésbé 
gyakran hyperurikaemia, húgysav nephropathia, 
stomatitis, thrombocytopenia, izomfájdalom, há
nyinger, hányás: rítkán haemorrhagiás colitis vagy 
vérzés a már meglévő fekély esetén, neurotoxic
itás (szédülés, kettóslátás, fejfájás, depressio, 
paraesthesia, gyengeség), az ADH-szekréció za
vara. 

Neurotoxikus tünetek jelentkezésekor a kezelést 
meg kell szakítani. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tílos: 
- neurotoxikus gyógyszerkészítményekkel (izo

niaziddal, aszparaginázzal). 
óvatosan adható: 
- mitomicinnel (akut nehézlégzés, bronchospas

mus jelentkezhet), 
- fenitoinnal (csökken a fenitein vérszintje és fo

kozódhat a görcskészség J. 
o Figyelmeztetés 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható elő
zetes vagy egyidejű myelosuppressiv kemoterápia 
és sugárkezelés, valamint időskorban, leukopenia, 
thrombocytopenia és májkárosodás esetén. 

Ha a fehérvérsejtszám 3000 alá csökken, a ke
zelést szüneteltetni kell és ajánlott profilaktikusan 
antibiotikumot adni. 

Az adagolás során a fehérvérsejtszámot gondo
san kell ellenőrizni. 

Terhesség idején az előny/kockázat szigorú 
mérlegelésével adható. 

A kezelés alatt a szoptatást meg kell sza
kítani. 

Akut urikaemiás nephropathia kialakulásának 
megelőzésére a szérum húgysavszintet rendszere
sen kell ellenőrizni, biztosítani kell a megfelelő folya
dékbeviteit és szükség eselén allopurinol! kell alkal
mazni. 

Az extravasalio fájdalmas lokális reakciói és 
szöveti necrosist okoz, ezért ilyen esetben az injek
ció maradék részét, egy másik vénába kell beadni; 
a sérül! területen hialuronidáz injekcióval enyhíthe
tök a tünetek. 

A kezelés során megfele ló (nem hormonális) fo~ 
gamzásgátlást kell alkalmazni. 

Túladagolás esetén tüneti és szupportív keze
lést kell alkalmazni. 

Eltartás: fénytől védve, hűtőszekrényben (2-8°C 
kózött). 
o Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3299 

VINCRISTIN fmg/mloldatos 
injekció (5 x 2 ml) 

VINCRISTIN. 2 mgl2 ml oldatás 
injekCió* 

RICHTER 

A vinkrisztin növényi eredetű alkaloid, m81y a sejt
ciklus M fázisában reverzibilisen blokkalja a mitotikus 
sejtosztódás!. Hatását a mikrotubulusokhoz kötődve 
a mitotikus orsók képződésének gátlásával fejti ki. A 
tumorsejtekben szelektíven gátolja a DNS repair me
chanizmus és a DNS dependens RNS-polimeráz en
zim gátlása révén az RNS szintézist. 
e Hatóanyag 

1 mg, ill. 2 mg vincristinium sulfuricum valamint 
metil- és propil-p-hídroxi benzoát. cink szulfát, kalci
um glukonát és alkohol segédanyagok 1 ml, ill. 2 ml 
steril vizes oldatban ampullánként 
• Javallat 

Akut lymphoid leukaemia, Hodgkin- és non
Hodgkin lymphomák, rhabdomyosarcoma, Ewing 
sarcoma, neuroblastoma, Wilms tumor. Szolid tumo
rok kombinált kezelése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzékeny
ség, myelosupressio, neurológiai megbetegedések, 
bakteriális és vírusos fertőzések. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan adható (kerülni kell az 
extravasatiot), az intrathecalis alkalmazás tilos! 

Az adagot egyénileg, a beteg klinikai állapotától 
függően kell meghatározni. 

Feln6ttek: -általában 1 ,0-1 ,4 mg/testfelület m2 

(összesen legfeljebb 2 mg) adható egyszeri adag
ként, hetente egy alkalommal. A maximális 
összadag 10-12 mg/m2. 

Gyermekek: 1,5 mg/m2 hetente egyszer. 
A kezelés időtartama 4-6 hét. 
Májkárosodás eselén az adagot csökkenteni 

kell. 
Az ampullák tartalmát 0,9%-os nátriumklorid ol

dattal hígítva iv. injekcióban {0,1 mg vinkrisztin/ml} 
vagy 0,9%-os nátriumklorid iv. infúzió alkalmazásá
val egyidejúleg, az infúziós szerelék csövén át 1 
perc alatt kell beadni. 
o Mellékhatás 

Gyakrabban neurotoxicitás (a szenzoros, mate
ros és autonóm funkciókat is érin~heti), hyper
urikaemia, húgysav-nephropathia, alopecia, ·kevés-
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bé gyakran központi idegrendszeri toxicitás, 
hyponatraemia, az ADH szekréció zavara, székre
kedés, testsúlycsökkenés, hányinger, hányás, bárki 
ütések, ritkán leukopenia, thrombocytopenia, stom 
atitis. A kezelést követően azoospermia és amenor
rhoea fordulhat elő. 

Neurotoxikus tünetek jelentkezésekor a kezelést 
meg kell szakítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- neurotoxikus gyógyszerkészítményekkel (asz

paraginázzal, izoniaziddal). 
Óvatosan adható: 
- mitomicinnel (akut nehézlégzés, bronchospas

mus jelentkezhet), 
- fenitoinnal (csökken a fenitein vérszintje és fo

kozódhat a görcskészség J. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség idején az elóny/kockázat szigorú 
márlegelésével adható. 

A kezelés alatt a szoptatást meg kell szakítani. 
Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható elő

zetes vagy egyidejű myelosupressiv kemoterápia és 
sugárkezelés, valamint idős korban, leukopenia, 
thrombocytopenia és májkárosodás esetén. 

A kezelés során a fehérvérsejtszámot gondosan 
kell ellenőrizni. Ha a fehérvérsejtszám 3000 alá 
csökken, a kezelést szüneteltetni kell és javasolt 
profilaktikusan antibiotikumot adni. 

Akut urikaemiás nephropathia kialakulásának 
megelőzésére a szérum húgysavszintet rendszere
sen kell ellenőrizni, biztosítani kell a megfelelö folya
dékb~vitelt és szükség eseién allapurinolt kell alkal-
mazni. l 

Az extravasalio fájdalmas lokális reakciót és 
szöveti necrosist okoz, ezért ilyen esetben az injek
ció maradék részét egy másik vénába kell beadni; a 
sérül! területen hialuronidáz injekcióval enyhítheták 
a tünetek. 

A kezelés során megfelelő, nem hormonális fo
gamzásgátlás! kell alkalmazni. 

Túladagolás eselén anticonvu!sivum {fenobarbi
tal) alkalmazása, beöntés {ileus megelőzésére), va
lamint a cardiovascularis funkciók és a vérkép elle
nörzése szükséges. 

Eltartás: fénytől védve, hŰtőszekrényben (2-8 oc 
között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3676 
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VINCRISTIN injekció 
(1 O porampulla + 1 o x 1 o 1111; 
25 porampulla+ 2Sx.10 ml) 

RICHTER 

..... ___ 

. ~ vinkriszti~ _növényi eredetű alkaloíd;\n-e1y a 
SeJtCiklus M faz1sában reverzibilisen blackalja a 
mitotikus sejtosztódást Hatását a mikrotubulu
sokhoz kötődve a mitotikus orsók képződésének 
gátlásával fejti ki. A tumorsejtekben szelektíven gá
tolja a DNS repair mechanizmus és a DNS depen
dens RNS-polimeráz enzim gátlása révén az RNS 
szintézist. 
e Hatóanyag 

0,5 mg vincristinium sulfuricum porampullán
ként, 0,9%-os nátrium klorid oldat (10 ml) oldószer
ampullánként 
e Javallat 

Akut lymphoid leukaemia, Hodgkin- és non
Hodgkin lymphomák, rhabdomyosarcoma, Ewing 
sarcoma, neuroblastoma, Wilms tumor. Szolid tumo
rok kombinált kezelése. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzékeny
ség, myelosupressio, neurológiai megbetegedések, 
bakteriális és vírusos fertőzések. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan adható (kerülni kell az 
extravasatiot), az intrathecalis alkalmazás tilos! 

Az adagot egyénileg, a beteg klinikai állapotától 
függóen kell meghatározni. 

Felnőttek: általában l ,0-1,4 mg/testfelület m2 
(összesen legfeljebb 2 mg) adható egyszeri adag
ként, hetente egy alkalommal. A maximális össz
adag 10-12 mgfm2, 

Gyermekeknek: 1 ,5 mg/m2 hetente egyszer. 
A kezelés időtartama 4-6 hét. 
Májkárosodás eselén az adagot csökkenteni 

kell. 
A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerrel 

kell feloldani, majd 0,9%-os nátrium klorid oldattal 
hígítva ív. injekcióban vagy 0,9%-os nátrium klorid 
ív. infúzió alkalmazásával egyidejűleg, az infúziós 
szerelék csövén át kell beadni 1 perc alatt. 
e Mellékhatás 

Gyakrabban neurotoxicitás (a szenzoros, moto
ros és autonóm funkciókat is érintheti), hyper
urikaemia, húgysav-nephropathia, alopecia, kevés
bé gyakran központi idegrendszeri toxicitás, 
hyponatraemia, az ADH szekréció zavara, székre
kedés, testsúlycsökkenés, hányinger, hányás, bárki
ütések, ritkán leukopenia, thrombocytopenia, stom
atitis. A kezelést követően azoospermia és amenor
rhoea fordulhat elő. 



Neurotoxikus tünetek jelentkezésekor a kezelést 
meg kell szakítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- neurotoxikus gyógyszerkészítményekkel (asz

paraginázzal, izoniaziddal). 
óvatosan adható· 
- mitomicinnel (akut nehézlégzés, bronchospas

mus jelentkezhet), 
- feniloinn al (csökken a fenitoin vérszintje és fo

kozódhat a görcskészség). 
e Figyelmeztetés 

Terhesség idején az elóny/kockázat szigorú 
mérlegelésével adható. 

A kezelés alatt a szoptatást meg kell szakí
tani 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
előzetes vagy egyidejű myelosupressiv kemoterá
pia és sugárkezelés, valamint idős korban, 
leukopenia, thrombocytopenia és májkárosodás 
esetén. 

A kezelés során a fehérvérsejtszámot gondosan 
kell ellenőrizni. Ha a fehérvérsejtszám 3000/mm3 alá 
csökken, a kezelést szüneteltetni kell és javasolt 
profilaktikusan antibioticumot adni. 

Akut urikaemiás nephropathia kialakulásának 
megelőzésére a szérum húgysavszintet rendszere
sen kell ellenőrizni, biztosítani kell a megfelelő folya
dékbeviteit és szükség eselén allapurinolt kell alkal
mazni. 

Az extravasalio fájdalmas lokális reakciót és 
szővetl necrosist okoz, ezért ilyen esetben az injek
ció maradék részét egy másik vénába kell beadni; a 
sérül! területen hialuronidáz injekcióval enyhíthetök 
a tünetek 

A kezelés során megfelelő, nem hormonális fo
gamzásgátlás! kell alkalmazni. 

Túladagolás eselén anticonvulsivum {fenobarbi
tal) alkalmazása. beöntés (ileus megelőzésére); va
lamint a cardiovascularis funkciók és a vérkép elle
nőrzése szükséges. 

Eltartás: fénytól védve, hűtőszekrényben {2-8°C 
között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3410 

VIPSOGAL l<eriőcs(ÍOO g) 
GALENI KA. ·ATC· kód: Ó07C,C2'0'", 

A készítmény a psoriasis és psqriasis-szerű der-
malosisak lokális gyógykezelésére szolgál. . 

A szteroid komponensek ( betamelazon és fluci
noid) gyulladást és viszketést csökkentő, antiprur!
ginosis, antiexsudativ és antiallergiás hatásúak. 

A sza/icilsava szaruréteg eltávolítását segíti elő, 
így elősegíti a hatóanyagok felszívódását, amellett 
epidermoplasztikus, acidogén, illetve enyhe anti
szeptikus hatással is rendelkezik. 

A kenőcs alapanyaga occ!usiv, hidratáló halása 
révén meggyorsítja a para- és hyperkeratosis eltá
volítását. 
e Hatóanyag 

1,75 mg betamethazonum (dipropionát formájá
ban), 1 ,75 mg fluocinonidum, 35000 NE gentam~ 
icinum {szulfát formában), 5,0 g acidum sali
cylicum, 0,5 g panthenolum 100 g lemosható ke~ 
nőcsben. 

e Javallat 
Krónikus keratinizációs zavarral járó dermato

sisok: psoriasis és psoriasis-szerű bőrbetegségek. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti érzékenység. Bór tuberculo
sisa, syphilises bőrtünetek vírusos és gombás bór~ 
infekciók, vaccinatio, terhesség. 
• Adagolás 

A kenőesőt naponta kétszer, vékonyan a beteg 
bőrfelületen kell bedörzsőlni. 

(Occlusiv technika nem s~ükséges a kenőcs jel
lege miatt). 

A kezelés időtartama az elért hatástól függ, de 
25 napot nem haladhatja meg. Két kúra közölt 
14-21 nap szünetet kell tartani. 
e Mellékhatás 

Az arcon felléphet rosacea, acne steroidica, 
rubeosis. Túladagolás eselén hámkárosodás, fény
érzékenység, teleangiectosiák, bőratrophia. Bár
mely mellékhatás fellépésekor a kezelést azonnal 
meg kell szakítani. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásakor ügyelni kell, hogy a Vipsogal 
nyálkahártyára ne kerüljön. Terhesség esetén, csak 
ha alkalmazása feltétlenül indokolt, lehet minimális 
adaggat és ideig alkalmazni. 

A készítmény hosszantartó alkalmazását - külö
nösen kisgyermekeknél- mellékvesesuppressio ve
szélye miatt kerülni kell! 

Vipsogal kezelés alatt, egyéb szalicilsav-tartal
mú készítményt alkalmazni nem szabad! 

Eltartás: hűvös helyen {max 15 °C). 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1474 

GALENI KA 

A ribavirina guanosin nukleozid analógja. A sejt
hártyán gyorsan átjut és aktív, antivirális hatású ri
bavirin 5' trifaszláttá foszforilálódik. Vírusellenes ha~ 
tása - legalábbis részben - annak tulajdonítható, 
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hogy a vírus mRNS 5' záródásához szükséges 
guanilációban zavar keletkezik. 
o Hatóanyag 

200 mg ribavirinum kapszulánként. 
e Javallat 

A human T lymphotrop vírus lll. típusú (HTLV-111) 
okozta fertőzésben AIDS kórkép kifejlődésének 
megakadályozására vagy késleltetésére. 
e Ellenjavallat 

Nem alkalmazható fennálló haemolytikus 
anaemia vagy a normálistól jelentős mértékben elté
rő vörösvértestszám esetén. Terhesség, szapiatás 
(eíegendő klinikai tapasztalat hiányában). 
e Adagolás 

A felnőtt adag napi 4-szer 1 kapszula, orálisan. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe dyspepsia, izomfájdalom. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

ln vitro vizsgálat szeríni a ribavirin gátolhatja a 
zidovudin hatását. 
e Figyelmeztetés 

Csak speciális intézményekben lehet alkalmazni 
a klinikai válasz és a haematológiai hatás megfelelő 
követése mellett. 

Nagy adagban, hosszú ideig adva- napi 1200 mg 
12 napon túl- anaemiát okozott, mely a kezelés fel
függesztésével reverzibilisnek bizonyult. 

A ribavirin kezeléssei kapcsolatba hozható a 
szérum húgysavszint emelkedése. Olyan betegek 
kezelésénél, akiknek kórelőzményében hyper
urikaemia vagy köszvény szerepel, körültekintően 
kell eljárni. 

Terhesség és szoptatá.fA ribavirin a vizsgált 
fajok csaknem mindegyikeben teratagen és/vagy 
embrioletalis hatású volt. Vemhes cerkófmajmo
kan az organogenesis 20 napján belül 4 napig 
adott maximum 1200 mg/ttkg/nap ribavirin terato
gén hatást nem mutatott. Emberre vonatkozó adat 
nincs.- Nem ismert, hogy kivé!aszlódik-e az anya
tejjel. 

Túladagolás: human adat nincs. Állatkísérletek
ben letargiát, anorexiát, hasmenést, gastrointesti~ 

nalis haemorrhagiát, anaemiát és a májenzimek 
szintjének emelkedését észlelték. 

Eltartás: száraz helyen, szöbahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K-1686 
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VIRÁZOLE porinhalációhoz 
(3 x 6 g) 

ICN. ATC kód: JOSA ~04 

. 

.· 

A ribavirin a respiratory syncytial vírus (RSV) 
gátlója. Sejtkultúrákban ez a hatása szelektivnek bi
zonyult. 

Hatásmechanizmusa egyenlőre nem tisztázott. 
Kísérletek valószínűsítik, hogy más RNS és DNS 

virusok gátlásakor a ribavirina guanozin kompetito
ra az RNS "cap" szintézisekor és/vagy az ennek me
tilezódését segitő enzimek működését akadályozza, 
így a vírus felépítéshez szükséges proteinek kiala
kulását gátolja. 
e Hatóanyag 

6 g ribavirinum ampullánként 
• Javallat · 

Csecsemó- és gyermekkori respiratory syncytial 
vírus {RSV) által kiváltott súlyos bronchiolitis. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Terhesség, 
ill. annak gyanúja. A ribavirin még az alkalmazás 
után 4 héttel is kimutatható, ezért ez idő alatt is biz
tonságos fogamzásgátlásról gondoskodni kell. 

Gép_i lélegeztetés alatt az anyag kicsapódásá
nak veszélye miatt nem adható. 
e Adagolás 

Kizárólag aerosolként használható, a porlasztás 
{aerosol fejlesztés), egy apró szemcse- generátor
ban un. SPAG készülékben történik. 

Oldatkészítés menete 
Az oldatot lehetőleg az intézet gyógyszertárá

ban készítsék közvetlenül felhasználás előtt. Oldá
sára kizárólag injekcióhoz való desztillált viz alkal~ 
mazható! 

A liofilizált port aszeptikus körűlmények között 
100 ml aqua dest. pro injectione-ban kell feloldani. 
A port teljes oldásáig kel! keverni. (Az oldat mele
gítése nem szükséges!) A részecskék teljes felol
dódása után az oldatot 500 ml űrtartalmú 
Erlenmeyer-lombikba kell tölteni- ez aSPAG-2 tar
tály- majd az oldatot 300 ml-re kell hígítani aqua 
dest. pro injectione-val. A 300 ml oldat ribavirin 
koncentrációja 20 mg/ml. A SPAG aeroszol fejlesz
tóból az aeroszol! a csecsemő digesztorba vezet
jük. Ha digesztor nem alkalmazható, az adagolás 
történhet ,rnaszkkal, vagy oxigén sátorban. Az el
oszlás és a koncentrációs tér a sátor alatt na
gyobb, de ennek a módszernek a hatékonyságát 
még csak kevés betegen próbálták ki. Alsó légutak 
RSV fertózése eselén ajánlatos az első 3 napon 
belül a kezelés megkezdése a jobb hatékonyság 
elérése érdekében. 

A kezelést napi 12-18 órán át kell folytatni, leg
alább 3, de legfeljebb 7 napon keresztül. 7 órás pe-



rióduson keresztül alkalmazva az átlagos ribavirin 
kancentráció O, 19 mg/1 levegő. 
e Mellékhatás 

Légzés romlása, bakteriális eredetü pneumonia, 
pneumothorax apnoe, gépi lélegeztetés szükséges
sége. 

Szívmegállás, hypotensio, reticulocytosis, rush, 
conjunctivitis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag igazolt, súlyos alsólégúti RSV fertőzés 
eselén alkalmazható! 

A gyors- diagnosztikus módszerrel {immunofluo
reszcens, ELISA) a légutak secretumából virális an
tigén kimutatásával a vírus jelenJétét igazolni kell. A 
kezelés ez idő alatt is megkezdődhet, de csak az 
RSV fertőzés kimutatása után folytatható. 

Koraszülöttek ill. cardiopulmonaris betegségben 
szenvedök esetében az infekció súlyossága és a 
betegre való veszélyesség e nőhet. Ezen újszülöttek 
és kisgyermekek kezelésekor előnyös lehet a ribavi
rin alkalmazása, bár ezen betegcsoport kezeléséről 
még kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

Súlyos légúti infekcióban szenvedő gyerekek 
ribavirin kezelése alatt a légzés! és folyadék-háztar
tást fenntartó supportiv terápiát is folytatni kell! A ke
zelés ideje alatt a légzés és folyadékháztartás folya
matos manitorozása szükséges. 

Az elkészített Virazole oldathoz egyéb anyag 
nem adható! A liofilizátum féloldása után, az aero
szol adagolás megkezdése előtt organoleptikusan 
{szabad szemmel) ellenőrizni kell, hogy szennyező
dés, idegen részecske, elszíneződés nem található 
az oldatban. 

A SPAG-2 tartályban lévő oldatot legalább 24 
óránként ki kell önteni, valamint akkor is, amikor 
csökken az oldatszint és friss oldat adása válik 
szükségessé. 

A Virazole kizárólag SPAG készülékkel adagol
ható, semmilyen más aeroszol-készülékkel nem ad
ható! 
o Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1500 

Vii'!EGYJ-kk:ap!izl.ila(:loi) •··· 

EGIS .·.·.·•.•·· •· •· ··• •• > ÁJC.ko<f",~4BBÖ1 

A központi idegrendszer dopaminszintjét emeli, 
a raktárakból történő dopamin felszabadítássaL 
Csekély anticholinerg hatással is rendelkezik. 
o Hatóanyag 

1 oa mg amantadinum chioratum kapszulánkénr. 
• Javallat 

Parkinson-kór és különböző, nem gyógyszeres 

etiológiájú Parkinson-syndroma, továbbá minden 
olyan hypo- vagy akinesis, amely nem a hangulati 
élet vagy tudatzavar {pl. depressio, somnolentia) ta
laján alakult ki. Alkalmazása az extrapyramidalis 
rendszer megbetegedésére visszavezethető moz
gászavarok esetében is megkísérelhető. 
e Ellenjavallat 

Epilepsia. Terhesség, szoptatás. Súlyos psy
chosis, máj- és vesebetegség. 
e Adagolás 

Kezdó napi adag: 100 mg {1 kapszula) 4-7 na
pig; fenntartó kezelés: 

200 mg (2 kapszula) naponta, étkezés után. A 
szokásos adag felső határa napi 300 mg {3 kap
szula). A tüneti javulás stabilizálódásakor ezt a 
mennyiséget a hatékony adagig csökkenteni kell. 
Az adagolási szakorvos határozza meg. A kezelést 
és a terápiás adag megállapítását- az első három 
hétben - naponként biztosított orvosi ellenőrzés 
mellett vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben kell vé
gezni. 

Kívánatos anticholinerg vagy antiparkinsonos 
szerekkel kombinálni. 
• Mellékhatás 

Gyomorpanaszok, szájszárazság, anorexia, 
nycturia, cutis marmorata. Ritkán psychés zavarok 
{paranoid-depressív jelenségek). E tünetek a leg
több esetben néhány nap elteltével megszűnnek 
anélkül, hogy a gyógyszer adását abba kellene 
hagyni; néha azonban az adag átmeneneti csök
kentése szükséges. Intolerancia, a mellékhatások 
fokozódása eselén igen ritkán szükségessé válhat 
a kúra megszakítása. Nagyobb adag szedése 
eselén idegesség, álmatlanság, szédülés, részeg
ségérzés, hibás beszéd, ataxia, koncentrálási 
képtelenség, depressio, esetenként látási halluci
natio, idősebbek kezelésekor kisebb adagokra is 
jelentkezhetnek. Glomeruláris vesebetegségek, 
továbbá a vízeletben kiválasztandó anyagok 
retenciója eselén- föleg akkor, ha a szérum krea
tininszintje meghaladja a 400 J..l.mol/1-t a flltrációs 
teljesítmény rosszabbodása, esetleg bokaoedema 
észlelhető. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
-centrális idegrendszeri stimulánsokkal (hatás

fokozódás); 
- anticholinergicumokat {is) tartalmazó gyógy

szerekkel {hatásfokozódás). 
• Figyelmeztetés 

Aikaholisták és psychotarmakont szedő betegek 
kezelése nagyfokú óvatosságat igényel. Központi 
idegrendszeri megbetegdés, agyi arteriosclerosis, 
görcshajlam eselén adagolása fokozott elővigyáza
tosságat igényel. 

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

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
8 Törzskön.yvi szám: Tsz.: 344 7 

VIROLEX 200 mg tabletta (20x) 

KAKA . ATC'kőd: <JOSA801 

Az acielovir in vitro hatásos a herpes simplex 
vírus l. és IL típusára, valamint a varícef/a zoster 
virusra, ugyanakkor az emlős sejtekre kevésbé 
toxikus. 

Az acielovir a vírusfertőzött sejtbe jutva acielovir 
trífoszfáttá foszforilálódik, amely mint a herpes spe
cifikus DNS polimeráz enzim szubsztrátja, annak 
múködését gátolja. Igy a további vírus DNS szinté
zis gátolt, de a normál sejtfolyamatok nem változ
nak. Az acielovir a bélból csak részben szívódik fel. 
200 mg 4 óránkénti adását követően a maximális 
plazmakoncentráció átlagosan 0,36 J.ig/ml. Egyetlen 
jelentás metabolitja a 9-karboximotoximetilguanin, 
az adag 10-15%-a ilyen formában ürülavesén át. 
A kiürülésben nemcsak a glomerulus filtráció, ha
nem a tubuláris szekréció és szerepet játszik. 
e Hatóanyag 

200 mg acielovirum tablettánként. 
• Javallat 

A bór és nyá!kahá_rtyák herpes simplex fertőzé
se beleértve a primaer és r,lcurrens herpes genita
list Immunhiányos betegek herpes simplex fertőzé
sének profilaxisa. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 

Herpes simplex fertőzésben napi 5-szór 1 tab
letta adandó 4 órás időközökben. A kezelés általá
ban 5 napig tart, de súlyos primer fertőzésekben 
hosszabb ideig is adható. 

A kezelést a fertőzést követően a lehetö legha
marabb el kell kezdeni, recurrens esetekben lehető
leg a prodromális szakaszban, vagy közvetlenül a 
tünetek megjelenésekor. 

Herpes simplex fertőzések profilaxisában napi 
4-szer 1 tabi. adandó kb. 6 órás időközönként. Sú
lyos immunhiányos (pl. csontvelő átültetés utáni) 
vagy olyan betegek esetén, akiknél a bélból történő 
felszívódás károsodott, az: egyszeri adag 400 mg le
het, vagy alternatív ív. adagolás megfontolandó. A 
profilaktus kezelés időtartamát a kritikus idő hossza 
határozza meg 

Gyermekeknek 
Herpes simplex fertőzések kezelésére és csök-

kent immunmúködés eselén profilaxisban 2 éves 
kor alatt a felnőtt adag fele, 2 éves kor felett a felnőtt 
adag adható. 

Súlyos vesebetegség eselén 10 ml/perc crea
tinin clearance alatt 1 tabletta 12 óránkénti adása ja
vallt. 

Csökkent veseműködésú betegeknél a szaká
sos per os adag adásakor a kumuláció méftéke 
nem nagyobb, mint az ív. adás eselén bizton~ágos
nak elfogadott vérszint. 
• Mellékhatás 

Egyes betegeknél bórkiütéseket tapasztaltak 
per os acielovir kezelés után, melyek a gyógyszer 
adagolásának leállításával megszúntek. 

Néhány betegnél gastrointestinalis tünetek, be
leértve hasmenést, hányás!, hányingert és hasi fáj
dalmat is, jelentkeztek per os acielovir kezelés 
alatt. Azonban az elvégzett kettősvak, placebo 
kontrollas vizsgálatok a gastrointestinalis pana
szok előfordulásának vonatkozásában nem találtak 
különbséget az alkalmazott acielovir és a placebo 
között. 

Esetenként reverzibilis neurológiai tüneteket, ne
vezetesen jelentős szédülést, hallucinatiokat, alu
székonyságot, zavartságat észleltek, rendszerint 
vesefunkciós zavar vagy más hajlamosító tényező 
eset én. 

Ritkán" fokozott diffuz hajhullást jelentettek. 
Mivel ezt a típusú hajhullást számos egyéb be
tegség, gyógyszer illetve beavatkozás okozhatja, 
ennek kapcsolata az acielovir kezeléssei bizony
talan. 

Egyes betegekben átmeneti, enyhe szérum
bilirubin-, májenzim emelkedést illetve karbamid
nitrogén és szérum-kreatinin emelkedést észlel
tek, esetleg a haematológiaí paraméterek enyhe 
csökkenését vagy fejfájás!, fáradságot tapasz
taltak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején csak a terápiás 
elöny/kockázat gondos mérlegelésével adható. 

Túladagolás: A gyomorbélrendszerből az aci
elovir csak részben szívódik fel. Igen kevéssé való
színű, hogy súlyos toxikus hatás jelentkezne 
amennyiben az egyszeri per os beadott adag 5 g 
alatt van. Ennél magasabb dózis beadásával kap
csolatos következményeire vonatkozólag nincsenek 
adatok. 

Kezelése: Per os 5 g-ot meghaladó mennyisé
gű acielovir bevétele eselén a beteget megfigye
lés alatt kell tartani. Az acielovir haemodyalisál
ható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
8 Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1428 
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VIRQ[EX 3o/o szernkellőc$'(4,5 g) 

KAKA ATC kód: SO fA 003 

e Hatóanyag 
135 mg acielovirum (4,5 g) paraffin tartalmú ke

nócsben. 
e Javallat 

Herpes simplex okozta szaruhártya- gyulladás. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység. 
e Adagolás 

Kb. 1 cm-nyi kenőcs-csíkot a kötőhártyazsák al
só áthajlásába helyeznek naponta 5-ször. A kezelést 
a teljes gyógyulás után még 3 napig kell folytatni. 
• Mellékhatás 

Enyhe, csípős érzés, reverzibilis, felületes pont
szerű keratopathia. 
e Figyelmeztetés 

Csak szemészeti célra használható! 
Eltartás: 25 oc alatt, fénytól védve, jól zárva. 

e Megjegyzés: +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K - 1375 

VIFlO[EX5o/o krém(S g)·. 

KFíKA .· :.::~ ;;_:_. ,::.Af6·~~8;::iÓ'o~&h3Ö:§l~; 

Az acielovir in vitro hatásos a herpes simplex ví
rus 1. és ll tipusára, valamint a varicella zoster vírus
ra, ugyanakkor az emlős sejtekre kevéssé toxikus. 
Az acielovir a vírus-fertőzött sejtbe jutva acielovir tri
faszláttá foszforilálódik, amely mint a herpes 
specifkus DNS polimeráz enzim szubsztrátja, annak 
müködését gátolja. Így a további vírus DNS szinté
zis gátolt, de a normát sejtfolyamatok nam változ
nak. Célzott alkalmazás után az acielovir a vérben 
nem volt kimutatható, míg a vizetetben nyomokban 
jelen volt 
e Hatóanyag 

0,25 g acielovirum tubusonként (5 g). 
e Javallat 

A bór és a nyálkahártyák herpes simplex fertő
zésében (herpes simplex labilis, herpes simplex 
genitalis). 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

A krémet felnötteknek és gy~?rmekeknek egya
ránt a fertőzött bórfelületen kell alkalmazni naponta 
5 alkalommal, 4 órás időközönként. 

A kezelést általában 5 napig, súlyos esetekben 
10 napig kell folytatni. 

e Mellékhatások 
Ritkán elOfordulhat erythema, enyhe bőrszáraz

ság, égő érzés. 
e Figyelmeztetés 

A Viralex krém nem alkalmazható a szájüreg- a 
szem- és a hüvelynyálkahártyák kezelésére. Külö
nösen vigyázni kell, hogy ne jusson a szembe. A 
preklinikai vizsgálatok nem bizonyították a vegyület 
mutagén vagy carcinagen hatását. 

Állatkísérletekben nem gyakorolt hatást a fertil
itásra. 

A Viralex krém terhességben és szoptatáskor 
való alkalmazásáról még nincs elegendő adat, tehát 
ilyen esetben való alkalmazása megfontolandó. 

Túladagolás: Toxikus hatás nem észlelhető a 
szokásos orális és iv. adagok többszörösének alkal
mazása esetén sem (4 g/nap 5 napon át p.os, vagy 
80 mg/ttkg iv). Szükség esetén dialysalható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között). 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1429 

VI~Ól.EX250mgii1Jekcib ··.··· · ..... 
· infúzióhot (5 porampuUa) ;" 

KAKA 
··.··· 

Az acielovir in vitro hatásos a herpes simplex 
vírus l. és ll. típusára, valamint a varicella zoster 
vírusra, ugyanakkor az emlős sejtekre kevéssé 
toxikus. Az acielovir a vírusfertőzött sejtbe jutva 
acielovir trifoszfáttá foszforilálódik, amely mint a 
herpes specifikus DNS polimeráz enzim szub
sztrátja, annak működését gárolja. !gy a további ví
rus DNS szintézis gátolt, de a normál sejtfolyama
tok nem változnak. !v. adás után a plazma felezési 
idő 2,9 óra. Legnagyobb része a vesén át 
glomeruláris filtráció és tubuláris szekréció útján 
változatlan formában választódik ki, 10-15%~a 
metabolitja, a 9-karboximetoximetilguanin formájá
ban ürül a vizeletteL 
e Hatóanyag 

250 mg acielovirum (natriumsó formájában) por
ampullánként 
• Javallat 

Herpes simplex fertőzések, csökkent immunitá
sú betegeJ< herpes simplex fertőzéseinek megelő
zése, varicella zoster fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Acielovir túlérzékenység. 
e Adagolás 

A szükséges adagot lassan, 1 órás iv. infúzióban 
kell adni. A kezelés szokásos időtartama 5 nap (ez 
a beteg állapotának és a kezelés eredményének 
megfelelóen módosítható). Herpes encephalitisben 
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a kezelés szokásos időtartama 10 nap. A profilak
tikus adagolás tartamát a veszélyeztetés időtartama 
határozza meg. 

Felnőtteknek: Herpes simplex (kivéve a herpes 
encephafitist), vagy varicella zoster fertőzésben a 
szokásos adag 5_mg/tlkg 8 óránként. 

Csökkent immunitású betegek szokásos adagja 
varicella zoster fertőzésben, vagy herpes 
encephalitisben 10 mg/ttkg 8 óránként, ha a vese
múködés ép. 

Kóros vesemúkődésú betegek kezelését óvato
san kell végezni, a következő adagolási séma sze
rint: 

Kreatinin clearance: 

25-50 ml/perc 

10--25 ml/perc 

O /anuriás/-10 ml/perc 

Adagolás 

A szokásos adag 5 vagy 

10 mg/ttkg 12 óránként. 

A szokásos adag 5 vagy 

10 mg/ttkg 24 óránként 

Azon betegeknek. akik 
folyamatos, ambuláns 

peritoneális dialysisen 
vannak, aszokásos adag 

(5 vagy 10 mg/t!kg) fele 
24 óránként. 

Haemodialysisen lévő 
betegeknek a szokásos 

adag /5 vagy 10 mg/ttkg) 

fele 24 óránként a 
dialysis után 

Gyermekeknek: 3 hó--12 éyes korig az adagot a 
testfelületre kell számolni. t{erpes simplex (kivéve 
a herpes encephalitist), vagy varicella zoster fer
tőzésekben a szokásos adag 250 mgfm2 8 órán
ként. Csökkent immunitású gyermekek szokásos 
adagja varicella zoster fertőzésben, vagy herpes 
encephalitisben 500 mgfm2 óránként, ha a vesemú
ködés ép. 

Újszülőtteknek: herpes simplex fertözés eselén 
az adag 1 O mg/ttkg 8 óránként. 

Káros veseműködésU gyermekek adagját a ká
rosodás mértékének megfelelóen módosítani kell. 

Idős betegek teljes acielovir clearance a krea
tinin elearance-szel együtt csökken, ezért különös fi
gyelmet kell forditani az adag csökkentésére. A por
ampulla tartalmát 10 ml injekció készítésére szalgá
ló desztillált vízben vagy 10 ml izotóniás nátrium
klorid oldatban kell oidani. 

Az így elkészített oldat 25 mg/ml koncentrációjú 
és közvetlenül adagolható 1 órás infúzióban, kont
rollált sebességú pumpa segítségéve!, vagy tovább 
hígítható. 

További hígítás esetén: 
Felnőtteknek: a 25 mg/ml koncentrációjú oldat 

(ez egész, vagy szükséges adagolásnak megfe
lelően egy része) legalább 50 ml megfelelő infúzi-

ás oldattal hígítandó. (250-500 mg adag acielovir 
100 ml, 500 mg-nál nagyobb adag 200 ml infúziós 
oldattal hígítandó). 

Gyermekeknek: 100 mg vagy kisebb adag ese
tén a 25 mg/ml koncentrációjú kezdeti oldat vagy 
annak megfelelő részlete 20 mf megfelelő infúziós 
oldattal hígítandó. 

Az oldatokat alaposan össze kell rázni. 
Az így elkészített oldatok koncentráCiója:··--·nem 

haladja meg a 0,5%-ot. Az oldatok 12 óráig szoba
hómérsékleten stabilak. 

Hígításra a következő infúziós oldatok használ
haták: 

- 0,45%-os és 0,9%-os nátriumklorid infúzió 
- 0,18%-os nátriumkloridot és 0,4% glukózt tar-

talmazó infúzió 
- 0,45% nátriumkloridot és 2,5% glukóz! tartal

mazó infúzió 
- Hartmann oldat 
A porampulla nem tartalmaz konzerváló szert, 

a por feloldását és hígítását közvetlenül a felhasz
nálás előtt, aseptikus körűlmények között kell vé
gezni. 

Minden, azonnal fel nem használt oldatot ki kell 
önteni, az oldatok hűtőszekrényben nem tárolhatók. 
Ha az infúzió előtt vagy közben az oldat zavarossá 
válik, vagy kicsapódás jelenik meg, ezt az oldatot 
felhasználni nem szabad. 
o Mellékhatás 

A vér karbamid és kreatinin szintjében gyors 
emelkedést okozhat, ez valószínüleg a csúcspfaz
maszinttel és a beteg hidráltsági állapotával kap
csolatos. Elkerülésére az iv. injekció helyett 1 órás 
lassú infúzió adása szolgál. A betegek megfelelő 
hidrálását fenn kell tartani. A kezelés során a vese
működés esetleg fellépő romlása gyorsan felfüg
geszthető a betegek rehidrálásával és/vagy az 
adag csökkentésével vagy a kezelés abbahagyásá
val. Kivételesen előfordulhat a vesemúködés továb
bi romlása. Necrosishoz vezető súlyos helyi gyulla
dás léphet fel, ha az infúzió az extravascularis szö
vetekbe jut. 

Reverzibilisen felléphetnek neurológiai tünetek: 
· zavartság, hallucinatio, agitatio, tremor, aluszékony

ság, psychosis, görcsök és coma. Előfordulhat 
hányinger, hányás, valamint a májenzim-értékek nö
vekedése, haematológiai értékek csökkenése, ki
ütés, láz. 
• Figyelmeztetés 

Veseműködés zavara eselén az adagot úgy kell 
megállapítani, hogy az acielovir ne kumulálódjon. 
Azoknál a betegeknéL akik magasabb adagot kap
nak (pl. herpes encephalitis) szigorúan figyelemmel 
kell kísérni a veseműködést, különösen ha dehydrál
tak vagy vesezavaraik vannak. 

Terhesség és szoptatás idején csak a haszon
kockázat alapos mérlegelésével adható. Probe
neeid növeli az acielovir plazma felezési időt. A por-
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ampulla tartalmának oldásakor az oldat pH-ja 11, 
szájon át nem adagolható. 

Túladagolás: 80 mg/kg egyszeri intravénás dó
zis véletlen beadása nem vezetett mellékhatások je
lentkezéséhez. Az acielovir haemodialysálható. 

Eltartás: 25°C-on tartandó. 
e Megjegyzés: + Fb 
e TQrzskönyvi szám: K- 1376 

VISCOATszémészeti oldat 
injekcióhoz (1 x 0,5 ml) 

ALCON ... • .ATC kM S01K•A51 

lntraocularis alkalmazásra. 
Steril, nem pirogén viszkaelasztikus oldat a 

nátrium-kondroitin szulfát és nátrium hialuronát 
nagymértékben tisztított, gyulladást nem okozó, kö
zepes molekulatömegű frakciójából. A Viscoat 
40.000 ± 20.000 mPa.s viszkozitású (2 sec·1 nyírási 
sebesség, 25°C). 

A nátrium-kondroitin szulfát és nátrium 
hialuronát nagymértékben hasonlítanak egymáshoz 
kémiai és fizikai értelemben, mindkettó közepes 
vagy nagy molekulatömegű, nem szélágazó láncot 
alkot. A nátrium-kondroitin szulfát átlagos molekula
tömege kb. 22,500 dalton, a nátrium hialuronáté 
500.000 dalton feletti. 

A két vegyület cukor összetevéje ismétládá di
szacharid alf;)gységekböl áll, a nátrium-kondroitin 
szulfátban ez glukuronsav béta 1-3 kötésben és N
acetilgalaktózamin és a nátrium hialuronátban az 
N-acetilglukózamin. Az alegységek amino-cukor 
maradványai béta 1-4 kötéssel kötődnek a követ
kező alegység glukuron maradványához és így 
nagy polimereket alkotnak. A két összetevő abban 
különbözik egymástól, hogy a nátrium-kondroitin 
szulfátban szulfát csoport van és inkább kettős, 

mint egyes negatív töltéssel rendelkezik (az egyes 
ismétlődő diszacharida alegységenként), szemben 
a nátrium hialuronát egyes negatív töltéseiveL 

A nátrium-kondroitin szulfát és a nátrium 
hialuronát biológiai polimerek, amelyek emberben 
és állatban főként az extracelluláris matrixban for
dulnak elő. A szem szövetei közül a carneában for
dul elö a legnagyobb koncentrációban a nátrium
kondroitin szulfát, a nátrium hialuronát viszont az 
üvegtestben és a csarnokvízben. 
• Hatóanyag 

18,5 mg acidum chondroitinsulfuricum; 14,6 mg 
natrium hyaluronicum (0,5 ml) injekcióhoz való 
desztillált vízben, injekciós szerelékben. 

Az összetételben a kompOnensek mennyisége 
kis mértékben módosulhat, hqgy a készltmén)i visz
kozitása 40000-50000 mPa.s, ozmolalitása 
295-330 mmol/kg legyen. 

e Javallat 
Mútéti segédanyag az elülső szegmentumon 

végzett beavatkozásokhoz, beleértve a hályogeltá
volítást és a múanyag lencse beültetését is. 

Segítségével megtartható a mély csarnok az 
elülső szegmentum műtétei során, a képletek jól lát~ 
hatók a beavatkozás folyamán, védi a cornea
endotheliurnot és az egyéb szőveteket. Az oldat 
viszkoelaszticitása az üvegtesti felszín normális 
helyzetét biztosítja, így a mútét után az elülső csar~ 
nok nem lesz sekély. 
e Ellenjavallat 

Ezideig nem ismert. 
e Adagolás 

A calaraela műtét és lenesebeültetés során a 
Yiscoatot 27-es kanüllel óvatosan jutassuk be az 
elülső csarnokba. Az injekció a lencseextractio előtt 
vagy utána is történhet. A lencseextralio előtti alkal
mazás a cornea endothelium védelmét növeli, mívet 
az endothelium Visceatos bevonala véd a műszerek 
által okozott sérülések ellen. A Viscoattal bevonhat
juk a beültetendO lencse felszínét, a műszerek végét 
az implantatio megkezdése előtt. Az injekció az elül
ső szegmentum műtétje, során megismételhető, az 
elülső csarnok mélységének fenntartása céljából, 
vagy hogy a mútét során a folyadékveszteséget pó
toljuk. A mútét végén a Visceatot eltávolítjuk a szem
ból, alaposan átöblítve az elülső csarnokot BSS-el. 
A Visceatot azonban az elülső csarnokban is hagy
hatjuk, ha alkalmazása az előírásnak megfelelően 
történt 

- Kiszerelés 
A Viscoat steril, nem pirogén 0,5 ml mennyiségú 

viszkaelasztikus készítmény, me ly fémszálas fonalat 
tartalmazó luer végű egyszer használatos fecsken
dóben található. Steril, egyszer használatos, 27 -es, 
hajlított, tompavégű kanül tartozik hozzá külön cso
magolásban. A kanül hüvelyt használjuk a fecsken
dóhöz való szaros illesztéshez. 

A Viscoat-adagoló rendszert nem lehet újra fel
használható (fémszelencés) múszerekhez vagy 
nem a Viscoat szerelékhez tartozó egyszer haszná
latos múszerekhez csatlakoztatni. 

- Használati utasítás a fecskendő alkalmazásra 
kész előkészítéséhez 

1. A csomagoló hártya fedelét aszeptikus körűl
mények között kell lehámozni. 

2. A fecskendő végéról a sapkát el kell távolítani 
(a sapka szarosan illeszkedik) 

3. A Viscoat-ot a kanül szeleneébe annak há
romnegyedéig kell injiciálni 

4. A steril 27~es kanült a fecskendőhöz kell il
leszteni, az illesztésnél legyen olyan szarosra meg
húzva, amennyire csak lehetséges. 

5. A múanyag hüvelyt a kanülról el kell távolítani. 
6. A dugattyúszárat finoman addig kell előre 

nyomni, amíg a fecskendőból és a kanülböl a légbu~ 
borékokat eltávolítottuk. 
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G Mellékhatás 

A V!s_coatot ~umán és állatkísérletben a szem 
szöveteljól_toleralták. A nátrium hialuronát átmeneti 
szemn~omas~melkedést okozhat, amint az más vo
natkozasban Ismeretes ~humán vizsgálatok szerint 
1-3 nappa/ a műtét után 9,8%-ban lépett fel 
25 Hgmm-nél nagyobb szemnyomásérték) 
e Figyelmeztetés · 

A fecskendőegyüttes csak a benne levő Viscoat 
oldat bev~telére alkalmas, de aspiratióra nem. 

E/tartas: 2-B °C-on, fagytól védve 
G Megjegyzés: Fb · 
• Törzskönyvi szám: K _ 1908 

VISINEszemcs.epp (15 ml) 

PFIZER-BIOGAL 

A _szemcsepp hatóanyaga sympathomimetikus 
hatá_su. A gyulladást érszűkító hatása révén csök
ken~!. ~ vasoc~~str~ctio néhány perc alatt bekövet
kez~k es hosszu 1de1g tart. Míg néhány érszűkító ha
tá_su ~zemcsepp a pupiJiát kitágíthatja vagy rebound 
verbo_séget okozhat, e készítménynek ilyen hatását 
nem eszlelték. 
• Hatóanyag 

7,5 mg tetryzo!inium chloratum; konzerválószer; 
1,5 mg benzalkonium chioratum és 15 mg nátrium
edetát (15 ml) flakononként 
• Javallat 

Kötőh~r~ya oedemo/. a kötőhártya allergiás 
hyperaemláJa .. a szem irritációja, nemspecifikus 
vagy catarrhalis conjuctivitis. 

. . Hatás~ra c~ökken a szem égető érzése, irritá
CI_óJa, a v1szketes fájdalom és a nagyfokú k.. _ 
zes. onnye 

• Ellenjavallat 
Glaucoma. 

• Adagolás 

Naponta háromszor 1-2 csepp mindkét szembe. 
A szemcsepp fertóződését elkerülendő a mű

anyag tartály csúcsa ne érintkezzék egyéb felület
tel. Használat után a kupakót csavarjuk vissza Ko _ 
taktlenesél viselők a szemcsepp használata ~!Htt n 
lencsét távolítsák eL 

0 
a 

e Mellékhatás 

~úlzott, ~yakori alkalmazás eselén égó, fájó ér
zés ~s reaktN hyperaemia előfordulhat. 
• FEgyelmeztetés 

kemikáliák_ okozta ~ra~mája is okozhatja, mely áll 
P_~tok egye? kezelest Igényelnek. Erős fájdalarn ~
faJáS, a látas gyors romlá _ : feJ
fény hatá á f'"d . sa, fort- vagy kettasiatás 
orvoshoz ~~~ f;}d~/~~~ Jelentkezése esetén azonnai 

klor~o:~e~~sepp tartósítószerként benzalkónium 

taktie 
a amaz, ezért alkalmazása alatt lágy kon-

ncse nem használható. · 
Csecsemőknek és kisgyermekeknek csak orvo 

SJ javasiatra alkalmazható. -

)
Eltartás: ~zobahőmérsékleten, (legfeljebb 25 oc_ 

on · Fel~ontas. után legfeljebb egy hónapig. 
• MegJegyzes: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K _ 1639 

I(ISKALDIJC!a1Jié!Ía··(20x) 
•EGtS 

A n_em_-cardioselectív béta-adrenerg receptor 
block?l~ pindalol és a diuretikus hatású klopamid 
k~m_bl~alása a vérnyomáscsökkentő hatás összeg
zodHeset, a k_omponensek kis adagjai pedig a jó t·
hetcséget biztosítják. ur 
O Hatóanyag 

, 1_0 mg pindoloium és 5 mg clopamidllm tabi t 
tankent. . e-
O Javallat 

.. Hypertonia, , enyhe és középsúlyos formáiban 
on~agábHan, sulyos formáiban más vérnyomás, 
csokkentokkel kombinálva. 
• Ellenjavallat 

Digitálisz rezisztens szívelégtelenség, cor ul-
monale, bradycardia, P 
, IL és Ilf. fokú AV-black, asthma bronchiale éter-
es kloroform narcosis. ' 

, Akut glomerulonephritis, súlyos máj- és vese
elegtelensé~, súlyos vagy befolyásolhatatlan 
hypokalaemia, szu!fonamid túlérzékenység 
e Adagolás · 

. Szokásos adagja naponta 1 tabL reggel. Ha 1_2 
he~. után, nem ta~asztalható kielégitő vérnyomás
cso~~enes, a napi adag 2, szükség esetén 3 tabi
ra novelhető. A három tablettát napi két adagb · 
regg~l és délután (2-szer 1 !6 tabletta) ajánlott ~~~ 
venni. 
et Mellékhatás 

, H~sználata csak a szem enyhe gyulladása ese
ten alanlott. H~ a t~nete~ 48 órán belül nem javul~ 
nak, a gyulla~as, p1rossag továbbra is megmarad 
vagy fokozó~1k, -~lkalmaz_ását abba kell hagyni és 
az ~rvost errol !~jekoztatm szükséges. A szem gyul
ladasát ugyan1s fertőzés, idegentest, a cornea 

Átmenetileg enyhe fáradtság Szédu··l . b' · es, gyo-m?r- el ~anaszok, alvászavarok (pl. élénk álmok). 
~orreakciók, psychés tünetek (depressio hallucina-
lio). · 
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Obstruktív légúti betegségekben vagy bron
chospasmusra való hajlam esetén hörgőgörcsöt 
okozhat. 



é Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 

- veraparnil típusú kalciumantagonistákkal 
(bradycardia veszélye); 

- sympathomimeticumokkal, triciklikus antide
pressánsokkal és MAO-bénítókkal (hatását csök
kenthetik); 

- sympatholiticumokkal, perifériás vasadilata
torokkal (a vérnyomáscsökkenés nem kívánt már
tékben fokozódhat); 

-orális antidiabeticumokkal és inzulinnal (a vér
cukorszintet csökkentő hatásuk fokozódik, a pin
dalol a hypoglycaemia tüneteit elfedheti); 

- lítiumsókkal (a lítium kiválasztás csökkenhet). 
• Figyelmeztetés 

Szívelégtelenség eselén a Viskaldix-kezelés 
csak digitalizálás, ill. vizelethajtás után kezdhető el. 
Ha az anamnesisben myocardialis infarctus szere
pel, a cardiovasculáris paraméterek ellenőrzése 
szükséges. Bronchospasmusos beteg kezelését 
óvatosan, kis adaggal kell kezdeni. Nehézlégzés je
lentkezésekor a gyógyszer adását azonnal be kell 
szüntetni. 

Ha a gyógyszer adását altalásos érzéstelenítés 
vagy egyéb okok miatt fel kell függeszteni, az ada
got fokozatosan kell csökkenteni, mert a kezelés 
hirtelen abbahagyása (elsősorban ischaemiás szív
betegségekben) a beteg állapotának rosszabbo
dását idézheti elő. Ha a beteget sürgős beavatko
zás miatt béta-blokád mellett kell altatni, a cardio
vasculáris paraméterek folyamatos ellenőrzése 
szükséges. 

Pheochromocytomában alkalmazva egyidejűleg 
alfa-receptor-blockolót is kell adni. 

A korábban fennálló perifériás keringési zavarok 
a kezelés során súlyosbodhatnak. A béta-blokád a 
súlyos veseelégtelenséget tovább ronthatja. A plaz
ma kálium-, húgysav- és vércukorszintjét a kezelés 
folyamán ellenőrizni kell. Keringési, vese-, HL máj
elégtelenségben különös gondot kell fordítani a 
plazma káliumszintjének ellenőrzésére. 

Diabetes-ben vagy tartós éhezés eselén csak 
óvatosan adható; mivel a pindalol hypoglycaemiát 
okozhat, és annak egyes tüneteit, pl. a tachycardiát 
elfedheti. Diabeteses betegeknek adva, az orális 
antidiabeticumok, ill. az inzulin adagját újra be kell 
állítani. 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazása foko
zott óvatosságat igényel. 

Túladagolás kezelése: 

- nagyfokú bronchospasmusban aminofillin 
(Diaphyllin) iv., vagy béta-receptor-izgató (pl. 
izoprenalin) adható lassan iv. vagy belélegeztet
ve; 

- bradycardia és nagyfokú hypótensio eselén 
0,5-1 mg atropin adható iv., ha eredménytelen, 
béta-receptor-izgató (pl. iv. izoprenalin, 5 J.lg/perc 
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se~esség_gel_: összesen 25 f-1.9 adagig vagy 
orc1prenailn, osszesen 500 J..l9 adagig). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3620 

VISKEN injekció (Sx5 ml) 
VISKEN tabletta.(30x) .• · .. 
EG IS ATC kód: C07AA03 

A pindalol nem-cardioselectiv béta-adrenerg re
ceptor blockoló. 

l~trinsic sympathomimetikus tulajdonsága miatt 
card1odepressív hatása minimális. 
• Hatóanyag 

1 mg pindoloium (5 ml) ampullánként, illetve 5 
mg pindoloium tablettánként. 
e Javallat 

Hypertonia (önmagában vagy kombinációban 
alkalmazva); angina pectoris fa roham megelőzésé
re); szívritmuszavarok (sinus tachycardia, paroxys
ma!is tachycardia, supraventricularis és ventricu
laris extrasystole; terhelés és digitálisz okozta 
~xtrasystole, pitvarremegés és -lebegés); essen
lialis keringési hyperkinesis-syndroma. 
• Ellenjavallat 

Oigitá!iszra rezisztens szívelégtelenség, cor pul
monale, bradycardia, sick-sinus syndroma, ll. és lll. 
fokú AV-block, asthma bronchiale, éter- kloroform 
narcosis. 
e Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. 
Orálisan: 

Felnőtteknek általában hypertoniában naponta 
10-30 mg (reggel 1-3 és délután 1-3 tabletta), sú
lyos esetekben egyéb antihypertensivumokkaJ kom
binálva; 

- angina pectorisban naponta 7,5-20 mg (2-
szer 3/4-2 tabi.); 

- szívritmuszavarok eselén naponta 15-30 mg 
(2-szer 1 %-3 tabi.); 

- esszenciális keringési hyperkinesis-syndroma 
eselén naponta 10-20 mg (1-szer 2-4 tabletta vagy 
2-szer 1-2 tabletta). 

Gyermekeknek: ajánlott napi adag 0,2 mg/ttkg. 
Parenterálisan: 

Csak fekvőbeteg-gyógyintézetben adható. A 
kezdő adag 0,4 mg (2 ml) lassú iv. injekcióban. To
vábbi 0,2 mg (1-1 ml) adható 20 percenként, a ma
ximális összmennyiség: 1,2 mg (6 ml) eléréséig. Az 
EKG-t és a vérnyomást folyamatosan ellenőrizni kell. 
o Mellékhatás 

Átmenetileg enyhe fáradtság. Szédülés, gyo
mor-bél panaszok, alvászavarok (pl. élénk álmok). 

Bőrreakciók, psychés tünetek (depressio, halluci
natio). 

Obstructiv légúti betegségekben vagy bron
chospasmusra való hajlam eselén hörgőgörcsöt 

okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyútiadása kerülendó: 
- pareqterálisan· kalcium antagonista koszorúér 

- tágítókkal (bradycardia veszélye). 
Óvatosan adható: 
- veraparnil típusú kalcium antagonistákkal 

(bradycardia veszélye); 
- sympathomimeticumokkal, triciklikus antidep

ressansokkal, MAO-bénítókkal (a hatását csökkent
hetik); 

- sympatholyticumokkal. perifériás vasadilatá
torokkal (a vérnyomáscsökkenés nem kívánt mér
tékben fokozódhat); 

-orális antidiabeticumokkal és inzulinnal (a vér
cukorszintet csökkentő hatásuk fokozódik, a pin
dolo! a hypoglycaemia tüneteít elfedheti). 
e Figyelmeztetés 

Szívelégtelenség eselén a Visken-kezelés csak 
digitalizálás, illetve vizelethajtás után kezdhető el. 
Ha az anamnesisben myocardialis infarctus szere
pel, a cardiovascularis paraméterek ellenőrzése 

szükséges. 
Bronchospasmusos beteg kezelését óvato

san, kis adaggal kell kezdeni. Nehézlégzés jelent
kezésekor a gyógyszer adását azonnal be kell 
szüntetni. 

Ha a gyógyszer adását altalásos érzéstelenítés 
vagy egyéb okok miatt fel kell függeszteni, az ada 
gat fokozatosan kell cw;henteni,_ mert a _kezei~s 
hirtelen abbahagyása (elsősorban 1schaem1ás szlv
betegségekben) a beteg állapotának rosszabbo
dását idézheti elő. Ha a beteget sürgős beavatko 
zás miatt béta-blokád mellett kell altatni. a cardio
vascularis paraméterek folyamatos ellenőrzése 

szükséges. 
Pheochromocytomában alkalmazva egyidejűleg 

alfa-receptor-blockolót is kell adni. 
A korábban fennálló perifériás keringési zava

rok a kezelés során súlyosbodhatnak. A béta 
blokád a súlyos veseelégtelenséget tovább ront 
hatja. A plazma kálium-,- húgysav- és vércukor
szintjét a kezelés folyamán ellenőrizni kell. Kerin
gési. vese-, ill. májelégtelenségben különös gon
dot kell fordítani a plazma káliumszintjének ellenőr
zésére. 

Diabetesben vagy tartós éhezés eselén csak 
óvatosan adható, mivel a pindalol hypoglykaemiát 
okozhat, és annak egyes tüneteit. pl. a tachycardiát 
elfedheti. Diabeteses betegeknek adva, az orális 
antidiabeticumok, ill. az inzulin adagját újra be kell 
állítani. 

Terhesség és szapiatás alatti alkalmazása foko
zott óvatosságat igényel. 

T ú/adagolás kezelése: 
- nagyfokú bronchospasmusban aminofillin 

(Oiaphyllin) iv., vagy béta-receptor-izgató (pl. izo
prenalin) adható lassan iv. vagy belélegeztelve 

- bradycardia és nagyfokú hypotensio eselén 
0,5-1 mg atropin adható iv., ha eredménytelen, 
béta-receptor-izgató (pl. iv. izoprenalin, 5 J..lQ/perc 
sebességgel, összesen 25 J-lg adagig vagy 
orciprenalin, ősszesen 500 J-lg adagig): 

Eltartás: tabletta: fénytól védve. Injekció: szaba
hőmérsékleten. 

O Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 342 4 (injekció) 

Tsz: 3423 (tabletta) 

VISTfGA~pa!.nf'ILM O,So/Q, ··•···•·••••·•••···••· 
·· .• s~emcsepp•(~ml;3x5ml) .··.····•· · 
PHAH~:~~-LS-~:C3_AN_ -';'::_ :,:-,;-;-AT9--~P~=:,s,o1iP_?3 

A szembelnyomást csökkentő hatás alapja a su
gártestre kifejtett béta-receptor gátló hatás és a 
csarnokvíz termeléS csökkentése. A hatás gyorsan 
fellép és tartósan fennáll. A liquifilm védi a szaru
hártyát. 
e Hatóanyag 

5 mg/ml levobunololium chioratum {0,04 mg 
benzalkonium chioratum 0,127 mg natrium edetát, 
2 mg natrium disulfurosum és 14 mg alcoholum 
polyvlnylicum /liquifilm/) steril. vizes oldatban. 
e Javallat 

Kórosan emelkedett szembelnyomás, nyitott zu
g ú glaucoma (glaucoma simplex). 
e Ellenjavallat 

Béta-receptor gátlók iránti túlérzékenység helyi 
vagy általános adás esetén. A segédanyagok iránti 
túlérzékenység. Obstructív bronchiális betegségek 
pl. krónikus obstructiv bronchitis, asthma. Manifest 
szívinsufficientia. 
o Adagolás 

Szokásos adagja napi 2-szer 1 csepp a kötóhár
tyazsákba. 
e Mellékhatás 

Szemhéj- és kőtóhártyagyulladás, fáradtság, 
szívfrekvencia csökkenés, vérnyomáscsökkenés, 
urticaria. Múlékony szemégés, szívritmus változás, 
fejfájás, szédülés felléphet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óVatosan adható: 
- antihypertensivurnakkal (hatásukat fokozhat

ja); 
- béta-receptor gátlókkal eszemnyomást csök

kentő hatását fokozhatják); 
- sebészeli narcoticumokkal (negatív inatrop ha

tasukat fokozhatja de mútét előtt a Vistagan adását 
nem kelt abbahagyni); 
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- inzulinnal vagy orális antidiabeticumokkal (a 
vércukorszint fokozott csökkenését idézheti elő és 
elfedi a túl alacsony vércukorszint tüneteit mint resz
ketés, szívdobogás. A vércukorszint gyakori ellenőr
zése szükséges); 

- helyi vagy általános hatású szteroidokkal (a 
szemnyomás gyakori ellenőrzése szükséges); 

-adrenerg receptorokra ható psyshotrop gyógy~ 
szerekkel. 
• Figyelmeztetés 

A Vistagan alkalmazásánál elővigyázatosság 
ajánlott olyan betegeknél, akiknél a béta-receptor 
gátlók általános alkalmazása ellenjavallt így ab
normálisan alacsony szívfrekvencia esetén, ala
csony vérnyomás, ll. és lll. fokú atrioventricularis 
black vagy a tüdőfunkció csökkenése esetén. Szív
insufficientia esetén a beteget megfelelóen elő kell 
készíteni. Ha a kórelőzményben súlyos szívbeteg
ség szerepel, a pulzust kezelés közben ellenóriz
ni kelL 

Cukorbetegeknél, akiknek a vércukorszintje in
gadozik, vagy hosszabb éhezés után, a Vistagan 
óvatosan alkalmazandó. A vércukorszint gyakori el
lenőrzése szükséges. 

Helyi vagy általános hatású szteroidokkal folyó 
egyidejű kezeléskor a szemnyomás gyakori ellenőr
zése szükséges. 

Aphakiában való alkalmazásában nincs elegen
dó tapasztalat. 

Kellő tapasztalat hiányában gyermekek kezelé
sére nem alkalmazható. 

Terhesség és szoptatás idején a haszon/kocká
zat arány alapos mérlegelése szükséges. 

Krónikus szemgyulladás esetén a Vistagan csak 
szigorúan indokolt esetben alkalmazható a beteg 
szigorú ellenőrzése mellett. 

Nehezen beállítható szemnyomás esetén a 
Vistagan más antiglaucomás szerekkel kombinál
ható. 

Mútét utáni alkalmazásakor a szemnyomást rö
vid időközönként ellenőrizni kell. 

Kontaktlencse viselés idején Vistagan nem al
kalmazható. 

Vistagan kezelés idején fontos a szemnyomás 
rendszeres mérése és a szaruhártya ellenőrzése. 

Esetleges szisztémás hatása mlatt óvato~ság 
ajánlott gépjárművezetőknél és magasban vagy ve
szélyes géppel dolgozóknáL Erre különösen Ogyel
ni kell a kezelés elején, a kezelés változtatásakor 
vagy szeszesital fogyasztásakor. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között) 
fénytól védve. A szemcsepp felbontás után 1 hóna
pig használható. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1685 
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VITA,CAL.C pezsgőtabletta (1 Ole:) 

PHilAMAVIT . • · .... 111ckód:A11JB 

• Hatóanyag 
1000 mg acidum ascorbicum (Vitamin C.), 

750 mg calcium carbonicum, 300 NE cholecalcifer
olum {Vitamin 0 3), 5 mg pyridoxinium chioratum 
(Vitamin 8

6
). 

• Javallat 
Hypocalcaemia, megnövekedett ka_lcium- és vi

tamin igény (pl. szoptatás idején, idős korban). Vita
min- és kalciumhiány megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia (pl. hyperparathyreosis, plas
mocytoma, sarcoidosis, csontmetastasisok, O 
hypervitaminosis), súlyos hypercalciuria, súlyos ve
seelégtelenség, vesekö. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1, gyermekeknek 6 éves 
kortól kétnaponta 1 pezsgőtabletta, melyet egy po
hár vízben feloldva kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe gastrointestinalis zavarok (főként 
székrekedés). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- tiazidokkal {hypercalcaemia veszélye); 
- magnézium tartalmú antacídumokkal (hyper-

magnesaemia veszélye); 
- deferoxaminnal (aszkorbinsavval egyidejűleg 

alkalmazva szívelégtelenség veszélye); 
- levodopávai (a piridoxin - már igen kis 

mennyiségben is - gátolja a levedapa antiparkin
son hatását). 

Vastartalmú gyógyszerekkeJ, nátrium fluoriddal, 
etidronáttal, tetraciklinekkel és feniteinnal egyidejú
leg tórténő alkalmazásakor a gyógyszerek bevétele 
között 3 óra különbséget kell tartani. 
e Figyelmeztetés 

Hosszabb ideig tartó, vagy nagyobb adagok
ban tórténó alkalmazásakor a szérum kalciumszint 
rendszeres ellenőrzése szükséges. Kevésbé súlyos 
hypercalciuria és veseelégtelenség esetén, vagy ha 
a beteg anamnesisében vesekő szerepel, a kivá
lasztott kalcium mennyiséget és a szérum kalcium
szintet ellenőrizni kell. Szükség esetén az adagolás 
csökkentendő, vagy a terápiát meg kell szakítani. 

A terhesség első feJében a túladagolás növeli a 
teratogén kockázatot 

Eltartás: szobahómérsékleten, száraz helyen és 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3875 

VIT AB ACT szemcsepp (1 O mlj 

CIBAVISION ATCkód:'S01AX19 

e Hatóanyag 
5 mg picloxydinium dichlmatum 10 ml steril 

vizes oldatban. (Segédanyagok: poliszorbat 80, víz
mentes glükóz). 
e Javallat 

Conjunctivitis és keratoconjunctivitis antiszepti~ 
kus kezelése. Chlamydia típusú szemfertőzések 

(trachoma). 
o Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta 2-6-szar 1 cseppet a szembe csep
penteni. 
• Mellékhatás 

Ritkán lokális irritáció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: Hűvös helyen, fénytól védve tartandó. 
Felbontás után 15 napig használható fel, amennyi
ben az oldat tiszta maradt. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1676 

VITAéiCszemc~epp (S ml) 

:cl BÁ VISION 

A cornea sérülések regenerációjához a fehérje
szintézis aktiválása szükséges, amely a rendelke
zésre álló nukleinsavak függvénye. A nukleinsav
szintézis elősegítheló a nukleotid trifoszfátok nuk
leozid prekurzorainak adagolásával. 

A cornea sérülések általában lassan gyógyul
nak a nukleozid prekurzorokat {adenozin, tlmidin, 
citidin, uridin, guanozin-5-dinátrium monofoszfát) 
tartalmazó szemcsepp alkalmazásával a gyógyulás 
időtartama lerövidíthetó. 
e Hatóanyag 

10,0 mg adenosinum, 10,0 mgthymidinum, 30,0 mg 
cytidinum, 35,0 mg uridinum, 60,0 mg guanosinum 
dinatrium phosphoricum, 0,25 mg thiomersalum, 
5,0 ml steril vizes oldatban. 
e Javallat 

Különbözó eredetű szaruhártyakárosodás (kera
tltis, keratoplastica utáni szarufolyamat, szaru
hámhiány, cornea maródás, traumás fekély, kontakt
lencse viselése után fellépő szarufolyamat). 
O Ellenjavallat 

A gyógyszer bármely alkotórésze iránti túlérzé
kenység. 

o Adagolás 
Szokásos adagja felnőtteknek és gyermekeknek 

naponta 3-B-szor 1-2 csepp. Szükség esetén az 
adag naponta 1 O-sze r 1-2 cseppre emelhető felnőt
tek és gyermekek esetében egyaránt. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C), fény
tól védve. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4058 

VltAMII\íÁ5Ó oöo NE kapszuh:l 
(20x) .... · ........ ··.· 

·viTAMINA100000NE 
ólajös,injekclo (5 xtiTll). 

VITAMIN .Aolaj (10.m.l) ·· 
WIS _:~iCJ~4~A1j_c:_'f\cij' , 

A csontnövekedéshez, a retina múködéséhez, 
az embrionális fejlődéshez, a reprodukciós és más 
folyamatokhoz, vatamint a hám normális szerkezeté
nek fenntartásában nélkülözhetetlen zsírban oldódó 
vitamin. 
e Hatóanyag 

50 OOO NE retinaium kapszulánként; 100 OOO NE 
retinaium {1 ml) ampullánként 150 OOO NE retinaium 
(5 ml) olajban. 
• Javallat 

A-vitamin-hiány, dermatitis seborrhoica, acne 
vu!garis, továbbá keratinizációs zavarok: ichthyosis, 
Darier-betegség, palmoplantáris keratosisok. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 20 000-
30 OOO NE (naponta egyszer 10-30 csepp 
olaj); ha nagyobb adagok szükségesek, napon
ta 50 000-100 OOO NE (1-2 kapszula, ill. %-1 
amp. im.), esetleg tóbb. 

Gyermekeknek életkortól függóen naponta 
5000-20 OOO NE (5-20 csepp olaj). 
• Mellékhatás 

Jelentás és tartós túladagolás esetén étvágyta
lanság, fáradtság, hányinger, testtömegvesztés, 
obstipatio, ingerlékenység, hepatosplenomegalia, 
hajhuilás, bőrviszketés, bőrszárazság, ajakrepedés, 
hyperkeratosis, fokozott pigmentáció, polyuria. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség alatt a napi 5000 NE-t meghaladó 
mennyiség szedése nem ajánlott, mivel állatkísérlet
ben több fajon a nagy adagok magzati malforma
tiokat okoztak. 
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Eltartás: Olaj: fénytól védve. Kapszula: szobahó
mérsékleten. 
o Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3252 (kapszula); Tsz.: 
2632 (injekció); Tsz.: 1844 (olaj) 

VITAMIN 8 1 5 mg tabletta (:!Ox) 
VITAMIN 8 1 J Omg tabletta (20x) 
VITAMIN 8 1 10 mg injekció 

(5x1.ml) 
VITAMIN B1 50 n\g injekcio 

(5 x J ml) 

A thiamin (8 1-vitamin) foszforilált alakja a kar
boxiláz-enzim kofermentje. Fontos szerepe van 
az idegszövet épségének megőrzésében. Hiánya 
az alfa-ketasavak elégtelen lebontását eredmé
nyezi. 

Vizoldékony vitamin, felesJegét a vese kiválasztja. 
O Hatóanyag 

10 ill. 50 mg thiaminium chioratum (1 ml) ampul
fánként, 5 ill. 10 mg thiaminium chioratum tablettán
ként 
• Javallat 

8 1-vitaminhiányos állapotok: beriberi és követ
kezményes idegrendszeri, keringési (szív-) bántal
mak. Súlyos táplálkozási elégtelenség és felszívó
dási zavar eselén a supportív terápia részeként. 

8 1-vitaminhiányon alapuló neuropathia, továbbá 
más természetű neuritisben, neuropathiában a spe
cifikus kezelés kiegészítéseként 

8 1-vitamin-dependens enzimopathia (jávor
faszörp betegség, veleszületett tejsav-acidosis bi
zonyos esetei). 
e Ellenjavallat 

Th iamin-érzékenység. 
• Adagolás 

Általában orálisan, parenterális (im.,sc.) adása 
csak felszívódási zavarokban és beriberi során ki
alakult szívelégtelenségben indokolt. Átlagos profi
laktikus adagja felnőtteknek naponta 2,5-10 mg, 
enyhe krónikus hiányállapotban naponta 10--25 mg, 
súlyosabb esetben 10-50 mg. Súlyos akut hiányál
lapotban napi 100-600 mg is adható. 

Gyermekeknek átlagos napi adagja 1 éves korig 
2-2,5 mg, 1-6 éves korban 2,5-5 mg, 7-14 éves 
korban 5-10 mg, 3-5 részre elosztva. 

Thiamin-dependens enzimopathíákban 50-200 
mg/nap aszokásos adag. 
e Mellékhatás 

Parenterá!is alkalmazásakor anaphylaxiás reak
ció előfordulhat, különösen ismételt adagolás után; 
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ezért iv. adása nem ajánlatos! (Ha feltétlenül szük
séges - pl. kómában lévő betegnek - más vitami
nokkal együtt adható iv. infúzióban). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: V (ini) Vn (tabi) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 13444 (5 mg tab!.); 
Tsz.: 13439 (10 mg inj.); Tsz.: 2364 (10 mg tabi.); 
Tsz.: 13440 (50 mg inj.) 

VITAMIN 8 12 300 J.l9 injekció 
(3 x 1 ml) · · 

VITAMIN s;2 1.000 J>!l injekció 
(3 x lml; .fOOx 1ml) 

RICHTER ÁTC k~d:;sö3s:Á01 

• Hatóanyag 
0,3 mg, illetve l mg cyanocobalaminum (1 ml) 

ampullánként 
e Javallatok 

A 8 12-vitamin-hiány pótláSa· az alábbi felsorolt 
esetekben: anaemia perniciosa; parciális vagy totá
lis gastrectomia utáni állapot: Diphyllobothrium 
latum infestatio; az ileum egyes betegségei (diver
ticulosis, ileitis regionalis); és egyes sebészeli be
avatkozások után (anastomosísok, fistulák, stric
turák, tasakok), amelyek a 8 12-vitamin felszívódási 
zavarát idézik elő a bélnyálkahártya károsítása és a 
vastagbél-mikroorganizmusoknak a vékonybélben 
való elszaporodása folytán, továbbá (igen ritkán) 
congen italis intrinsic faktor hiánya; congenital is sze
lektív 812-vitamin-malabsorptio; transzkobalamin ll
hiány. Öröklődő metilmalonil-aciduria. 
e Ellenjavallat 

Polyglobulia. 
• Adagolás 

Szokásos napi adagja 0,3 mg egy-két héten ke
resztül. (Ezzel az adaggal normalizálható a vérkép, 
megszüntethetők a még reverzibilis idegrendszeri 
elváltozások és megfelelő tartalék is képezhető.) 
Ezután át lehettérnia fenntartó kezelésre, amely ha
vonta 1 mg im. éiethossziglan. 

Oiphyllobothrium latum infestatio esetén az 
eredményes féregúzést követően a megfelelő 8

12
-

vitamin-tartalék kialakítására naponta 0,3 mg im. 
egy-két héten keresztül. A 8 12-szubsztitúció ezután 
abbahagyható. 

Táplálkozási eredetű 8 12-vitamin-hiányban (fő

leg vegetáriánusasaken fordul elő- nagyon ritkán) a 
hiány megszüntetése után napi5-10 f.lg 8 12-vita
min-tartalmú per os készitmények adásával a hiány 
újbóli kialakulása megelőzhetó. 
e Mellékhatás 

Allergiás, ill. anaphylaxiás reakció, policytaemia, 
acne. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Hatását csökkentik: biguanidok, cholchicin, 

neomicin, PAS. 
e Figyelmeztetés 

Kombinált. hiányállapotban (folsavhiány, vashi
ány) a 812-vitaminon kívül a többi hiányzó anyagat 
is pótolni kell. A csontvelő válaszreakcióját idült (fő
leg húgyúti) fertőzések, malignomák, alkoho
labusus és egyes gyógyszerek (pl. klóramfenikol) 
gyengíthetik. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
ll Törzskönyvi szám: Tsz.: 2968 (300 !lg injekció); 
Tsz.: 2990 (1000 !lg inJekció) 

VITAMII'IB650 rllg injekció 

(5 x 2 ml). • 
VrrAMIN 8 6 20 mg tabletta (20l<) ·· 

E GIS ATC kód: MH-i-A02 

e Hatóanyag 
50 mg pyridoxinium chioratum (2 ml) ampullán

ként; 20 mg pyridoxinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Hányáscsillapítás, hyperemesis gravidarum, 
röntgenkater, csecsemókori hányások, nitrogén
mustárvegyületek okozta hányások megelőzése. 
Neuromuscularis betegségekben más B-vita-
minokkal kombinálva. . 
e Adagolás / 

Felnőtteknek naponta 50-1 DO mg (1-2 ampulla) 
im. vagy iv. illetve 60-120 mg per os 3-szar 1-2 tab
letta. 

Gyermekek adagja: 1-12 hónapos korig 5-10 mg, 
2-6 éves korig 10-15 mg, 7-14 éves korig 15-30 mg, 
naponta 1-3 alkalommal, orálisan vagy im. 
e Megjegyzés: V (injekció) Vn (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 13446 (injekció) 

Tsz.: 2766 (tabletta) 
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VITAMIN C drazsé (20x).. • 
VIT,4MIN C 100 mg dr~zsé{40l<) 
VITAMIN C.injekció.(5x·21Tll; 

.100 x21Tll;. 5X5 ml;50x5ml) 
VITAMIN CJ 00 mg filmtablettá 

(20x) . .· • •. •0 , 

VITAMIN C 20.0 mg filmtablétta 
(20x) 

EG IS ATC kóéfA1)GAD_1 

Az aszkorbinsav vizoldékony vitamin, fontos 
koenzim, egyes oxidációs-redukciós folyamatokban 
redukáló, antioxidáns szerepet tölt be. Szükséges a 
folsav-foJinsav konverzióhoz, a karnitin szintézisé
hez, a dopamin hidroxilációhoz és bizonyos peptid 
hormonok szintéziséhez. A gyomorban a vas redu
kálásával elengedhetetlen annak felszívódásához. 
Szükséges a kollagén és az intercelluláris mátrix 
(kapillárisok endotheliumának) szintéziséhez, a seb
gyógyuláshoz és a kapillárisok permeabilitásának 
épségéhez. 

A szervezetben levö kb 1000 mg aszkorbinsav 
3-4%-a oxidálódik illetve ürül ki naponta. Megfelelő 
vitamindús táplálkozás eselén ez a mennyiség biz
tosított. 

Hiányának tünetei: a capillarisok fragilitása, vér
zések, a sebgyógyulás lelassulása, fog- és csont
képződési zavarok, a szervezet ellenállóképesség
ének csökkenése, súlyos esetben scorbut- felnőtt
korban ma már ritkán - fordulhatnak eló. 

Fokozott az aszkorbinsav igény terhességben, 
szoptatáskor, orális fogamzásgátlót szedő nőkben, 
mesterségesen táplált csecsemőkben, vashiányos 
állapotokban, mútétek után, időskorban, dohány
zókban, alkoholistákban. 
o Hatóanyag 

100 mg acidum ascorbicum drazsénként: 100 
mg illetve 200 mg acidum ascorbicum filmtablettán
ként; 100 mg/ml acidum ascorbicum ampullánként 
e Javallat 

Vitamin C hiányos állapotok. 
Möller-Barlow-betegség, fertőző betegségek, 

vérzéses állapot, felszívódási zavarok, vitaminhiá
nyos táplálkozás, idiopathiás methaemoglobinemia, 
legyengült állapot, rekonvalescens állapot és foko
zott aszkorbinsav igény, vasterápia alkalmazásakor 
a vas felszívódásának fokozása. 
e Adagolás 

Súlyos C-vitamin hiányban 
Felnőtteknek: 100--600 mg naponta po. 
Gyermekeknek: 50-200 mg naponta po 
Súlyos C-vitamin hiányban 
Felnőtteknek: 150-2000 mg po. vagy 500-1000 

mg ív., im. vagy sc. naponta. 



Gyermekeknek: 100-300 mg po. vagy l 
100-200 mg iv., im. vagy sc. naponta. 
o Figyelmeztetés 

Nagyobb adagok alkalmazása eselén (1000 mg 
fölött), hasmenés, gyomor irritáció előfordulhat. 

Megadózisok veszélye az oxalát vesekövek képző
dése; ez különösen az influenzás megbetegedések
ben illetve daganatos betegségekben való alkalma
zásakor mérlegelendó. 

A tartós megadózis kezelés hirtelen abbahagyá
sakor rebound jelenség léphet fel, és következmé
nyes hiánytüneteket eredményezhet. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn (drg., filmtabl.) V (inj.) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2540 (drg.); Tsz.: 2386 
(inj.) H 31 (100 mg drg.); Tsz.: 3814 (100 mg 
filmtabl.); Tsz.: 3815 {200 mg filmtabl.) 

. VITAMIN 03 3000 NE drazsé 
(20óx; 20x) . . .. 

VITAMIN 03 SÖOOONE drazsé (20x) ·. 
VITAM l~ D3l200000NEolajos · 

injekció (l x l !lll) .... 
VItAMIN 0 3 ,400000. NE olaj·(1 Q nil) 

9HINOIN 

• Hatóanyag 
200 OOO NE (5 mg) cholecalciferolum {1 ml) am

pullánként; 3000 NE (0,075 mg) és 50000 NE (1,25 
mg) cholecalciferolum drazsénként 

400 OOO NE cholecalciferolum {10 ml) olajban 
(1 ml "'33 csepp, 1 csepp"" 1200 NE) 
e Javallat 

Rachitis megelózése és gyógyítása. 
Spasmophilia, rachitagen tetania, osteomalacia, 
kalciumfelszívódási zavar, tartós antiepilepticum ke
zelés. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemiával járó megbetegedések. A 
terhesség első 3 hónapja. 
• Adagolás 

1. Megelőzés. 
a) Folyamatos megelőzés (per os). 
Terhes anyának: a terhesség 20. hetétól kezdve 

hetente 3600 NE (heti 3 alkalommal1-1 csepp) olaj 
vagy hetente 3000 NE drazsé. 

Időre született csecsemőnek: 2 hetes kortól 1 
éves korig hetenként 3600 NE (heti 3 alkalommal 
1-1 csepp) olaj vagy hetente egy alkalommal 3000 
NE drazsé, alaposan etporítva. 

Koraszülött csecsemőnek: a betöltött kéthetes 
kortól (ha a fejlődés megindult) 4000 g eléréséig na-

pi 1200 NE (1csepp) olaj vagy másodnaponként 
egy-egy 3000 NE drazsé, 4000 g elérése után pedig 
úgy, mint az időre születetteknek. 

A folyamatos megelőző adagokat a nyári hóna
pokban is folytatni kell 1 éves korig. 

Gyermeknekbetöltött 1 éves kort613 éves korig, 
valamint a gyors növekedés éveiben októbertól áp
rilisig 3600 NE (heti 3 alkalommal 1-1 csepp) olaj 
vagy hetente 1-szer egy 3000 NE drazsé. 

Antiepilepticumot tartósan szedő gyermeknek 
hetente 1-szer egy 3000 NE drazsé. 

b) Lökésmegelőzés (im. alkalmazás). 
Csak kivételesen, felszívódási zavarok vagy a 

folyamatos adagolás megbizhalatlansága eselén 
indokolt. Az egyszeri lökésadag 60000 NE ("' 1,5 mg 
"'0,3 ml), melyel 1 éves korig általában 2 hónapon
ként célszerű megismételni. 

Koraszülötteknek a 2. hét végén és 2 hónapos 
korban 80 OOO NE ("' 2 mg "'0,4 ml), a 4000 g 
elérése után kéthavonta 60 OOO NE {"' 1 ,5 mg 
= 0,3 ml). 

2. Gyógyítás. 
Egyéni megítélést igényel. Folyamatos per os 

adagolás mellett 2-4 héten Keresztül a napi adag 
3000 NE (1 drazsé). 

Egyes kórképekben, pl. hypocalcaemiás tetá
niában a napi adag 50-100 OOO NE {1 ,25-2,5 mg, 
1-2 drazsé az 50 OOO NE-es drazséból) is le~ 

het egyéni beállítás és laboratóriumi ellenőrzés 

mel!ett. 
G Mellékhatás 

A megadott adagok túllépésekor gondolni kell a 
túladagolás lehetőségére. Az intoxikáció tünetei: ét
vágytalanság, vontatott testtömegfejlődés, hányás, 
obstipatio, hasmenés, gyengeség, fáradékonyság, 
sápadtság, fejfájás, izomernyedtség, proteinuria, 
súlyos veseműködési zavarok, kiszáradás, láz, in
fekciókra való fokozott hajlam. 
o Figyelmeztetés 

A 03-vitamin-szükséglet és -érzékenység egyé
nenként különbözó. A feltüntetett adagok átlagada
gok, amelyet esetenként módosítani kell különbözó 
befolyásoló tényezöktől függóen: infekciók, erősebb 
növekedés, kalciumszegény vagy fitingazdag ét
rend, főként egyéb D-vitamin tartalmú gyógyszerek 
egyidejű adása esetén. 

A rachitis, ill. az osteomalacia gyógyítása- a vér 
kalcium- és foszfortartalmának, alkalikus foszfatáz 
aktivitásának, valamint a vizelet kalciumtartalmának 
ellenőrzése, a csont röntgenfelvétele stb. miatt- le
hetőleg intézetben történjék. 

Hypercalcaemiára utaló tünetek jelentkezésekor 
a szérum kalciumszintjét haladéktalanul ellenőrizni 
kell. Adagját csökkenteni kell jelentős klinikai, ill. 
röntgenvizsgálattal kimutatható javulás esetén, a 
Ca-ürítés növekcdésekor, ill. a se-kalcium emelke
dése és az alkalikus foszfatáz aktivitás csökkenése 
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esetében, vagy ha bármiféle jele mutalkozik a vese
laesiónak. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
G Törzskönyvi szám: Tsz.: -3250 (3000 NE drg.); 
Tsz.: 3251 (50 OOO NE drg.); Tsz.: 3553 (200 OOO NE 
olajos in j.) 

VITAMIND,1 L.aevosantabl.etta 

(30x; 90x) 
LAEVÖSAN 

A kolekalciferol (D3-vitamin) természetes D-vita
min, mely a bórben a 7-dehidrokoleszterolból UV
fény hatására képződik. A farmakológiailag aktív 
forma (az 1 ,25-dihidrokolekalciferol) a májban és a 
vesében hidroxiláció útján jön létre . 

A kolekalciferol s még inkább annak hidroxiláll 
származékai a vékonybélben egy kalciumtrans
port-fehérje képzódését indukálják. Ez a bélben a 
kalcium és a foszfát fokozott reszorpciójához ve
zet, emeli a kalcium- és foszfát vérszintet és esők
kenti a fosztátok és a citromsav kiválasztását a vi
zelettel. 

A kolekalciferol javítja a kalcium felhasználását 
és elősegíti a csontfelépítést. 
• Hatóanyag 

1000 NE cholecalciferolum tablettánként. 
o Javanat 

Rachitis megelőzése; f~ozott D-vitamin igény 
terhesség idején; felnöltkori osteomalacia keze
lése. 
G Ellenjavallat 

Hypercalcaemia és/vagy hypercalciuria. (Első 
tünetei ehetnek: anorexia, hányás, obstipatio, ká
ros mértékú szomjúság, nagyfokú fáradékony
ság, csecsemők elégtelen fejlOdése és vesekókép
ződés). 

Kalcium tartalmú vesekövek. 
e Adagolás 

Rachitis megelőzése: Általában a születés utáni 
2. héttól az első évben, s keVés napsütésset járó 
időszakokban a további két évben végezzük. 

Időre szűletett csecsemőknek az első hét után 
az egy éves kor betöltéséig naponta 1-szer Yc--1 
tabletta; koraszűlöttekneknaponta 1-szer 1 tablettát 
egy kanál vízben a szélesést követően, közvetlenül 
étkezés előtt kell beadni vagy a tablettát elporítva 
olyan mennyiségú élelmiszerhez keverni, melyet a 
gyermek biztosan elfogyaszt. 

Más javallat esetén az adag és a kezelés tarta
ma a betegség súlyosságától függ, és szigorúan 
egyedileg kell meghatározni. 

Az átlagos napi adag 1-szer 1 tabletta. 
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• Mellékhatás 
T ú/adagolás eset én a 0-hypervitaminosis tüne

tei: fejfájás, étvágytalanság, gyengeség-érzet, fo
gyás, gyomor-bélmúködési zavarok (hányás, obsti
patio, hasmenés), izom- és csontfájdalmak, növeke
dési zavar. Hosszabb időn keresztül fennálló hyper
calcaemia esetén polyuria, polydipsia, nocturia, 
albuminuria, anorexia, hypercholesterinaemia, 
emelkedett transzamináz és SUN-értékek, nephro
calcinosis, szívritmuszavarok, hypertonia, radiológi
ailag kimutatható lágyrész-meszesedések. 

Súfyos túfadagolás ese té n a D-vitamin hatása el
lentétes: a csontok mésztartalmának csökkenése és 
a vér-, valamint a vizelet kalciumszintjének emelke
dése. A szövetekben, erekben és a vesében mész
lerakódások (veseelégtelenség), továbbá központi 
idegrendszeri zavarok léphetnek fel. 

Az említett toxikus tünetek reverzibilisek, ha a D
vitamin bevitelét időben megszakftják. 

Teendő mérgezés esetén: kalciumszegény dié
ta, bóséges folyadékbeviteJ, kalcitonin, glukokor
tikoidok. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyidejűleg magnézium tartalmú gyógyszerek 
(pl. antacidumokban) adása tilos (hypermagne
saemia). 

- Kolesztiramin megakadályozhatja a zsírban ol
dódó vitaminok felszlvódását a belekbóL 

- Egyéb D-vitamin tartalmú gyógyszerek egyide
jú szedését kerülni kell. Szívglikozidok mellett csak 
óvatosan szedhető, mivel a hypercalcaemia szívrit
muszavarokhoz vezethet. 
• Figyelmeztetés 

Csecsemőknek más D-vitamin tartalmú készít
ményekegyidejű adását feltétlenül kerülni kell. 

Terhesség, szapiatás időszakában- bár terata
gen hatása nem ismeretes -alkalmazása eselén fo
kozott orvosi ellenőrzés ajánlott. 

Eftartás: 25 °C alatt, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2088 

;:~}~~~~~~~~~~~.~~~;~QI{~~\i~~Il\ 
PHAI'IMAMAQIST(inj;,li~ió} i· 

:-: ::;Atc"_~o~cl;.~ÁJi~iAÖ§_;,:: 

• Hatóanyag 
100 mg tocopherolum aceticum kapszulánként, 

30 mg tocopherolum aceticum (1 mJ) ampullánként 
o Javallat 

Vitamin E hiányállapotok ill. fokozott igény. 
Fefnőttek: sterlitás, habituáfis abortus, abortus 

imminens, IElrhesség és lactatio alatt a fokozott E-vi-



tamin-szükséglet kiegészítése, oligo- és amenor
rhoea, menopausa-syndroma. Endarteritis obliter
ans, lokális keringési és trophikus zavarokon alapu-
ló végtag megbetegedések. . 

Gyermekek: újszülöttkori scleroderm~, atrop_hla, 
dystrophia, coeliakia, sprue, malabsorptio, ~p~ut~l
záródás, csökkent kapillárisrezisztenciával járo kor
állapot, égésbetegség, dystrophia musculorum 
progressiva. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: általában hetente 1-2 alkalommal 
naponta 10G-300 mg per os (1-3 kapszula), vagy 
hetente 60-90 mg (2-3 ampulla) im. 

Menopausa-syndroma kezelésére _n_aponta 
200-300 mg per os {2-3 kapszula), 2-3 het1g; ha a 
panaszok csökkennek, másodnaponta 1 kapszula 
további 5-6 héten át. Habituális abortusz, abortus 
imminens esetén napi 150-180 mg (5-6 am p.) im. 

Gyermekeknek: általában 3-12 hónapos korig 
napi 0,3---1,0 ml im.; 1-14 évesig hetente 2-3 alka
lommal 1 kapszula vagy 0,5-1 ,5 ml im. naponta. 

Ezek az adagok kb. a feltételezett napi szükség
letnek felelnek meg {szubsztitúciós adagok). 

Farmakológiai hatás elérésére (pl. égésbe_tegsé
gekben), dystrophia musculorum progresswában 
ezeknek az adagoknak 5-1 0-szerese adható. . 

Újszülöttkori sclerodermában 0,3-ű,5 ml 1m., 
2-5 napon át. Indokoltnak látszik a .. m~sters~~es~n 
táplált csecsemőket (2-12 hónap kozött) a hta_n~al
lapot (alacsony tokoferolszint a vérben) _elk~rulese 
végett E-vitamin-szubsztitúcióban részes1ten1. 
e Mellékhatás . 

Nagy adagok alkalmazásakor hasmenés, has1 
fájdalom, gastrointestinalis zavar_ok, ~árad_~ság, szé
rum lipidek és szérum kolesztenn s21nt novekedés. 
vérlemezkék számának növekedése. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn (kapszula) V (injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3528 (kapszula) 

Tsz.: 2756 {injekció) 

Zsírban oldódó antioxidáns tulajd~nságú vita
min. Számos enzim kofaktora, meggátolja a ~~-mb" 
ránokban, ill. egyéb sejtalkotórészekben levo t?.bb
szörösen telitetlen zsírsavak toxikus szabad gyokké 
történő oxidációját 

E-vitamin hiány leggyakrabban különféle entero
pathlék (cholestatikus icterus, ab~talipopro

teinaemia, coeliakia, steatorrhoea, chrontcus chale
stasis és pancreatitis, gastrectomia, colitis ulcerosa, 
cystas fibrosis) eselén fordu_ ihat elő. . . 

Tünetei: ataxia, dysarthna, areflexta, myopath1a, 
ophtalmoplegia, retinopathia. 
e Hatóanyag 

100 mg, 200 mg, ill. 400 mg tocopherolum 
aceticum, szójaolajban, kapszulánként. 
e Javallat 

E-vitamin hiány kezelése és megelö.zése. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretesek. 
o Adagolás 

Megelőzés céljából fokozott E-vitamin igény: 
ill. malabsorptiós syndroma eselén napl 
100-300 mg. 

Megkísérelhető terápiás célból adjuvánskén:: 
hematológiai rendellenességek 600 mg/nap, claudi
catio intermittens 300-600 mg/nap, premenstruá
ciós syndromaban naponta 300--600 mg. lz?m és 
kötőszöveti rendellenességek esetén adjuváns 
szerként naponta 300--600 rri.g, 

A kapszulákat szélrágás nélkül, kevés folyadék
kal kell lenyetni. 
e Mellékhatás 

Igen magas adagok diarrhoea!, hasi fájdalrr:at 
vagy egyéb gastrointestinalis zavarokat, vatam1nt 
gyengeséget, fáradékonyságot okozhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
-vastartalmú gyógyszerekkel (nagy mennjisé

gű Vasbevitel növelheti a napi E-vitamin szüksegle
tet; vashiányos anaemiában a nagy adagb~n alkal
mazott E-vitamin hátrányosan befolyásolhalJa a vas-
kezelés hatásosságát), . . . 

- anticoagulansokkal kumarin vagy 1ndand1on 
származékokkal (nagy adag E-vitamin alkalmazása-
kor hypoprothrombinaemia veszél~e), , 

_ a K-vitamin hatását antagon1zálva a ver alva
dási idejét megnyújthatja (különöse~ ~gyidejú per 
os anticoagulans vagy oestrogen terap1a eset.~n), 

_ kolesztiraminnal, kolesztipollal (gátolhatjak az 
E-vitamin felszívódását), . . 

-A-vitaminnal (az E-vitamin fokozhatJa a felszl
vódását, májban történő raktározását és felhaszná-

lását). 6 -

Eltartás: 15-30 oc között fénytol és nedvesseg-

tól védve. 
e Megjegyzés: V n 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4283 (100 mg}, 
4284 (200 mg}, 4285 (400 mg} 
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VITAPHAKOL szemcsepp (10 ml) 

CIBAVISION ATC kód: S01X A21 

Hatóanyagai közül a eitekróm-C és a nátrium
szukcinát az aerOb anyagcserét és a lencse sejtlég
zését segíti elő. 

Az adenozin az ATP prekurzora. Serkenti a cikli
kus AMP szintézisét, ezzel javítva a lencse anyag
cseréjét. A nikotinamid serkenti az adenin dinuk
leotid - a hidrogénátvitelben résztvevő koenzim -
szintézisét. 

Az emberi Jencsében legalább 50 dehidro
genáz-féleség található. A hatóanyagok együtte
sen növelik a lencse anyagcseréjének energia
szintjét 
e Hatóanyag 

6,75 mg cytochrom-C 74%, 10 mg natrium sue
cinicum hexahydricum, 20 mg adenosinum, 100 mg 
sorbitum, 200 mg nicotinamidum (10 ml) tartályonként 
e Javallat 

Lencsehomály kezelése. 
• Adagolás 

Naponta kétszer- reggel és este- 1-2 cseppet 
a szembe cseppenteni. 
e Figyelmeztetés 

Felbontás után 15 napig használható fel, ha az 
oldat tíszta maradt. 

Eltartás: Hűvös helyen, fénytől védve tartandó! 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1677 

voLMAX 4 mg relard tabletta 
(14x; 56)() 

VOLM)I.Xa m!J .• relard tabletta· •.. 
(14x; 56x) 

GLAXo 

Nyújtott hatású készítmény. A szalbutamal sze
leklív [32-adrenerg receptor stimuláló, amely hatását 
elsősorban a hörgő simaizomZat ~2 receptorain fejti 
ki. Terápiás adagban nem, illetve csak csekély mér
tékben hataszívben levő !31-receptorokon. 
e Hatóanyag 

4 mg, ill. 8 mg salbutamal um (salbutamolum sul
furicum formájában) tabletlánként. 
e Javallat 

Reverzibilis légúti obstruktív megbetegedések 
kezelésére - asthma bronchiale, krónikus asthma, 
krónikus bronchitis és emphysema kórképekben. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szemben 
jelentkező túlérzékenység. 
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e Adagolás 
A tablettát egészben kelilenyelni egy pohár víz

zel, nem szabad megrágni, vagy összetörni. 
Felnőtteknek a szokásos adag naponta 2-szer 1 

(B mg-os) tabletta. Időskorú betegeknek az adag 
változtatására nincs szükség. 

Gyermekeknek 6 éves kortól-12 éves korig a 
szokásos adag naponta 2-szer 1 (4 mg-os) ta,i;JI.etta. 

12 éves kor felett a beteg testsúlyától éS"' gyó
gyszertúróképességétől függóen naponta 2-szer 1 
(4 mg-os, ilL 8 mg-os) tabletta. 
• Mellékhatás 

Ritkán: a vázizmok enyhe remegése főleg a ké
zen (ez a mellékhatás -általános valamennyi ]3-
adrenerg stimulátor esetében); feszültségérzés, 
{mely a vázizmokra gyakorolt hatásnak tulajdonítha
tó); fejfájás. Perifériás vasaditatalio és kompenza
torikus enyhe szívfrekvencia fokozódás. Nagyon rit
kán: átmeneti izomgörcs, túlérzékenységi reakciók, 
(angiooedema. urticaria, bronchus görcs, hypoten
sio, collapsus). Esetlegesen súlyos hypokalaemia a 
]32 agonista terápia következményeként. Gyermeke
ken -hasonlóan más ]3 2 agonista terápiához- ritkán 
hyperaktivitást okoz. 
• Gyógyszerkölcsö-nhatás 

Együttadása tilos: 
- f3-receptorblockoló gyógyszerekkel mint pL 

propranolollal (egymás hatását antagonizálják); 
- epinefrinnel. 
Együttadása kerüfendó: 
- egyéb j3-adrenerg receptor stimuláló készít

ménnyel (additív hatás miatt). Ha együttadásuk 
szükséges, csak fokozott óvatossággal szabad al
kalmazni. 

- MAO-bénltókkal és triciklikus antidepressán
sokkal {azok a szalbutamal érrendszerre kifejtett ha
tását potencirozhatják). Ha szükséges, csak foko
zott gondossággal adhaták együtt. 
• Figyelmeztetés 

A ]32 aganisták -iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet. Ilyen körűlmények kö
zött a beteg terápiáját újra kell értékelni és fontolóra 
kell venni glükokortikoszteroid terápia együttes al
kalmazását. 

A ]32 aganisták iránti fokozott igény az asthma 
romló terápiás kontrollját jelenti. Az asthma kezelé
se során jelentkező hirtelen és progresszív állapot
romlás potenciálisan életet veszélyeztető, ezért 
fontolóra kell venni kortikoszteroid terápia megkez
dését vagy az alkalmazott dózis emelését. Thyreo
toxicosisban szenvedó betegeknek óvatosan kell 
adni. 

Hasonlóan más sympathomimetikus aminokhoz 
a szalbutamait is óvatosan kell adni azon betegek
nek, akiknek szfvbetegsége vagy magasvérny
omása van. Potenciálisan súlyos hypokalaemia ala
kulhat ki ~2 agonista terápia esetén. Ennek különös 



figyelmet kell szenieini súlyos akut asthmás ál
lapotban, mivel a hypokalaemiát potencirozhatják 
a szalbutamollal együtt adott xantin-származékok 
szteroidok, diuretlcumok, valamint a hypoxia. 
Ajánlatos ilyen esetekben a kálium vérszint monito
rozása. 

6 éves életkor alatt a készítmény alkalmazása 
nem javallt, mivel a tabletta nem felezhető. 

Terhesség alatt csak akkor szabad a gyógyszert 
alkalmazni, ha az anya szempontjából jelentkező 
előny nagyobb, mint a magzat potenciális veszé
lyeztetése. 

Szoptatáskor a szalbutamal feltehetően kivá
lasztódik az anyatejjel, ezért szoptatós anyáknak 
nem ajánlatos adni. Nem ismert, hogy a szalbuta
molnak van-e károsító hatása az újszülöttre. 

Túladagolás esetén hypokalaemia léphet fel.- a 
kálium vérszint ellenőrzése tanácsos. A szalbuta
mal túladagolásakor megfelelő antidotum valamely 
cardioselektív 1}-blockoló kész!tmény. Ezeket azon
ban csak óvatosan szabad adni azoknak a betegek
nek, akiknek kórelőzményében bronchusgörcs sze
repe!. 

Eltartás: 30°C alatti hőmérsékleten. 
A tablettákat nem szabad kivenni a fóliacsoma

golásból, amíg felhasználásra nem kerülnek. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2147 (4 mg relard tab
letta); K - 2148 (8 mg relard tabletta) 

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatá
sú gél, könnyen bedörzsölheló a bőrbe. A ható
anyag behatol a bőrbe, a gyulladásos zónába és 
felhalmozódik a bór alatti szövetekben. Csökkenti 
az akut. ilL krónikus gyulladásos folyamatokat (pl. 
tartósan kezelt rheumatoid arthtitises betegekben 
kimutatták, hogy a gyulladásos csuklórégió izületi 
nedvében ill. izületi szövetében a hatóanyag kon
centrációja magasabb volt, mint a plazmakoncent
ráció). Traumás vagy rheumás gyulladásokban a 
gyulladásos duzzanat csökken. A nyomásérzékeny
ség és a mozgási fájdalom is csökken. 

A hatóanyag és hidroxiláll származékai a Vizelet
tel választódnak kl. 

A vizes-alkoholos gélalapanyag révén nyugtató 
és hűsítő hatású. 
e Hatóanyag 

1 g diclofenacum natricum (diclofenacum 
diaethylaminicum formájában) 100 g-gélben. 
• Javallat 

Inak, szalagok, izmok és izületek traumák (pl 

rándulás, húzódás, zúzódás) következtében fellépő 
gyulladása. Lágyrészrheumatismus, pl. ten
dovaginitis, kéz·váll syndroma, nyálkatömlő gyulla
dás. Lokalizált rheumás betegségek, pL a perifériás 
izületek osteoarthrosisa, a gerinc osteoarthrosisa, 
periarthropathiák. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. A hatóanyaggal, acetilszalicilsawal 
vagy egyéb nemszteroid gyulladásgátlókkal, továb
bá az izopropanol és propilénglikol segédanyaggal 
szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

A kezelendő fájdalmas terület nagyságától füg
gően 2-4 g gél! (cseresznye vagy diónyi nagyságú 
mennyiséget) napi 3-4-szer a bórfelületre kell kenni 
és gyengéden a bőrbe masszírozni. A lokális keze
lést kombinálni lehet a Voltaren más gyógyszerfor
máival való kezeléssel. 
• Mellékhatás 

Ritkán bőrviszketés, bórvörösödés, csípő érzés, 
bőrkiütés. Néha fényérzékenységi reakció is előfor
dulhat. Tartós és kiterjedt felületen történő alkalma
zása a szisztémás Voltaren kezelés tüneteit eredmé· 
nyezheti. 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag ép bórfelületen alkalmazható. Nem al
kalmazható sebek vagy nyílt sérülések esetén. A gél 
ne kerüljön a szembe vagy a nyálkahártyákra. Szá
jon át nem alkalmazható! 

Eftartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3778 
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VOLTAREN 75 mg/3ml injekció 
(5 x 3 ml) 

VOLTAREN 25 mg bélben oldódó 
drazsé (30x) 

VOLTAREN 50 mg bélben oldódó 
drazsé (30x) 

VOLTAREN SR 75 mg tabletta 
(20x; 50x) 

VOLTAREN relard 100 mg drazsé 
(10x; 30x) 

VOLTAREN 12~, 5mgvégbélkűp 
gyerme~eknek (1 Ox) 

VOLTAREN 25 mg végbélk1Jp 
gyermekeknek (Wx) 

VOLTAREN 50 '['Qvégbélkúp 
felnőtteknek (1 Ox) 

VOLTAREN.100 lllgvégbélkúp 
felnőtteknek (1 Ox) · 

CIBA ATC:kód:.fiÍ101ABOS' 

Hatóanyaga, a diklofenak gyulladáscsökkentő, 
fájdalom- és lázcsillapító hatású nemszteroid 
antirheumatikum, Gátolja a prosztaglandin bioszin
tézis!, nagyobb adagban a vérlemezkék aggrega
tioját. 

Rheumás betegségekbety csökkenti a nyugalmi 
és mozgásra jelentkező fájdalmat, a reggeli merev
séget, az ízületek duzzanatát. 

Posttraumás és postoperativ gyulladásos álla
potokban gyorsan enyhíti mind a spontán, mind a 
mozgás keltette fájdalmat, csökkenti a gyulladásos 
duzzanatot és a seb körül jelentkező oedemát. Pri
mer dysmenorrhoeában enyhíti a fájdalmat. 

A 25, ilL 50 mg-os drazsé gyomorsavnak ellen
álló drazsébevonala biztosítja, hogy a hatóanyag 
csak a gyomron való áthaladás után szabadul fel 
ezáltal a gyomornyálkahártyát kíméli. ' 

A 100 mg-os drazsé retardizált gyógyszerformá
ja biztosítja a hatóanyag elhúzódó terápiás hatását, 
ezzel lehetövé teszi a napi egyszeri adagolást. Az 
SR 75 mg-os tabletta különösen alkalmas azoknak a 
bet~geknek kezelésére, akiknek tartósan napi 75 
mg-ra van szükségük. 

Az ajánlott adagoknak megfelelő koncentráció
ban- in vitro vizsgálatok szerint ~az emberi szerve
zetben a Voltaren a porc proteoglikán-bioszintézisét 
nem befolyásolja. 

A 2,5 ~-tg/ml (8 Jlmol/1) átlagos csúcs-plazmakon
centráció 75 mg diklofenak im. befecskendczését 
követöen 2 órán belül alakul ki. A plazmakoncentrá-
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ciók az adag nagyságávallineárisan arányos növe
kedést mutatnak. 

A diklofenak orálisan, a gyomron való álhaJa
dást követően gyorsan és teljes mértékben felszí
vódik a drazsébóL Étkezés közben történő bevétel
k~r nem c~ökken a felszívádá hatóanyag mennyi
sege, bár Ilyenkor a felszívódás sebessége csök
kenhet. 

Az 1 ,5 ).IQ/ml ()lmoi/J) átlagos csúES pl"'fí'zma
koncentráció egy 50 mg-os tabletta bevételét kö
vetően 2 órán belül alakul ki. Az 50 mg-os kúp 
eselén a plazmakoncentráció 1 órán belül éri el a 
csúcsot. 

Egyenértékű dózisok adagolása eselén a gyer
mekeknél megfigyelt plazmakoncentrációk (mg/ttkg) 
a felnőttekével azonosak. A farmalokinetikai visel
kedés ismételt adagolás hatására nem változik. fJ..z 
ajánlott dózisintervallumok betartása eselén nem 
megy végbe akkumuláció. 

A Voltaren SR (slow release) tablettából a szisz
témás hasznosulás a bélben oldódó drazsénak 
82~84%-a. A lassú kioldódás következtében a plaz
makoncentráció csúcsértéke is alacsonyabb: 

0.4Jlg/ml (1 ,25 ).lmol/1) egy 75 mg SR {slow 
release) tabletta bevételét követően, 4 órán belül. 
Ugyanakkor az SR 75 mg tabletta alkalmazása után 
16 órával a plazmakoncentráció 13 ng/ml (40 
nmol/1). Napi 2 tabletta SR 75 mg eselén ez az érték 
25 ng/ml (80 nmol/1). 

A hatóanyagnak mintegy feJe a májon való elsó 
áthaladás során metabolizálódik ( .. first-pass hatás") 
ami azt jelenti, hogy a koncentáricós görbe alatti te
rület ( .. AUC") orális adagolás! követően mintegy fe
leakkora, mint ugyanakkora adag parenterálls bevi
tele után. A biotranszformáció glukoronidizáció által 
megy végbe, amely részben az ép molekulát érinti, 
de főleg egyszeri, vagy többszörös hidroxilációt kö
vetően történik meg. 

A bevitt adag mintegy 60%-a avesén keresztül, 
metabolitok formájában ürül, és kevesebb mint 1% 
távozik változatlan formában. Az adag többi része 
metabolitok formájában távozik az epével. 

A felszívódás, a metabolizálás és a kiválasztás 
vonatkozásában nem figyeltek meg releváns élet
korfüggő különbségeket. 

Veseelégtelenségben < 10 ml/perc kreatinin
clearence esetén a metabolitok elméleti plazma
egyensúlyi szintjei mintegy négyszer magasabb ér
téket mutatnak, mint normál személyek esetében. A 
metabolitok végül az epén keresztül eliminálódnak. 

Elégtelen májfunkciójú betegek esetében (króni
kus hepatitis, nem dekompenzált májcirrhosis) a 
diklofenak ki!"!_etikája és metabolizációja ugyan
olyan, mint a májbántalomban nem szenvedó bete
geken. 
• Hatóanyag 

Injekció: 75 mg diclofenacum natricum (3 ml) 
ampullánként 



Bélben oldódó drazsé: 25 mg, ill. 50 mg diclofe
nacum natricum drazsénként 

SR 75 tabletta: 75 mg diclofenacum natricum 
tablettánként. 

R et ard drazsé: 100 mg diclofenacum natricum 
retard drazsénként 

Végbélkúp gyermekeknek: 12,5 mg, lll. 25 mg 
diclofenacum natricum kúponként 

Végbélkúp felnőtteknek: SO mg, illetve 100 mg 
diclofenacum natricum kúponként. 
e Javallat 

Rheumás megbetegedések gyulladásos és 
degenerativ formái: rheumatoid arthritis, juvenilis 
rheumatoid arthritís, spondylarthritis ankylopoetica 
(morbus Bechterew), osteoarthrosis és spondy
larthrosis. A gerincoszlop fájdalmas syndromái, 
lágyrészrheumatismus, akut köszvényes roham, fáj
dalmas posttraumás és postoperativ gyulladás és 
duzzanat. Fájdalmas, gyulladásos nőgyógyászali 

állapotok pl. primer dysmenorrhoea vagy adnexitis. 
Adjuváns szerként a fül, orr és gége súlyos, fáj

dalmas gyulladásaiban, mint pl. tonsillopharyngitis, 
otitis. 
e Ellenjavallat 

Ulcus pepticum. A hatóanyaggal szembeni is
mert túlérzékenység. Nem adható olyan betegek
nek, akiken az acetilszalicilsav, vagy más prosz
taglandin-színtetáz gátló asthmarohamot urticariát, 
vagy akut rhinitist vált ki. 

1 éves életkor alatt ellenjavallt 
e Adagolás 

A kórképnek megfelelóen, egyénileg kell meg
határozni. 

Az injekciós forma szokásos adagja felnőttek
nek napi egy ampulla mélyen intragluteálisan a fel
ső külsó quadransba adva. Súlyos esetekben (pl 
görcsös állapotokban) az adag kivételesen napi két 
ampullára emelhetö, de az egyes befecskendezé
sek között több órányi intervallumnak kell eltelnie és 
a befecskendezés különböző helyekre történjen. 
Alterna-tivaként 1 ampulla más Voltaren formákkal 
kombinálható (pl. drazsévat, vagy kúppal), maxi
málisan napi 150 mg adagig. Az injekclók csak 2 
napon át adhatók, ezután a kezelést szükség ese
lén Voltaren drazséval, vagy kúppal kell folytatni. A 
Voltaren injekció gyermekek kezelésére nem alkal
mas. 

Az egyéb gyógyszerformák kezdő adagja fel
nőtteknek általában napi 100 mg, mely szükség 
esetén 150mg-ra emelhető. Enyhébb esetben, illet
ve fenntartó kezelés céljára többnyire elegendO na
ponta 75-100 mg, 2-3 részre elosztva. 

Primer dysmenorrhoeában a napi adag - ame
lyet egyénileg kell megállapítani - általában 50--150 
mg. Kezdő dózisként 50--100 mg-ot kell adni, majd 
ezt - amennyiben szükséges - több menstruációs 
ciklus során maximálisan napi 200 mg-ig lehet 
emelni. A kezelést az első tünetek megjelenésekor 

kell elkezdeni, és ezek intenzitásától függóen né
hány napig folytatni. 

Gyermekeknek egyéves kortól a napi adag 
0,5--2 mg/ttkg, a kórkép súlyosságától függően, 2-3 
részre osztva. Juvenilis rheumatoid arthritis eseté
ben a napi adag maximálisan 3 mg/ttkg-ra emelhe
tő, melyet 2-3 részre elosztva kell beadni. 

A drazsé! szélrágás nélkül, bő folyadékkal, lehe
tóleg étkezés elót! kell bevenni. 

Hatóanyagtartalmamiatt az 50 mg-os drazsé, a 
75 SR tabletta, a 100 mg-os relard drazsé, az 50 
mg-os és a 100 mg-os kúp gyermekek kezelésére 
általában nem alkalmas. 
• Meltékhatás 

Gyomor-bé/traktus: alkalomszerűen ~-pigastrialis 
fájdalom és más gastrointestinalis rendellenessé
gek, mint hányinger, hányás, hasmenés, gyomortáji 
görcsök, dyspepsia, flatulentia, anorexia. 

Ritkán gastrointestinalis ·vérzés, vérhányás, 
melaena, peptikus ulcus vérzéssei vagy anélkül, 
ill. perforatioval, véres hasmenés előfordulhat. 
Egyes esetekben vastagbél-rendellenességek, mint 
nemspecifikus haemorrhagiás colitis; a colitis 
ulcerosa vagy a Crohn proctocolitis exacerbatiója, 
aphtás stomatitis, glossitis, oesophagus laesiók, 
székrekedés. 

Központi idegrendszer: alkalomszerűen fejfájás, 
szédülés, ritkán álmosság. Egyes esetekben az ér
zékelés zavarai, beleértve a paraesthesiát is, me
móriazavar, dezorientáció, látászavarok (homályos 
látás, diplopia), halláscsökkenés, tinnitus, álmatlan
ság, ingerlékenység, convulsiók, depressio, szo
rongás, tremor, psychotikus reakciók, az ízérzés za
varai. 

Bór: alkalomszerűen bőrvörösség és kiütés, rit
kán urticaria. Egyes esetekben bullosus bőrkiüté
sek, ekzema, erythema multiforme, Stevens
Johnson syndroma, Lyell-synroma (akut toxikus epi
dermolysis). erythroderma (exfoliativ dermatitis), 
hajhullás, fényérzékenység, purpura (allergiás pur
pura is). 

Vese: egyes esetekben: akut veseelégtelenség, 
haematuria, proteinuria, interstitialis nephritis, 
nephrosis-syndroma, papillads necrosis. 

Máj: alkalomszerűen a szérumtranszamináz
értékek (GOT, GPT) emelkedése, ritkán hepatitis 
( sárgasággal vagy anélkül), egyes esetekben fulmi
nans hepatitis. 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, 
leukopenia, anaemia (haemolytikus anaemia, aplas
tikus anaemia), agranulocytosis. 

Túlérzékenység: ritkán túlérzékenységi reakci
ók, mint asthma, szisztémás anaphylaxiás/anaphy
lactoid reakciók, beleértve a hypotontát is. 

Egyéb: ritkán oedema, egyes esetekben impo
tencia (összefüggés a Voltaren szedésével nem 
bizonyított), palpitatio, mellkasi fájdalom, hyper
tensio. 
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e GyógySzerkölcsönhatás 
Ovatosan adható: 
- lítiummal vagy digoxinnal (növeli ezek plazma

koncentrációját); 
- más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 

(mellékhatások fokozódása); 
- ciklosporirlnal (nemszteroid gyulladáscsök

kentök növelhetik a vésetoxicitást); 
- diureticumokkal (nemszteroid gyulladáscsök

kentők a diureticumok hatását csőkkenthetik, káli
ummegtakarító diureticumok esetében a szérum-K 
szint növekedhet); 

- metotrexáttal (nemszteroid gyulladáscsökken
tők 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 mú
ködését, izolált esetekben előfordult, hogy diklofe
nak és anticoagulansok együttadásakor megnőve
kedett a haemorrhagia kockázata. Az ilyen betege
ket ezért gondosan ellenőrizni kell. 

Más nemszteroid antirheumaticumokhoz hason
lóan, a diklofenak nagy adagjai (200 mg) átmeneti
leg gátolhatják a thrombocyta aggregatiót. 

Klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a diklofe
nak együttadható orális antidiabeticumokkal anél
kül, hogy befolyásolná azok klinikai hatását. Izolált 
esetekben azonban olyan hypoglycaemiás és 
hyperglycaemiás reakciókat jelentettek, amelyek 
szükségessé tették az antidiabeticumok adagjának 
módosítását a diklofenak kezelés alatt. 
a Figyelmeztetés 

_Ter~esség al~tt csak iq%n i~_do~olt esetben ad
hato, es akkor 1s csak a szukseges legkisebb 
adagban. Különösen vonatkozik ez a terhesség 
utolsó 3 hónapjára (a szülési fájdalom gátlásának 
és a Botalio-vezeték korai záródásának veszélye 
miatt). 

A hatóanyag az anyatejben csak kis mennyi
ségben választódik ki, ezért amennyiben a szopta
tó anya kezelésére feltétlenül szükség van, az az 
alacsonyabb hatóanyagtartalmú készítménnyel 
ajánlatos. 

Ha a betegnek gyomor-bélpanaszai vannak, il
letve anamnesisében gyomor-, vagy nyombélfekély, 
colitis ulcerosa, Crohn-syndroma szerepel, továbbá 
súlyos májkárosodás eselén csak gondos orvosi el
lenőrzés mellett adható. 

Amennyiben a kezelés során gastrointestinalis 
vérzés, vagy ulcus jelentkezik, a gyógyszer adago
lását fel kell függeszten i. Fokozott óvatossággal ad
ható id ös korban,· szívbetegség és vesekárosodás 
esetén, egyidejű diuretikus kezelés alatt, valamint 
olyan betegeknek, akiknél az extracelluláris térfogat 
csökkent (pl. nagysebészeli beavatkozások prae-, 
és postoperativ szakasza). Ilyen esStekben ajánla
tos a vesefunkció ellenőrzése. 

A Voltaren kezelés alatt a májenzimértékek 
emelkedhetnek, ezért hosszantartó kezelés során 
ajánlatos a májfunkciói ellenőrizni. Amennyiben a 
májfunkció romlik, májkárosadásra utaló klinikai tü
netek jelentkeznek, vagy egyél;:> rendellenesség lép 
fel (eosinophilia, rash), a gyógyszer szedését fel kell 
függeszteni. 

Hepatikus porphyriában óvatosan alkalmazan
dó, mert rohamot válthat kl. 

Tartós alkalmazása során a vérképet ellenőrizni 
kell. 

Alkalmazása során - amennyiben szédülés, 
vagy más központi idegrendszeri meflékhatás je
lentkezik- járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás eselén fokozottan tépnek fel el
sősorban gyomor-, bélrendszeri és központi 
idegrendszeri mellékhatások. Kezelésük tüneti. 
(Azonnali első beavatkozás tehet gyomormosás, 
aktív szén). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 2051 (injekció); Tsz.: 
3578 {25 mg drtazsé); Tsz.: 3675 (50 mg drazsé); K 
- 2052 (75 mg tabletta); Tsz.: 3811 (100 mg drazsé); 
K- 2053 (12,5 mg kúp); K- 2054 (25 mg kúp); K-
2055 (50 mg kúp); K- 2056 (1 00 mg kúp) 

VI.JMöríi.50JTiginjeki:ió'(l Ozx!; níl) 
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e Hatóanyag 
50 mg teniposidum (5 mf) ampullánként 

e Javallat 
Generalizált malignus lymphoma (III-IV. stádi

um), Hodgkin-kór, retikulosarcoma, lymphosarco
ma; Malignus agydaganatok: glioblastoma, astrocy
toma, ependymoma, húgyhólyagdaganat (különö
sen a papillomás forma). 
• Ellenjavallat 

Tenipozidtúlérzékenység, esőkkent csontveló
képzés (kivált sugár-és/vagy egyéb cytostatikus ke
zelés után). Terhesség. 
• Adagolás 

250 ml izotóniás nátrium-klorid-oldattal kell hígí
tani közvetlenül az alkalmazás előtt. Az így nyert ol
dalol iv. infúzió formájában 30 perc alatt kell bead
ni. A vérnyomásesés elkerülése céljából "bolus in
jekció", továbbá 30 percnél rövidebb iv. infúzió for
májában nem adható. 

Malignus lymphoma és húgyhólyagdaganat 
eselén a kezdő adag: 

a) 30 mg/m2/nap, 5 egymást követő napon, 
majd 10 nap szünet után az újbóli 5 napos kezelés 
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10 napos szűnetből átló kúra legalább 6-10-szer 
megismétlendö. 

b) 40-50 mgfm2Jnap, hetenként kétszer, leg
alább 6-9 héten át 

Fenntartó adag: 100 mg/m2 10-14 naponként, 
több hónapon keresztűl. 

Agytumor esetén: hetente egyszer 100-130 
mg/m2 6-8 héten át, majd két hét szünet után a kú
ra 6--9-szer meg ismétlendő. 

Kombinált kezelés során a fenti adagokat csök
kenteni kell. 

e Mellékhatás 
Leukopenia, thrombocytopenia, gastrointesti

nalis panaszok (hányinger, hányás, hasmenés, ét
vágytalanság). 

Bőrreakciók, alopecia. 
e Figyelmeztetés 

2x109/liter alatti fehérvérsejtszám eselén a keze
lést abba kell hagyni! 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 945 
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MACK ÁTG;kő·ct:.·JQ'ÍF.Xói' 

A jesanycin makrolid antibioticum, amely Strep
tomyces narbonensis var. josamyceticus tenyészet
ból nyerhető. 

Bacteriostatikus hatású, az iránta érzékeny bak
tériumok fehérjeszintézisét gátolja olymódon, hogy 
azok un. 50S ribosoma alegységéhez kötódik. Ha
tására a peptidil-transzferáz gátlódik, a képződő rö
vid láncú peptidek nem tudnak nagy fehérjemoleku
lákká szerveződni. 

Antibacterialis hatását elsősorban Gram pozitív 
baktériumokkal szemben fejti ki, hatásosnak bizo
nyult azonban néhány Gram negativ anaerob és 
egyéb baktérium-család esetében is. A szokásos 
érzékeny kórokozók: · 

- Gram pozitfv: 
Staphylococcusok (St. aureus) 
Streptococcusok (Str. pyogenes, Str. pneumo-

niae) 
Bacillus anthracis 
Corynebacterium diphtheriae 
Bordeleffák (B. parapertussis, B. bronchoseptica) 
Treponema pallidum 
- Gram negatív: 
Neisseriák (N. gonorrhoea, N. meningitidis) 
Haemaphi/us influenza/. 
Bordetellák (B. pertusSis.) 
Legionellák (L. pneumophila) 
-Anaerob: 
Peptococcus 
Peptostreptococcus 
Clostrídium perfringens, 
Bacteroides fragilis 
-Egyéb: 
Chlamydiák (Chi. trachomatis, Ch/. psittaci) 
Mycoplasmák (pneumoniae, hominis orale, buc-

ca/e, salivarium, fermentans) stb.) 
Ureaplasma (U. urealyticum) 
A bélflóra Gram negatív baktériumaira a 

josamycin hatástalan. 
Farmakokinetika: A josamycin gyorsan felszívó

dik és magas szövetkoncentrációt ér el elsősorban 
a tűdőben, a mandulákban, a könnyben, a verejték
ben és a nyálban. 

A maximális szérumkoncentráció a gyógyszer 
bevétele után 1-2 órával alakul ki. 

A szérum fehérje kötődés mértéke 15%. A ható
anyag a májban egy kevésbé aktív származékká 
metabolizálódik és túlnyomórészben az epén ke
resztűl választódik ki. 

e Hatóanyag 
500 mg josamycinum filmtablettánként. 

e Javallat 
Josamycin-érzékeny kórokozók által t<iváltott 

akut és krónikus fertőzések ill. gyullaaB.sok .. keze
lése. 

-Fül-, orr-, gégészeti fertózések: 
Rhinitis, sinusitis, otitis media, pharyngitis, laryn

gitis, diphtheria (a Diphteria-antitoxin kezelés kiegé
szítéseként), scarlatina (penicillin allergia il!. érzé
kenység esetén). 

- Légúti fertózések: 
Pertussis, tonsillitis, felső- és alsó légúti hurut, 

bronchitis, bronchopneumonia, pneumonia, lobáris 
pneumonia, primer atípusos pneumonia, legionel
lasis psittacosis /ornithosis. 

- szájüregi fertózések 
stomatitis, gingivitis, fogbélgyulladás, fogtályog. 
-bór- és lágyrész fertőzések 
Furunculus, carbunculus, pyoderma, acne vul

garis, impetigo, bőranthrax, erysipelas (penicillin al
lergia ill. érzékenység esetén). Lymphangitis, lym
phadenitis. 

- urogenitális fertőzések 
Húgyivarszervi gennyes gyulladások, prostatitis, 

urethritis, cystitis, colpitis, salpingitis. Lymphogra
nuloma venereum (inguina!e). Gonorrhoea és 
syphilis (lues) - penicillin allergia ill. érzékenység 
esetén. 
e Ellenjavallat 

Eritromicin illetve más makrolid antibioticum 
iránti túlérzékenység. Súlyos májkárosodás. Terhe
seknek és szoptató anyáknak csak a haszon/kocká
zat alapos mérlegelésével adható. 

14 év alatti életkor. A készítmény védő filmbevo
nattal ellátott, nem osztható, Igy hatóanyagtartalma 
(500 mg) alapján 14 éven aluli gyermekek kezelésé
re nem alkalmazható. 
e Adagolás 

A tablettákat az étkezések között egészben, 
szélrágás nélkül, folyadékkal kell bevenni. 

Szokásos adagja felnófteknek és 14 éven felúti 
gyermekeknek: 

2-4 filmtabletta (egyenlő 1-2 g josamycin) na
ponta, mely adagot 2-3 alkalomra elosztva kell be
venni. 

Kezdő adagként 2 filmtabletta (egyenlő 1 g josa
mycin) bevétele ajánlott. 

Átlagos kezelési idő: 5-10 nap, mely a tünetek 
súlyosságától függóen hosszabbodhat. 

Streptococcus-fertózések esetén - a WHO aján
lásának megfelelően - a kezelést legalább 1 O na
pon át folytatni kell. 
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Acne vulgaris kezelése esetén napi adagja 
felnőtteknek és 14 éven felüti gyermekeknek: 1 film
tabletta (egyenlő 500 mg josamycín). Ez a kezelés 
általában hosszabb időtartamal (legalább 4 he
tet) Igényel, a klinikai gyógyulástól fűggően 

azonban még elhúzódóbb kezelési időre is számi
tani kell. 

Veselégrelenségben szenvedő betegek gyógy
szeradagját a laboratóriumi eredmények ismereté
ben kell meghatározni. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélrendszeri panaszok, így pl. ét
vágytalanság, gyomorégés, hányinger, hasmenés. 
Súlyos és hosszantartó hasmenés eselén az anti
bioticum okozta pseudomembranosus colitis lehetó
ségére kell gondolni. Mivel ez életveszélyes is lehet, 
a Wilprafen-kezelést ilyen esetben azonnal meg kell 
szakítani és megfelelő terápiát (pl. orális Vanco
micin 4-szer 250 mg/pro die) kell megkezdeni. 
Peristaltica-gátló gyógyszerek adása ez esetben el
lenjavallt 

Ritkán allergiás bórtünetek, egyedi esetekben a 
májenzim-értékek (főleg SGOT, S.GPT) reverzibilis 
emelkedése. 

Más makrolidok túladagolásakor egyedi ese
tekben reverzibilis süketséget tapasztaltak josa
mycínnel ezidáig ilyen irányú tapasztalatok nin
csenek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- linkomicínnel (hatáscsökkenés lehetséges); 
- bactericid hatású antíbioticumokkal pl. penicil-

linekkel, cefalosporinokkal Chatáscsökkenés lehet
séges). 

Óvatosan adható: 
- teofillinnel {annak kumulációját okozhatja); 
- digoxinnal (annak plazmaszintjét növelheti); 
- ergot-alkaloidokkal (fokozott vasoconstrictio, 

érszőkület léphet fel). 
e Figyelmeztetés 

Beszúkült máj- és vesefunkciójú betegek ese
lén adagolása fokozott figyelmet és ellenőrzést igé
nyel. 

A josamycin és más makrolid antibioticum kö
zötti keresztrezisztencia kialakulására számítani 
kell. 

Eltartás. szobahőmérsékleten, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1486 

WILPRAFEN forte szuszpenzió 
·.· (100 ml) 
MACK . ATC kód: JdfF AÓ7 

A bevezető részt lásd a Wilprefen tablettánáL 
e Hatóanyag 

6 g josamycinum 100 ml (==126 g) forte szusz
penzióban. 

Konzerválószer: 0,01 g cetilpiridinium-klorid. 
1 adagolókanál ( == 5 ml) szuszpenzió 300 mg 
josamycint, valamint 3,25 g szacharózt tartalmaz. 
• Javallat 

Josamycin-érzékeny kórokozók által kiváltott 
akut és krónikus fertőzések ill. gyulladások keze
lése. 

-Fül-, orr-, gégészeti fertőzések 
Rhinitis, sinusitis, otitis media, pharyngitis, laryn

gitis, diphtheria {a Diphteria-antitoxin kezelés kiegé
szítéseként), scarlatina (penicillin allergia ill. érzé
kenység esetén). 

- Légúti fertőzések 
Pertussis, tonsillitis, felső é~ alsó légúti hurut, 
bronchitis, bronchopneumonia,pneumonia, lo-

báris pneumonia, primer atípusos pneumonia, 
legionellosis, psittacosis /ornithosis. 

- Szájüregi fertőzések 
stomatitis, gingivitis, fogbélgyulladás, fogtályog. 
-Bór- és lágyrész fertőzések 
Furunculus, carbunculus, pyoderma, acne, vul

garis impetigo, bőranthrax, erysipelas {penicillin al
lergia ill. érzékenység esetén). Lymphangitis, lym
phadenitis. 

- Urogenitális fertőzések 
Húgyivarszervi gennyes gyulladások, prostatitis, 

urethritis, cystitis, colpitis, salpingitis. Lymphogra
nuloma venereum {inguinale). Gonorrhoea és 
syphilis (lues) - penicillin allergia ill. érzékenység 
esetén. 
• Ellenjavallat 

Eritromicin illetve más makrolid antibioticum 
iránti, vagy cetilpiridinum-klorid iránti túlérzékeny
ség. Súlyos májkárosodás. 

Egy éves kornál fiatalabb gyermekeknek a ké
szítmény alkalmazása a pontatlan adagolhatóság 
miatt nem javallt 

Terheseknek és szoptató anyáknak csak a ha
szon/kockázat alapos mérlegelésével adható. 
e Adagolás 

A gyógyszert az étkezések közölt kell bevenni. 
1 adagolókanál (5 ml) forte szuszpenzió 300 mg 
josamycinnek felel meg. 

Szokásos adagja 14 éves kor alatti gyermekek~ 
nek 30-50 mg josamycin/ttkg naponta felnőtteknek 
és 14 év feletti gyermekeknek 1-2 g josamycin na
ponta. A napi adagot 3 alkalomra elosztva kell be
venni. 
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Kezelési séma 
- kisgyermekeknek (1-6 éves korig): 3-szor Yz-1 

adagolókanál naponta; 
-gyermekeknek (6-14 éves korig): 3-szor 1-1 Yz 

adagolókan.ál naponta; 
- 14 éven felüli gyermekeknek és felnőtteknek: 

3-szor 1 %-2 ádagolókanál naponta. 
Átlagos kezetéSi idő: 5-10 nap, mely a tünetek 

súlyosságától függóen hosszabbodhat 
Streptococcus-fertózések eselén - a WHO aján

lásának megfeletően - a kezelést legalább 1 O na
pon át folytatni kell. 

Acne vu/garis kezelése esetén napi adagja fel
nőtteknek és 14 éven felüti gyermekeknek: 500 mg 
josamycinum (kb. 1 Jlz adagolókanál). 

Ez a kezelés általában hosszabb idótartamot 
(legalább 4 hetet) igényel; a klinikai gyógyulástól 
függóen azonban elhúzódó kezelési idóre is számí
tani kell. 

A pontosabb gyógyszeradagolás érdekében fel
nőttek és 14 éven felüli gyermekek kezelésére a 
Wilprafen filmtabletta adása javasolt. 

Veseelégtelenségben szenvedő betegek 
gyógyszeradagját a laboratóriumi eredmények is
meretében kell meghatározni. 

Cukorbetegek kezelése érdekében a készít
mény cukortartalmát figyelembe kell venni. 1 
adagolókanát (== 5 ml) szuszpenzió 3,25 g sza
charózt tartalmaz, amely 0,27 kenyéregységnek 
felel meg. 

Mellékhatás, Gyógyszerkölcsönhatás, Figyel
meztetés rovatot lásd a Wilprafen filmtablettánál. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
A készítmény a felb_rtástól számított 4 héten 

belül használható fel. ' 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1488 

WILPRAFEN szllszpenzió(100011) 
. . . . .. .. · ..... 

H.MACKIINTHERA ·. . ..... ATC~ód' J01F.AOT 

A bevezető részt lásd a Wilprafen tablettánáL 
e Hatóanyag 

3 g josamycinum 100 ml (== 126 g) szuszpenzió
ban. 

Konzerválószer: 0,01 g cetilpiridinium-klorid. 1 ada
golókanál (==5 ml) szuszpenzió 150 mg josamycint, 
valamint 3,25 g szacharózt tartalmaz. 
• Javallat 

Josamycin-érzékeny kórokozók által kiváltott 
akut és krónikus fertőzések ill. gyulladások keze
lése. 

Orr fül és torok infectiók: 
Rhinitis, sinusitis, olilis media, 
Pharyngitis, laryngitis, 

diphtheria (a Diphteria-antitoxin kezelés kiegé
szítéseként), 

scarlatina (penicillin allergia ill. érzékenység 
esetén). 

Légúti infectiok: 
Pertussis, tonsillitis, felső és alsó légúti hurut, 
bronchitis, bronchopneumonia, 
pneumonia, lobáris pneumonia, primer atípusos 

pneumonia, legionellosis 
psittacosís /ornithosis. 
Szájüregi infectiok: 
stomatitis, gingivitis, fogbélgyulladás, fogtályog. 
Bór és lágyrész, vatamint urogenitális infectiok: 
Furunculus, carbunculus, pyoderma, acne, 

impetigo, bóranthrax, erysipelas (penicillin allergia 
ill. érzéKenység esetén). 

Lymphangitis, lymphadenitis. 
Húgyivarszervi gennyes gyulladások, prostatitis, 

urethritis, cystitis, colpitis, salpingitis. 
Lymphogranuloma venereum (inguinale). 
Gonorrhoea és syphilis (lues)- penicillin allergia 

ill. érzékenység esetén. 
• Ellenjavallat 

Eritromicin illetve más makrolid antibioticum 
iránti, vagy cetilpiridinum-klorid iránti túlérzékeny
ség. 

Súlyos májkárcsod ás. 
Koraszülötteknek kellő tapasztalatok hiányában 

nem adható. 
Terheseknek és szoptató anyáknak csak a ha

szon/kockázat alapos mérlegelésével adható. 
• Adagolás 

A gyógyszert az étkezések közölt kell bevenni. 
1 adagoléknál {5 ml) szuszpenzió 150 mg 

josamycinnek felel meg. 
Szokásos adagja csecsemőknek és 14 éven 

aluli gyermekeknek 3D-50 mg josamycin/ttkg, mely 
adagokat 3 alkalomra elosztva kell bevenni. 

Kezelési séma: 
- Csecsemőknek (3 hónapostól 1 éves korig) 

5,5-10 ttkg mellett, 3-szor %-1 adagolókanállal na
ponta. 

- Kisgyermekeknek (1 évestól 6 éves korig) 
10-21 ttkg mellett, 3-szar 1-2 adagolókanállal na
ponta. Újszülöttek és 3 hónaposnál fiatalabb cse
csemők esetében a 30-50 mg/ttkg-os napi ada
got az egyéni testtömeg (kg) alapján kell kiszá
mítani. 

Újszülöttek kezelése során a májfunkció ellenőr
zése és állandó megfigyelése szükséges. 

-Gyermekeknek (6 évest6114 éves korig) 21 ttkg 
felett, 3-szor 2-3 adagolókanállal naponta. 

Szokásos adagja felnőtteknek és 14 éven felüli 
gyermekeknek 1-2 g josamycln (kb. 6,5-13 adago
lókanál) naponta, mely adagot 3 részletre elosztva 
kell bevenni. 

A pontosabb gyógyszeradagolás érdekében fel
nőttek és 14 éven felüli gyermekek kezelésére a 
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Wilprafen filmtabletta ill. a forte szuszpenzió adása 
javasolt. 

Átlagos kezelési idő: 5-10 nap, mely a tünetek 
sűlyosságától függően hosszabbodhat. 

Streptococcus-fertőzések eselén -a WHO aján
lásának megfelelően-a kezelést legalább 10 na
pon át folytatni kell. 

Acne vu/garis kezelése esetén napi adagja fel
n6fteknek és 14 éven felüli gyermekeknek: 500 mg 
josamycinum (kb. 3 adagolókanál). Ez a kezelés ál
talában hosszabb időtartamct legalább 4 hetet igé
nyel, a klinikai gyógyulástól függően azonban elhú
zódó kezelési időre is számítani kell. 

Veseelégtelenségben szenvedő betegek 
gyógyszeradagját a laboratóriumi eredmények is
meretében kell meghatározni. 
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Cukorbetegek kezelése érdekében a készít
mény cukortartalmát figyelembe kell venni. 

1 adagolókanál (5 ml) szuszpenzió 3,25 g sza
charózt tartalmaz, amely 0,27 kenyéregységnek fe
lel meg. 

A Mellékhatás, Gyógyszerkölcsönhatás, Fi
gyelmeztetés rovatot lásd a Wilprafen filmtab
lettánál. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
A készítmény a felbontástól számított 4 héten 

belül használható fel. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K -1487 

IX, Y l 

X'PREPolda\(75 ml) .. · .. 

MUI\iDIPHARMA ATC kód: ADSABOS 

Tisztán növényi eredetű, az alexandriai senna 
termésének falából kivont, speciálisan standardi
zált, állandóan azonos hatóanyagtartalmú, kíméle
tes hatású laxativum. 

Hatását főként a vastagbélben fejti ki. Hatóanya
ga a szennozid 8, mely elősegíti az elektrolitoknak 
és a vízneK a béllumenbe történő aktív szekrécióját 
és gátolja a víznek és az elektrolitoknak a vastagbél
ból történő reabsorptioját. Egyrészt pl. a Na-K-ATP
áz gátlásával blockolja, a reszorpció! másrészt a 
megnövekedett PGE2-kiválasztás miatt növeli a 
szekréció!. Ezáltal nő a béltartalom volumene és lá
gyabb konzisztenciájúvá válik, továbbá fokozódik a 
bélben uralkodó nyomás és a bélperistaltica. Felte
hetően az Auerbach plexusok közvetlen stimulá
ciójával fokozza a colon motilitását. 
• Hatóanyag 

150 mg sennosid B (2-3 g extractum sennae 
truetusból kinyerveJ 75 ml vizes oldatban (49,5 g 
szacharózt és 1,75 g alkoholt, azaz 4,16 BE-t is tar
talmaz). 
• Javallat 

Teljes béltisztítás hasüregi röntgen és más hasi 
vizsgálatok (pl. kettős kontrasztvizsgálat, colono
scopia, rectoscopia), to~bá sonographia, vala-
mint operációk előtt. • 
e Ellenjavallat 

Ileus, akut hasi tünetek, anus praeter. 
• Adagolás 

Felnőttek: az üveg teljes tartalmát egyszerre be 
kell venni és utána bóségesen kell vizet inni. Idős 
és/vagy labilis vérkeringésű betegek eselén az ada
got csókkenteni kell a beteg általános egészségi ál
lapotának megfelelóen. betegek eselén az adagot 
csökkenteni kell a beteg általános egészségi 
állapotának megfelelóen. 

Gyermekek (7 hónapos kor felett) és kissúlyú fel-
nőttek adagja 1 ml/ttkg egyszeri bevételleL -

A vizsgálat előtti napon: szokásos reggelit. 
(kávé vagy tea, kenyér stb.), délben könnyő, zsírta
lan ételt, pl. üres leves, tea vagy kávé (tej nélkül) kell 
enni. Gyümölcslé nem fogyasztható. 14-16 óra 
között 1 üveg tartalmát be kell venni és utána inni 
kell egy nagy pohár vizet. Gyümölcslét vagy tejet 
nem szabad inni. Az esti lefekvésig óránként egy 
nagy pohár vizet vagy teát (összesen legalább 2 l 
folyadékot) kell meginni. A készítmény bevétele 
után a vizsgálalig már nem szabad enni. A hashajtó 
hatás a bevétel után 5-8 óra múlva jelentkezik. 
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A vizsgálat napján: Nem szabad reggelizni és 
1-2 csésze teát vagy vizet szabad inni. A vizsgála
tot megelőző 2 órában már nem szabad inni. 

Pyelographia előtt a vizsgálat napján már nem 
szabad inni. 
• Mellékhatás 

Az antrakinon-származékokat a szervezet 
általában jól túri. Mivel a készítmény csak egyszeri 
alkalmazásra szolgál, nem kell számítani olyan mel
lékhatásokra, mint a vesekárosodás vagy melanosis 
coli. A nagy egyszeri adag miatt egyszeri bélspas
mus felléphet Idős és/vagy legyengült, valamint kis 
súlyú és labilis keringésű betegeken fennálthat a 
collapsus veszélye a dehidratáció miatt és a 
hypokalaemia fellépte sem kizárt (óvatos adag
megállapítás, bőséges vízivás a bevétel után!). 
Csecsemők pelenkáját- a dermatitis megelőzésére 
-legalább 2 óránként cserélni kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

{Az egyszeri alkalmazás esetén kevésbé je
lentős): 

- szívglikozidokkal együtt adva a káliumhiány 
erősítheti a glikozid-hatást, 

- diureticumokkal együtt adva fokozódik a káli
umvesztés. 
• Figyelmeztetés 

Az alkoholtartalom miatt csökkenhet a reak
ciókészség. 

Diabetesben figyelembe kell venni, hogy egy 
üveg 4,16 BE-t {szénhidrát-egységet) tartalmaz. 

A szennozidok minimális mennyiségben men
r:ek át az anyatejbe. Olyan szoptató anyák gyer
mekein, akik szennakészítményt kaptak, nem észlel
hető székletváltozás. Bár terhességben a szen
nozid-glikozidok méhősszehúzódást kiváltó hatását 
nem állapították meg, X-Prep oldat terhességben 
csak különösen indokolt esetben adható. 

Az adagolásban figyelembe kell venni, hogy egy 
üveg 1, 75 g alkoholt is tartalmaz. Ez fontos lehet 
máj betegek, alkoholisták, epilepsiások, agyi károso
dottak, terhesek és gyermekek esetén, mivel más 
gyógyszer hatását gyengítheti vagy erősítheti. 

Túladagolás tünetei: elektrolit- és vízvesztés, 
collapsus. Ilyenkor motilitásgátlót, pL lapuamidat 
kell adni, illetve rendezni kell a víz-elektrolit háztar
tást. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vsz 
e Törzskönyvi szám: K -1655 



XANAX 0,25 mg tabletta (3ox; 1oox) 
XANAX 0,5 mgtabletta. (3Öl<; 1 OOx) 
XANAX 1 ,O .ní!J tabletta (30x) 
XANAX 2,0 mg tabletta•(50x)* 

UPJOHN ATé kó'd: N:oss_Á12-

Triazolobenzodiazepin származék A benzodia
zepinekhez hasonlóan anxiolytikus, hypnosedativ, 
myorelaxativ és anticonvulsiv hatású. 

A benzodiazepinek hatása a GABA közvetftésé
vel kiváltott postsynaptikus gátláson alapul. 

A hatóanyag a plazmában egy-két óra alatt éri el 
a csúcskoncentrációt; átlagos felezési ideje 12-15 
óra. Domináns oxidációs metabolitja az alfa-hídroxi
alprazolam és egy benzofenon. ezek plazmaszintje 
azonban igen alacsony. Az alfa-hídroxi-alprazolam 
biológiai aktivitása megközelítőleg fele az alprazo
laménak. Felezési idejük az alprazolaméval meg
egyező. A benzetenon metabolit lényegében inaktív. 
Az alprazolam és metabolitjai főként a vizelettel ürül
nek ki. 

ln vitro, az alprazolam az emberi szérumpro
teinekhez 80%-ban kötődik. 
o Hatóanyag 

0,25 mg, illetve 0,5 mg, illetve 1 mg, illetve 2 mg 
alprazolamum tablettánként. 
• Javallat 

Szorongásos állapotok (anxietasos neurosis) és 
az ezen betegeken előforduló symptomák. Kevert 
szorongásos depressio. Neurotikus vagy reaktív 
depressio. Szorongásos állapot, a kevert szarongá
sos depressio és a neurotikus depressio egyéb be
tegségekkel, mint pl. az alkoholelvonás krónikus 
fázisa, valamint funkcionális vagy organikus beteg
ségekkel, főként bizonyos gastrointestinalis, cardio
vascularis és dermatologiai rendellenesséQekkel 
társulva. Pánikbetegség fóbiás tünetekkel vagy 
anélkül. Tériszony pánikérzettel. 

18 év feletti betegek kezelésére szolgál. 
o Ellenjavallat 

Benzodiazepinekkel szembeni túlérzékenység. 
Myasthenia gravis. Krónikus légúti elégtelenség. 
• Adagolás 

A betegség súlyosságától és a klinikai választól 
függően egyénileg kell meghatározni. Ajánlatos a 
legkisebb hatékony adag elvét követni, főleg idős 
vagy legyengült betegeknéL megakadályozandó a 
túlnyugtatás vagy ataxia kialakulását. Időnként -
újab b vizsgálat alapján- az adag módosítása szük
ségessé válhat. A tartós kezelés időtartama se ha
ladja meg a 6 hónapot. 

Szorongás. Kezdő adag naponta 3-szar 
0,25-0,5 mg. A továbbiakban napi 0,5--4,0 mg, több 
részletben. 

Depressio. Kezdő adag naponta 3-szor 0,5 mg. 
A továbbiakban napi 1 ,5-4,5 mg, több részletben. 

ld6s vagy legyengült beteghek: Kezdő adag na
ponta 2-3-szor 0,25 mg. A továbbiakban is napi 
0,5--0,75 mg, több részletben. Ha szükséges és to
lerálható, ez fokozatosan emelhető. 

Pánikbetegség eselén lefekvéskor 0,5-1,0 mg. 
Az adagot a beteg reakciójához kell igazítani. A nö
velés léptéka nem lehet nagyobb, mint 3--4 napon
ként 1 mg. Az emelt adagokat célszerű napi 3--4 
részletben bevenni. 

Mallékhatás előfordulása esetén az adagot 
csökkenteni kelL Az adagolás! lassan kell csökken
teni, 3 naponta 0,5 mg-mal. Esetenként még las
súbb ütemű csökkentés is szükséges lehet. 
• Mellékhatás 

Elsősorban a terápia kezdetén jelentkezhetnek, 
és a kezelés folyamán vagy az adag csökkentésé
vel többnyire megszúnnek. Legg-yakrabban álmos
ság, szédülés. Kevésbé gyakori a homályos látás, 
fejfájás, depressio, álmatlanság, idegesség/szoron
gás, remegés, testsúlyváltozás, memoria-rom
lás/amnaesia, koordinációs rendellenességek, kü
lönféle gastrointestinális tünetek. és vegetatív tüne
tek. Ritkán stimuláció, agitáció, koncentrálóképes
ség csökkenése, zavartság, hallutinatio, vagy 
egyéb magatartási rendellenességek. Előfordulhat 
intraocularis nyomásfokozódás is. 

Szakirodalomban szerepel még: dystonia, 
ingerlékenység, anorexia, kimerültség, hadaró 
beszéd, sárgaság, musculosceletalis gyengeség, 
változás a 1ibidóban, menstruatiós rendellenesség, 
incontinentia, vizeletretentio és abnormális máj
funkció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozott depressáns hatást vált ki más psy
chotrap szerekkel, görcsoldókkal, antihiszta
minokkal, alkoholla!, vagy más olyan gyógyszerek
kel együtt alkalmazva, amelyek maguk is a közpon
ti idegrendszer depressióját váltják ki. 

Az imipramin és a dezipramin állandó plazma
koncentrációját 20-31 %-kal növeli napi 4 mg Xanax 
tabletta. 

Clearencét késleltetheti a eimelidin vagy makro
li d antibioticumok együttes alkalmazása. 
• Figyelmeztetés 

Nem hatékony psychetikus depressio, bipolá
ris megbetegedés, vagy endogén depressio ese
tében. EKifo(dulhat megszokás és psychés/fizikai 
függőség, külőnősen olyan betegen aki hajlamos· 
gyógyszerabususra (pl. alkoholisták, kábítószere
sek). 

Gyors csökkentése vagy hirtelen elhagyása 
elvonási tüneteket okozhat. Ilyen pl.: enyhe dys
phoria és álmatlanság; egy jelentősebb syndroma 
is, amely magába foglalja a has- és izomgörcsöt. 
hányás!, izzadás!, remegést és görcsöket 
Általában gyakoribb azokon a betegeken; akik túl 
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nagy adagot "kaptak hosszabb időn keresztül. Ke
rülendO a terápia hirtelen félbeszakítása, az ada
golás! fokozatosan kell csökkenteni. Ha a terápiát 
a pánikbetegségben szenvedő betegen szakítják 
meg, a páni~-rohamok visszatérésével kapcsola
tos symptomák_ gyakran hasonlítanak az elvonás 
tüneteire. 

A súlyos depressíós vagy öngyilkosságra hajla
mos beteget, továbbá ha pánikbetegség elsődle
ges és másodiagos depressiós betegséggel tár
sult. csak fokozott körültekintéssel szabad kezelni 
és csak a megfelelő mennyiségú gyógyszert sza
bad részére felírni. Csökkent vese- vagy májmúkö
désú betegeket fokozott elővigyázatossággal kell 
kezelni_ 

A Xanax biztonságcssága és hatékonysága 
18 év alatt nem bizonyított 

Terhesség első trimcsterében nem alkalmazha
tó. A későbbiekben az orvos egyénileg fontolja meg 
az efóny/kockázat arányát. 

Szapiatás időszakában nem alkalmazható. 
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. 

Túladagolás tünetei: álmosság, zavartság, 
csökkent koordinációs készség, csökkent reflexte
vékenység és coma. Ellenőrizni kell a légzés!, a 
pulzus! és vérnyomást. Általános supportív terá
piát kell alkalmazni, azonnali gyomormosássaL 
Intravénásan folyadékpótlc}s és szabadon kell tar
tani a légutat Alacsony vérnyomás esetén érszú
kitót kell adni. A dialysis használata korlátozott ér
tékű. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 15-30 °C-on. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1426 (0,25 mg tabletta); 
K -1427 (0,5 mg tabletta): K-1838 (1 mg tabletta); 
K- 1839 (2 mg tabletta) 

XAVIN injekció (10 x 2 nil) 
··xAVINiabliiffá(50x) 

PHARMÁMAG_IST.(i_ÍÍ{ékCiÓ). 

EXTRACTUM PHARMA(t8blétiá.) 

ATC'kód: C04A DO 

A perifériás érellenállás csökkentésével fokozza 
a perfúziót a perifériás, artéri ás, vénás és cerebrális 
keringési zavarokban. Nagyobb adagban mérséke
li az emelkedett koleszterin szintet. 

e Hatóanyag 
300 mg xantinolium nicotinicum (2 ml) ampul

lánként; 
150 mg xantinolium nicotinicum tablettánként. 

• Javallat 
Perifériás vérkeringési zavarok: arteriosclerosis 

obliterans, thromboangiitis obliterans, Raynaud
syndroma, anginopathia diabetica, lokális keringési 
zavarok (ulcus cruris, fagyás, necrosis, ·gangf,áena) 
és thrombosis. 

Cerebralis keringési zavarok: intermittáló cereb
rális ischaemia, cerebralis thromboembolia, apo
plexiát követő állapotok, a retina vérellátási zavarai, 
Meniere-syndroma, különbözó, főleg vascularis ere
detű perceptiós hallászavarok. 
o Ellenjavallat 

Haemorrhagiás diathesis, közepes vagy súlyos 
mitrális stenosis, súlyos aortastenosis, myocar
dialis infarctus akut szakasza, cardialis decom
pensatio. 
e Adagolás 

Felnóftek szokásos adagja naponta 3-szor 
150 mg (3-szar 1 tabi.). 

Szükség eselén naponta 3-szor 300-600 mg 
(3-szar 2--4 tabi.) is adható, az egyéni érzékenység 
figyelembevételével. 

Akut vérellátási zavarok eseién a napi adag 
300-900 mg (1-3-szor 1 ampulla) im. vagy igen 
lassú iv. befecskendezéssel, fekvő helyzetben. 
Cerebrovascularis inzultusok kezelésére lassú, tar
tós cseppinfúzió formájában 1,5 g (5 ampulla) ad
ható, 500 ml infúziós oldatban, általában 3-4 óra 
alatt. 
• Mellékhatás 

Az arcon, esetleg más testrészen rövid ideig tar
tó égető érzéssel járó kipirulás, börkiütés, viszketés; 
hyperaciditás, dispepsia, hypotensio. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü/end6: 
- ganglionblockolókkal, sympatholyticumokkal, 

vasodilatátorokkal (a perfúziós nyomás csökkené
sének veszélye miatt). 

Óvatosan adható: 
- antihypertensivumokkal (vérnyomáscsökkentó 

hatásukat fokozza); 
- antidiabeticumokkal (mérsékelheti a vércukor

csökkentő hatást). 
e Figyelmeztetés 

Agyi vascularis történések esetében csak szak
orvosi javaslat alapján, fekélybetegeknek csak foko
zott orvosi ellenőrzés mallett adható. Hypertoniában 
óvatosan adható a collapsus veszélye miatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3373 (injekció) 

Tsz.: 337 4 (tabletta) 
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YOMESAN 0,5 g tabletta (4x) .· 

BAYER ATC kód: P02D A01 
--'-

a Hatóanyag 
500 mg nic!osamidum tabletténként 

e Javallat 
Taenia saginata, Taenia so/ium, Diphy//oboth

rium /atum okozta fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Terhesség első harmada. 
a Adagolás 

Felnőtteknek és 6 éven felüli gyermekeknek kön
nyú reggeli után 4 tabletta. 

Gyermekeknek 2-6 éves korig 2 tabletta, 2 éves 
kor alatt 1 tabletta. 
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Taenia solium okozta fertözésben könnyű 

reggeli utén egyszeri adagként kell a finoman 
elporított 4 tablettát bevenni. Taenia saginata, 
Oiphy//obothrium latum fertőzésban két egye~lő 
részletben: reggeli után, majd 1 órával később. Uj
rafertőzés eselén a kezelést meg kell ismételni: A 
féreg gyors és lehetőség szeríni egyben való kilökö
désa után ajánlato·s 2 órával később hashajtót adni. 
(Taenia sofium esetében erős hashajtót.) 
e Mellékhatás 

Gastrointestinális zavarok, fejfájás, pruritus. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés alatt alkohol fogyasztása tilos! 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K ~661 

·zJ).óiTErtszirLIIJ(1úo JlíD .. •.•.. 
ZAD.ITENl mg t;.I:J.Ietta (30X}> 

ALKALOIDA 

A ketolifen kifejezett antianaphyle-:iás tulajdon
ságokkal és specifikus hisztaminantagonista hatás
sat rendelkező antiasthmaticum és antiallergicum, 
melynek bronchustágftó hatása nincsen. 
e Hatóanyag 

0,2 mg ketotifenum 1 ml szirupban, illetve 1 mg 
ketotifenum tablettánként, mindkettőben hidrogen
fumarát-só formájában. 
e Javallat 

Az asthma bronchiale valamennyi típusa (bele
értve a kevert formákat is), allergiás eredetű recidi
váló obstructiv bronchitis, szénanáthával társuló 
asthmatikus panaszok tartós megelőzése. 

A multiszisztémás allergiák, allergiás rhinitis, al
lergiás dermatesisok megelőzése és kezelése. 

Az asthmás roham megszüntetésére nem alkal
mas. 

A bronchialis asthma megelőzésében több heti 
szedés után éri el teljes hatását. 
e Ellenjavallat 

Ezideig nem ismert. 
• Adagolás j 

Felnőtteknek ' 
Az átlagos adag naponta 2 mg (reggel és este 

1 tabletta) étkezéskor. 
Nyugtaták hatására érzékeny betegek esetében 

a napi adagot fokozatosan, általában 5 nap alatt 
kell elérni. Ilyenkor a kezdő adag naponta 1 mg 
(2x% tabletta) vagy este 1 tabletta. 

Szükség eselén a napi adag 4 mg-ra (2x2 tab
letta) emelhető. 

Gyermekeknek 
6 hónapos kortól 3 évesig: naponta 2x0,5 mg 

(naponta 2x% tabletta vagy 2,5 ml szirup). 
3 évesnél idősebb gyermeknek: naponta 2x1 mg 

(2x1 tabletta vagy 2x5 ml szirup) 
A gyermekeknek nagyobb mg/ttkg-ra számított 

adagokra van szükségük az optimális hatás eléré
séhez, mint a felnőtteknek. 
e Mellékhatás 

Az első napokban álmosság, szórványosan 
szájszárazság és enyhe szédülés. Ezek a kezelés 
során általában rövid időn belül spontán megszún
nek. Ha egy hétnéJ tovább tartanak, célszerű más 
kezelési módot választani. Néhány esetben súlynö
vekedés fordulhat elő. 

z 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- orális antidiabeticumokkal (thrombocytaszám 

reverzibilis csökkenése); 
- sedativumokkal, altatókkal, antihisztáfrlín-~li8iá

sú gyógyszerekkel (hatásukat fokozza). 
o Figyelmeztetés 

A kúra kezdetén az eddig alkalmazolt antiasth
maticumokat nem szabad hirtelen megvon ni. Külö
nösen vonatkozik ez a szisztémásan alkalmazott 
kortikoszteroidokra és az ACTH-ra, ugyanis az e 
gyógyszerekre beállított betegeken a hirtelen meg
vonás hatására mellékvesekéreg-elégtelenség lép
het fel. Ilyen esetekben a hypophysis-mellékvese 
rendszer normál reakciókészsége csak lassan, akár 
egy évig is elhúzódóan normalizálódik. lnterkurrens 
fertőzések esetén, azok célzott kezelésével kell ki
egészíteni a Zaditen terápiát. 

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 alkalmazásának ideje alatt alkohol 
nem fogyasztható! 

A Zaditen és az orális antidiabeticumok egy
idejű alkalmazásánál ritkán a thrombocytaszám re
verzibilis csökkenése figyelhető meg. Ha a betegek 
a Zaditen kezelés alatt orális antidiabetikus keze
lésben részesülnek, a thrombocytaszámot ellenőriz
ni kell! 

Bár nincs arra vonatkozóan adat, hogy a 
Zadilennek teratogén hatása lenne, de mint a leg
több gyógyszer a terhesség és szoptatás alatt, csak 
kényszerítő indikáció esetén adható. 

Túladagolás kezelése: A túladagolás legfőbb 
tünetei: aluszékonyság, erós sedatio, zavartság és 
orientációs zavarok, tachycardia és vérnyomás
csökkenés, idegrendszeri eredetű görcsök, izga
tottság {különösen gyermekeknél}, reverzibilis co
ma. A kezelés tüneti. Ha a készítményt röviddel 
azelőtt vették be, a gyomrot ki kell üríteni. A 
szív és vérkeringés támogatása lehet szükséges; 
izgatottság i állapotokban és görcsöknél rövid ha
tástartamú barbiturátok és benzodiazepinek aj:3_n
latosak. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz: 3727 (szirup) 

Tsz.: 3726 (tabletta) 
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ZANTAO injekció (5 x 2 ml) 
ZANTA0.150 mg pezsgőtabletta 

(30x) 
ZANTAO 300 mg pezsgőt~bléttá ... 

(30x) 
ZANTAO 150 mg tabletta(GOx) 
ZAtÚAO 300 mg tábléttá (3Őx) 
GLAXO ATC· kód: A02B A.02 

Specifikus, gyors hatású H2-receptor antago
nista. Gátolja a gyomorsav normális, ill. stimulál! 
szekrécióját, csökkentve a gyomornedv mennyisé
gét és annak sav-, illetve pepszin-tartalmát 

Hatása tartós, egyszeri orálisan adott 150mg-os 
adag 12 órán át tartó gyomorsavszekréció csökke
nés! okoz. Felszívódása gyors, a plazma csúcskon
centrációt 2 órán belül eléri. Felszívódás<;].! az étke
zés és az antacidok nem befolyásolják jelentösen. 

A ranitidin injekció felszívódása im. alkalmazást 
követően gyors, általában 15 percen belül éri el a 
plazma csúcskoncentrációt 

A ranitidin eliminációs felezési ideje kb. 2 óra. 
Túlnyomórésztavesén keresztül választódik ki, leg
nagyobbrészt változatlanul, kis mennyiségben 
metabolitok formájában. Legfontosabb metabolitja 
az N-oxid-, kisebb mennyiségben 8-oxid- és 
dezmetil-ranitidin. 
• Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg ranilidin um ( sósavas só for
májában) tablel!ánként; 

150 mg, ill. 300 mg ranitidinum (sósavas só for
májában) pezsgötabtettánként; 

50 mg ranitidinum ( sósavas só formájában) 2 ml
es ampullánként 

A pezsgőtabletták aszpartamct továbbá tablet
tánként 328 mg (14,3 mmol), ill. 479 mg (20, 8 mmol) 
nátriumot tartalmaznak. 

2 ml Zantac injekció Na-tartalma 2,82 mg 
(0,122 mmol). 
e Javallat 

Nyombélfekély, jóindulatú gyomorfekély, bele
értve azokat az eseteke!, amelyek nem-szteraid 
gyulladáscsökkentök alkalmazásával hozhatók 
összefüggésbe. Fájdalommal {epigastrialis vagy 
retrosternalis) jelentkező krónikus, epizódikus, 
savas eredetú nem-fekétyes dyspepsia, mely az 
étkezéssei kapcsolatos vagy az alvást zavarja 
meg. 

Postoperatív fekély, oesophagealis reflux· be
tegség, Zollinger-Ellison-syndroma. Olyan állapo
tok, melyekben a gyomornedv elválasztás és sav
termelés csökkentése kívánatos: stress-fekély kö
vetkeztében fellépő gastrointestinalis vérzés meg
előzése, illetve vérző peptikus fekély eselén a ki-

újuló vérzés megelőzése. Savaspiráció veszélyé
nek kitett betegek általános érzéstelenítése előtt 
(Mendelson-syndroma), és szülö nőknekavajudás 
ideje alatt. 

Ha szükséges, a fenti esetekben a Zantac injek
ció is alkalmazható. 
e Ellenjavallat 

Ran itidinnel szembeni ismert túlérzékenység. 
e Adagolás 

A tabletta és pezsgőtabletta adagolása 
A pezsgőtablettákat Y2 pohár vízben, teljesen 

feloldva kell bevenni. 
Felnőttek szokásos adagja napi 2-sier 150 mg 

(reggel és este alkalmazva). Nyombélfekély, gyo
morfekély vagy oesophagealis reflux betegség ke
zelhető napi 1-szer, lefekvés előtt adott 300mg-mal 
ls. A gyógyszerbevételt nem szükséges az étkezés
hez igazítani. 

A nyombélfekély, jóindulatú· gyomorfekély és 
postoperatív fekély gyógyulásának ideje általában 4 
hét Ha a beteg fekélye az első kúra után nem telje
sen gyógyult, újabb 4 hetes kezelés szükséges. 
Nem-szteraid gyulladáscsökkentők alkalmazását 
követő vagy folyamatos alkalmazásukkal összefüg
gésbe hozható ulcusok kezelési Ideje általában 8 
hét. 

Nyombélfekélyben napi 2-szer 300 mg 4 hétig 
alkalmazva nagyobb gyógyulási arányt biztosít, 
mint a 4 hétig alkalmazott napi 2-szer 150 mg-os, lll. 
este 1-szer 300mg-os adag. Az emelt adag a nem 
várt hatások jelentkezésének gyakoriságát nem be
folyásolja. 

A lefekvés előtt alkalmazott, csökkentett adagú 
(este 150 mg) fenntartó kezelés olyan betegeknek 
javasolható, akik reagáltak a bevezető terápiára, kü
lönösen azoknak, akik kórelőzményében visszatéró
en fordult elő ulcus. 

Oesophageafis reflux betegségben a szokásos 
adag naponta 2-szer 150 mg vagy napi 1-szer 300 mg 
este lefekvés előtt alkalmazva, 8 héten, ha szüksé
ges 12 héten keresztül. 

Középsúlyos és súlyos oesophagitisben szen
vedő betegek adagja naponta 4-szer 150 mg-ra 
emelhető, 12 hétig. 

Az emelt adag a nem várt hatások jelentkezésé
nek gyakoriságát nem befolyásolja. 

Zo/linger-EIIison-syndromában a kezdő adag 
napi 3-szar 150 mg, ami emelhető, ha szükséges. Az 
adag napi 6 g-ra való emelését a betegek jól türték. 

Savas je!fegú nem-fekélyes dyspepsia kivizs
gálással _igazolt eseteiben a szokásos adag napi 
2-szer 150 mg 6 hétig alkalmazva. 

Stress-fekély következtében fellépő gastroin
testinalis vérzés megelőzésére, ill. vérző peptikus 
fekély eselén a kiújuló vérzés megelőzésére a 
szokásos adag napi 2-szer 150 mg, ami helyette
síthető injekcióval, ha az orális táplálás nem kivite
lezhető. 
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Azoknak a betegeknek, akiknél a savaspirációs 
syndroma (Mendelson-syndroma) veszélye áll fenn, 
150 mg adható orálisan az általános anaesthesia 
megkezdése előtt 2 órával .. Kívánatos 150 mg adá
sa az anaesthesia megelőző este is. E célra alkal
mazható Zantac injekció is. 

Szüló nőknek a szülés kezdetekor 150 mg 
adható per os, ami 6 óránként150mg-os adaggal 
folytatható. Miután szülés alatt a gyomor ürülése 
és a gyógyszerfelszívódás késleltetett, azoknak a 
betegeknek, akik sürgősségi általános érzéstele
nítés! igényelnek, ajánlatos ezen kívül per os, ol
dat formájában antacidat is adni. A savaspiráció 
elkerülésére a szokásos óvintézkedések szüksé
gesek. 

Súlyos veseelégtelenségben (a kreatinin
clearance kisebb mint 50 ml/perc) szenvedő bete
gek fekélykezelésére a szokásos adag este lefek
vés előtt 150 mg 4-8 héten át. Ez az adag adható 
fenntartó kezelésként is, ha szükséges. Ha a ke
zelés hatására az ulcus nem gyógyul, napi 2-szer 
150 mg alkalmazható, és a továbbiakban, ha 
szükséges, fenntartó terápiaként, este lefekvés 
előtt 150 mg. 

Krónikus ambuláns peritonealis dialysis vagy 
krónikus haemedialysis alatt álló betegeknek rögtön 
a dialysis után kell alkalmazni a 150 mg ranitidint. 

Az injekció alkalmazása: Alkalmazható iv. és 
im. injekcióként Felnőtteknek 50 mg Zantac injek
ció 20 ml-re hígítva lassú (2 percnél hosszabb) iv. 
injekció formájában adható, ami 6-8 óránként is
mételhető, vagy beadható intermittáló iv. infúzió
ként 25 mg/óra sebességgel 2 órán át, ami 6-8 
óránként ismételhető. / 

lm. injekció formájában So mg (2 ml) 6-8 órán
ként. 

Súlyos betegek stress ulcus prophylaxisában a 
vérzés, ill. vérzés kiújulásának megelőzésére, a par
enterálls adagolás az orális táplálás megkezdéséig 
folytatható. Az ezután is veszélyeztetettnek ítélt be
tegek kezelése naponta 2-szer adott 150 mg-os 
Zantac tabletta alkalmazásával folytatható. 

Súlyos betegek stress ulcus okozta felső gas
trointestinalis vérzéseinek profilaxisában a javasolt 
kezdő adag lassú ív. injekcióban adott 50 mg, amit 
egy folyamatos 0,125-0,250 mg/ttkg/óra infúzió kö
vethet. 

Gyomorsav aspirációs syndroma által veszé
lyeztetett betegeknek 50 mg Zantac injekció adható 
im_ vagy lassú iv. injekció formájában, 45-60 perc
cel az általános érzéstelenítés megkezdése előtt. 

Vesekárosadott betegek adagjait szükséges le
het csökkenteni {lásd Figyelmeztetés). 

A Zantac injekció az alábbi iv. infúziós oldatok-
kal kompatibilis: 

0,9%-os nátrium-klorid 
5,0%-os glukóz 
O, 18%-os nátrium-klorid és 4%-os glukóz 

4,2%-os nátrium-bikarbonát 
Hartman oldat 
Noha a kompatibilitási vizsgálatokat csak 

polivinil-klorid infúziós tasakokkal (üveggel nátrium
bikarbonát esetén) és polivinil-klorid infúzlós szere
lékkel végezték el, megfelelő stabilitás várható poli
etilén infúziós tasak használatakor is. 

A fel nem használt, infúziós oldatokkal hígflott 
Zantac injekciót az oldat készítése után 24 ó'l'8.Val 
meg kell semmisíteni. 

A Zantac injekció nem autoklávozható. 
Gyermekek eselén a ranitidinnel szerzett ta

pasztalatok száma korlátozott, a klinikai eredmé
nyek kellően még nem értékeltek. 

A Zantac injekció hatását gyermekeken nem 
vizsgálták. 
• Mellékhatás 

A májfunkciós vizsgálati értékek átmeneti és re
verzibilis változása, esetenként hepatitis (hepatocel
lularis, hepatocanalicularis vagy vegyes tfpusú) sár
gaság fellépésével vagy anélkül. Ezek rendszerint 
reverzibilisek voltak. Szórványosan leírtak akut pan
creatitis!. 

Ritkán leukopenia és thrombocytopenia, ame
lyek rendszerint reverzibilisek. Szórványosan eset
leg csontveló hypoplasiaval, ill. aplasiaval is járó 
agranulocytosis vagy pancytopenia. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók {urticaria, 
angioneuroticus oedema, láz, bronchospasmus, 
hypotonia, anaphylaxiás shock) jelentkeznek az 
orális, ill. a parenterálls adagolás! követően, ame
lyek es~::tenként egyszeri adag alkalmazása után is 
felléphetnek. 

Mint más H2-receptor blockotókkal kapcsolat
ban, igen ritkán bradycardia, A-V black és asysto!ia 
jelentkezhet. 

Néha erős fejfájás-és szédülés is előfordulhat. 
Ritkán, főleg sú~yos állapotban lévő idős betegeken 
reverzibilis zavartság, hallucinalio léphet fel. 

Szórványosan észleltek bőrkiütés!, közöttük el
vétve enyhe erythema mult\forme-ra utaló eseteket 

Arthralgia és myalgia előfordulhat. 
Klinikailag jelentős, az endocrin rendszerre, ill. 

gonad funkciókra gyakorolt hatást nem észleltek. 
Férfiakon mellduzzanat és/vagy az emlő 

dyscomfort érzése előfordulhat, ilyenkor a terápia 
megszakítása válhat szükségessé a panaszok kivál
tó okának megállapítása érdekében. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A ranitidin nem gátolja a máj eitekróm P 450-oxi
genáz rendszert, így nem fokozza azon gyógysze
rek hatását, melyeket ez az enzim inaktivál, pl. 
diazepam, lidokain, fenitoin, propranolol, teofillin, 
warfari n. 
e Figyelmeztetés 

A H2-receptor antagonista kezelés elfedheti a 
gyomorrák tüneteit és késleltetheti a helyes diagnó
zis!. Ezért gyomorfekély gyanúja esetén középkorú 
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vagy idősebb betegeken, újonnan jelentkező vagy 
megelőző időben változást mutató dyspepsias tü
netek esetén, a malignitás lehetőségél ki kell zárni a 
Zantac tablettával, pezsgótablettával, ill. injekcióval 
történő kezelés megkezdése előtt. 

Máj- és vesemúködés zavara esetén óvatosan 
adandó. A ranilidin avesén keresztül választódik ki, 
így vesekárosadott betegekben a plazmaszint emel
kedik. Ennek megfelelően ilyen belegek szokásos 
egyszeri adagja injekcióban 25 mg. A tablettára, ill. 
pezsgótablettára vonatkozóan lásd az Adagolás
ban. 

Az injekció gyors alkalmazásakor ritkán brady
cardia fordulhat elő, különősen szívritmuszavarra 
hajlamos betegeken. 

A ranitidin javasolt dózisait nem ajánlott túllépni. 
A H2-anlagonisták szokásosnál nagyobb iv. 

adagjaitól a májenzimek szaporodása várható, ha a 
kezelés időtartama meghaladja az őt napot. 

Folyamatosan ellenőrizni kell, azon peptikus fe
kélyes betegeket - külőnösen idős korban -, akik 
egyidejűleg nem-szteraid gyulladáscsökkentőket is 
kapnak. 

A ranitidin átjut a placentán, de a terápiás adag 
a szülő nőkön vagy császármetszésben a szülés fo
lyamatára, ill. az újszülöttkori időszakra semmilyen 
mellékhatást nem fejt ki. 

Az anyatejbe kiválasztódik. Más gyógyszerek
hez hasonlóan a Zantacot terhes és szoptató anyák
nak csak az előny{kockáZ.at gondos egyedi mérle
gelésével lehet adni. 

Szórványos klinikai észlelések szerint a ranitidin 
akut porphyrias rohamot válthat ki, ezért adását ke
rülni kell, ha az anamnézisben akut porphyria szere
peL 

A pezsgőtabielták nátrium tartalmát figyelembe 
kell venni azon betegek esetében, akiknek a nátri
umbevitel korlátozása javasolt. 

Alkalmazása id6s betegeknek. Klinikai vizsgála
tokban a 65 éves, ill. idősebb ulcusos betegek 
gyógyulási aránya nem tért el a fiatalabb betegeké
től. Mellékhatás gyakoriságában sem tapasztaltak 
különbséget. 

Túladagolás. A Zantac specifikus hatású, így a 
túladagolásnak különösebb következményei nem 
várhatók. 

A pezsgőtabielták túladagolása eselén gon
dolni kel! azok nátrium tartalmára is. Tüneti, ill. tá
mogató terápiát kell alkalmazni, ha szükséges. A 
gyógyszer a plazmából haemodialysissel eltávolít
ható. 

Eltartás. A tabletta 30 "C alatt, a pezsgőtabletta 
30 oc alatt, száraz helyen, az injekció 25 oc alatt, 
fénytól védve tartandó. 
e Megjegyzés:++ Fb (inj.); V (tabletta) 
e Törzskönyvi szám: K- 1534 (inj.); K- 1239 
(150 mg tabi.); K- 2331 (150 mg pezsgótabl.); K-
1286 (300 mg tabi.); K- 2332 (300 mg pezsgőtabl.) 

ZAVEDOS.s.·rng injekció· ív, 
infúzióhoz(lporampulla) 

·zÁVEDOSJ.Omg injekció iv, 
infúzióhoz (t pprampulla) 

FHARMACIA ATC:Md::Lb1D Bo'6 

Az idarubicin, antiblastikus aktivitással rendelke
ző antraciklin-antibioticum. 

A DNS-szálak közé ékelődik, köiCsönhatésba 
lép a topoizomeráz 1!-enzimmel és gátló hatást fejt ki 
a nukleinsav-szintézisre, ezáltal cytostatikus hatású. 

Az eddigi tapasztalatok szerint normál vese- és 
máj(unkciójú betegek esetében, intravénás adago
lás után az idarubicin 11-25 óra plazmafelezési idő
vel eliminálódik a keringésbóL Metabolizáció révén 
nagy része idarubicinollá alakul át, melynek eliminá
ciója lassúbb; a plazmafelezési idő 41-69 óra. A 
gyógyszer főleg ebben a formában választódik ki az 
epén és a vesén keresztül. 

Leukaemiás betegek magvas vér- és csontveló
sejtjeiben mért gyógyszerkoncentrációs értékek 
alapján kimutatható, hogy az idarubicin a sejtekben 
néhány perccel a beadás után eléri a csúcskon
centrációt. 

Az idarubicin és idarubicinol sejtkoncentrációja 
több, mint 100-szorosa a plazmakoncentrációnak. 
Az idarubicin eliminálódási rátája mind a plazmából, 
mind a sejtekból kb. 15 óra felezési időveJ jellemez
hető, míg az idarubicinol sejtfelezési ideje 72 órának 
mutatkozott. 
e Hatóanyag 

5 mg idarubicinum és 50 mg lactosum illetve 
10 mg idarubicinum és 100 mg laciosum porampul
lánként 
e Javallat 

Antimitotikus és cytostatikus hatásánál fogva 
ajánlott 

-felnőttkori akut myeloid (nem lymphoid leukae~ 
miában (AMUANLL) keze!etlen, vagy relapsusba il
letve relrakter stádiumba került betegeknél remissio 
indukciójára; 

- felnőttkori és gyermekkori akut lymphoid 
leukaemiában (ALL) annak másodvonalbeli kezelé-. 
sére; · 

- kombinált kemoterápiás kezeléseknél más 
c}'tostatikus szerek mellé kiegészítésül. 
& Ellenjavallat 

Súlyos máj- és veseelégtelenség. 2 mg% (34 )lmol/l) 
feletti szérum bilirubinszint és/vagy 2 mg% (176 )lmol/l) 
feletti szérum kreatininszint. Befolyásolhatatlan 
szisztémás fertőzések. Terhesség, szoptatás (Fi
gyelmeztetés fejezet). 

A terápiás előny/kockázat alapos mérlegelése 
szükséges 
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- előzetesen cytostaticumok vagy radioterápia 
által kiváltolt csontvelő-supressio esetén, 

- elOzetesen fennálló szívbetegség esetén, 
- előzetesen magas ősszdózisban alkalmazott 

egyéb antraciklin-kezelés vagy cardiotoxikus sze
rekkal folytatott kezelés esetén, mivel fentiek növelik 
az idarubicin ált31 okozott cardiotoxicitás esélyét. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzió formájában (0,9%
os NaCl-oldattal elegyítve) alkalmazható. 

A dózis a testfelszín nagysága alapján számol
ható ki, de emellett figyelembe kell venni a beteg 
haematológia! státuszát és kombinált kezelés ese
lén (vinkrisztinnel, aszparaginázzal, prednizollal) a 
többi cytostatikum adagját. 

Ha a kezelés megkezdése előtt vagy közben a 
szérum bilirubin- és kreatinin-szint 1,2-2 mg%-ot ér 
el, úgy a más antraciklin-származékokkal végzett 
kezeléshez hasonlóan itt is 50%-os dóziscsökken
tés ajánlott. 

Szokásos adagja 
Akut myeloid (nem-lymphoid} leukaemia 

(AMUANLL}c 
Felnőtteknek 12 mg/m2 naponta, 3 napon át, 

citarabinnal kombinálva; vagy 8 mg/m2 naponta, 
5 napon át, mono- vagy kombinációs terápiában. 

Akut lymphoid leukaemia (ALL): 
Manaterápiában 
- feln6fteknek 12 mgfm2 naponta, 3 napon át, 
- gyermekeknek 1 O mg/m2 naponta, 3 napon át; 
Az oldat elkészítése és alkalmazása: 
Az 5 mg-os porampulla tartalmát 5 ml, a 10 mg

os porampulláét 10 ml Aqua destillala pro injec
tione-ban kell feloldani. j 

Az elkészített oldat 2-8'°C-on 24 órán át tartha
tó el. A fel nem használt oldatokat ki kell önteni. 

A feloldott injekciót izotóniás (0,9%) nátrium-klo
rid infúziós oldathoz csatolt szerelékbe kell fecsken
dezni. Ily módon a Zavedos injekció cseppinfúzió
ban 5-10 perc alatt adható be. 

A Zavedos injekció bázikus pH-jú oldatokkal a 
hatóanyag bomlása miatt, heparinnal és egyéb 
gyógyszerekks;l a csapadékképződés miatt nem 
elegyíthető. 

A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a tü a 
venába megfelelően legyen·bekötve, ugyanis kis 
vena eselén illetve ismételten ugyanabba a vená
ba kötött infúzió eselén fennáll a vena sclerosis ve
szélye. 

Helyes alkalmazás mellett jelentősen csökkent
hető a thrombosis vagy perivenás extravasatic ve
szélye, melyek súlyos cellulitishez és necrosishoz 
vezethetnek. 
o Mellékhatás 

Súlyos csontvelőaplasia (főleg a leukocyták vo
natkozásában) és cardiotoxicitás. 

A szívizomkárosodás fatális szívelégtelenség, 
életet veszélyeztető szívritmuszavarok vagy más 

cardiomyopathiák formájában jelentkezhet a ;,;eze
lés során vagy néhány héttel annak befejezése 
után. Az akut pangásos szívelégtelenség és az 
antraciklinek által előidézett cardiomyopathia előre
jelzésére nincs megfelelő módszer. 

A cardiomyopathia jelei: A QRS-komplexum 
amplitúdójának csökkenése, a systolés időinterval
lum (PEP/LVET) meghosszabbadása és a bal kamra 
ejekciós frakciójának (LVET) a kiindulási-értéKBRhez 
viszonyított csökkenése. 

Reverzibilis alopecia, akut hányinger és hányás. 
Mucositis (mely leginkább a szájnyálkahártyát 

érinti és 3-10 nappal a kezelés megkezdése után 
jelentkezik). 

Oesophagitis, hasmenés, láz, hidegrázás, bárki
ütések. 

A májenzimek és a szérum bilirubin szintjének 
emelkedése (az esetek 20~30%-ában). 

Súlyos és esetenként végzetes fertőzések (mind 
monoterápiás, mind citarabinnal való kombinált ke
moterápiás kezelés után). 

Másodlagos hyperurikaemia (a leukaemiás sej
tek gyors szélesése következtében). 

Vörösre színezett vizelet (még a kezelés után 
1~2 napig is). 

Túladagolás. Nagyon magas dózisban adva 
akut myocardialis károsodást idézhet elő 24 órán 
belül és súlyos myelosupressiót okozhat 1-2 héten 
belül. 

Ezen időszak alatt a betegról fokozottan gon
doskodni kell (ajánlatos elkülönített helyiségben el
helyezni) és vérkészítmények adását szükség sze
ríni biztosítani kell. Mivel késieltetett cardiotoxicitás 
jelentkezése előfordulhat az antraciklin-adago!ást 
követően több hónappal is, a beteget rendszeresen 
és körültekintően figyelni kelJ és a szívelégtelenség 
bármilyen megnyilvánulásának jelentkezése eselén 
a hagyományos elveknek megfelelóen, haladéktala
nul kezelni kell. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- egyéb cytostaticumokkal (a csontvelőkárosító 

myelosupressív hatás fokozódik). 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszer csak szakképzett, a leukaemiák ke
zelésében járatos orvos felügyelete mellett alkal
mazható. 

A terápia megkezdése előtt gondoskodni kell a 
szisztémás fertőzések megelózéséről és szükség 
eselén azok illetve a súlyos vérzéses állapotok 
gyors éS hatékony kezeléséróL Mivel a csont
velőkárosíló hatás minden betegnél terápiás dózis 
mellett is kialakul, a kezelés során szükséges az ala
pos, rendszeres hematológiai (granulocyta-, vörös
vérsejt- és thrombocytaszám) ellenőrzés. 

Az idarubicin lebomlását a máj- és vesefunkció 
károsodása befolyásolja, ezért ezek hagyományos 
laboratóriumi paramétereit (szérum bilirubin, krea-

1439 



tinin stb.) ellenőrizni kell a kezelés megkezdése előtt 
és folyamatosan a terápia során. 

Az idarubicin állatkísérletekben (patkányon) 
mutagén, karcinogén teratogén és embryotoxikus 
hatásúnak bizonyult. 

Az emberi fertilitásra illetve magzatkárosító h8-
tásra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk, 
ezért reprodukciós korban levő férfi és nőbetegek 
esetében a kezelés alatt és a kezelést követő 6 hó
napig biztonságos fogamzásgátlásról gondoskodni 
kell. Terhességben történő alkalmazása eselén a 
gyógyszer potenciális embryotoxicitására számítani 
kell és erről a beteget tájékoztatni kell. 

AZavedos-kezelés során a betegek szaros klini
kai és laboratóriumi ellenőrzéséhez, manitorozásá
hoz a szükséges feltételeket biztosítani kell. 

Biztosítaní kell továbbá a szer toxicitásából adó
dó szövódmények kezeléséhez szükséges support
ív terápia lehetőségél is, amely pl. 55 év feletti bete
geknél az aplastikus időszak alatt elengedhetetlen. 

Az antraciklinek cardiotoxikus hatásainak kiala
kulási rizikójának csökkentése érdekében a kezelés 
során a cardiális funkciók pontos manitorozása 

szükséges. 
Az akut congestiv szívelégtelenség és az 

antracikllnek által előidézett cardiómyopathia előre
jelzésére nincs megfelelő módszer. 

A Zavedos-kezelés megkezdése előtt és az 
egyes ciklusokat követően EKG és/vagy echocar
diográfia elvégzése, a balkamra ejekciós frakciójá
nak meghatározása szükséges. 

A myocardialis toxicitás kockázata jelentősen 
nagyobb egyidejű vagy előzetes mediastinalis-, 
perlcardialis területre történt irradiáció vagy poten
ciálisan cardiotoxikus gyógyszerrel történt kezelés 
után, illetőleg az alapbetegséggel kapcsolatos spe
dális klinikai problémák (anaemia, aplasia, fertőzé
sek, leukaemiásperi-és/vagy myocarditis) fennállá 

sa esetén. 
A javasolt adagolási séma alapján a 2 kezelési 

ciklus alatt adott teljes összdózis várhatóan elérheti a 
60-80 mg/m2-t és bár a készítmény cardiotoxikus 
összdózisát ezidáig még nem határozták meg, a ke
zelt betegekben végzett speciális cardiologiai vizsgá
latok nem mutattak lényeges szívfunkciós eltéréseket 
93 mg/m2 átlagos ősszdózisú kezelés mellett sem. 

Bekövetkezett szívizomkárosodás eselén digita
lizálás, diureticumok használata, sómegszorítás és 
ágynyugalom javasolt. 

Mivel a Zavedos hatására - a leukaemiás sejtek 
gyors szélesése következtében - másodiagos 
hyperurikaemia alakulhat ki, ezért a szérum húgy
savszint ellenőrzése és a várható hyperurikaemia ki
védésére már a kezelés előtt minimum 300 mg 
allopurinol adása szükséges. 

A Zavedos extravasatioja az intravénás injek 
dó/infúzió helyén súlyos szővetelhalást okozhat. 

A lokálisan jelentkező szúró vagy égő érzés már 

a kisméretű extravasatiot is jelzi, ami az infúzió leál
lítását és másik vénába kötését teszi szükségessé. 

A helyileg kialakuló thrombophlebitis kockázata 
minimálisra csökkenthető az injekció/infúzió elkészí
tésére és alkalmazására vonatkozó előírások betar
tásával. 
e Figyelmeztetés 

Az ampulla negatív nyomás alatt áll, hogy az ol
dat elkészítésekor gyógyszerfelhő ne képződhes
sék. A tű beszúrásakor - ennek ellenére - különös 
elővigyázatosság szükséges, az esetleg kiszabadu
ló gyógyszerport nem szabad belélegezni. 

A Zavedos alkalmazásánál is figyelembe kell 
venni a cytostatikus vegyületek használata során 
betartandó általános óvórendszabályokat 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1666 (5 mg) 

K- 1667 (10 mg) 

ZINACEF250:mg injekció >i··············· ••.. 
qporalllpuua.+ 1 x21111l· 

ZINACEF750•.mgi~jekciól······••··· 
l····· (1 poraropuna -t-1l\;l> m.t) · 

ZINACEF 1 ,!;g>iíijekció••·· 

j •••...•• T!jlC>rl>íhpritl'i) ·········•·· ···....... • • 
GtAXo.: '---:-··::::. -_ :,,',_::._---,::_:~ ,;· -:-, \xr2:~-6ö;_:cS:ó_iJ;,~1ók:' 

Hatóanyaga, a cefuroxim baktericid, a baktérí~ 
um sejtfalszintézis gátlásával ható cefalosporin, 
mely ellenáll a legtöbb béta-laktamáznak, és szá
mos Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozóra ha
tásos. Olyan fertőzések kezelésére javallt, mely"ek
ben a kórokozó azonosítása még nem történt meg, 
illetve amelyeket a szerre érzékeny baktérium oko
zott. Azonkívül hatékony profilaktikum különböző se
bészeti beavatkozások esetén. 

ln vitro a következő mikroorganizmusok ellen ha

tásos: 
Gram-negatív aerob kórokozók: Escherichia co

li, klebsietlák, Proteus mirabi/is, Proteus rettgeri, Pro
videncia fajok, Haemaphi/us influenzae és 
Haemaphi/us parainfluenzae (ampicillínre rezisz
tens törzsek is), Moraxella catarrhalis, Neisseria 
gonorrhoeae (penicillinázt termelő és nem termelő 
törzsek), Neisseria meningitidis, Bordetella pertus
sis, salmonellák. 

Gram-pozitív aerob kórokozók: Staphylococcus 
aureus és Staphylococcus epidermidis (a pení
cillinázt termelő törzsek is, a meticillinre rezisztens 
törzsek nem), Streptococcus pneumoniae, Strep
tococcus pyogenes (és más hemolizáló streptococ-
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cusok), Streptococcus B csoport (Strep-tococcus 
aga/actiae), Streptococcus mitis (viridans csoport). 

Anaerob kórokozók: Gram-pozitiv és Gram-neg
ativ coccusok (köztük a Peptococcus és a 
Peptostreptococcus törzsek), Gram-pozitív pálcák 
( köztük a legtöbb Clostridium) és Gram-negatív pál
cák (így Sactereides és Fusobacterium fajok), 
Propionibacterium fajok. 

Nem érzékenyek cefuroximra: a Clostridium dif
ficile, a Pseudomonas és Campylobacter fajok, az 
Acinetobacter ca/coacelicus, a Lysteria monocyto
genes, valamint a Staphy/ococcus aureus és a 
Staphylococcus epidermidis meticillin-rezisztens 
törzsei és a legionellák. A következő mikroorganiz
musok egyes törzsei rezisztensek: Enterococcus 
faecalis, Marganella morganii, Proteus vulgaris, 
Enterobacter, Citrobacter és Serratia fajok, Bac
teroides fragilis. 

A Zinacel és az aminoglikozidok kombinációja in 
vitro legalább additív hatásúnak bizonyult, esetr::m
ként szinergízmust is észleltek. 

A Zinacet rendszerint önmagában is hatásos, de 
szükség eselén kombinálható aminoglikozíddal 
vagy egyidejűleg adható orális, rectalis (kúp) vagy 
parenterálls metronidazollal, különósen prophylaxis 
céljából vastagbél- és nőgyógyászali mútétek előtt. 
• Hatóanyag 

250 mg, 750 mg, ill. 1,5 g cefuroximum (nátrium
só formájában) porampullánként 

Oldószer: a 250 mg és 750 mg-os injekcióhoz: 
aqua destillala pro ínjectione (2 ml, ill. 6 ml) ampul
lánként 

A cefuroxim fehér Vé)QY halványsárga por, 
amelyhez megfelelő menQYiségú vizet adva, törtfe
hér színú, íntramuscularis használatra alkalmas 
szuszpenzió vagy sárgás színú intravénás oldat ál
lítható elő. A szín erősségének változása egyáltalán 
nem befolyásolja a gyógyszer hatékonyságát és 
nem ártalmas. 
o Javallat 

Légúti fertőzések, pl. akut bronchitis és krónikus 
bronchitis akut exacerbatioja, inflammált bronchiec
tasia, bakteriális pneumonia, tüdőtályog és posto
perativ mellkasi fertőzések 

Fül-, orr- és torokfertózések, pl. sinusitis, tonsilli
tis, pharyngitis és otitis media. 

Húgyúti fertőzések, pl. akut pyelonephritis és 
krónikus pyelonephritis akut exacerbatioja, cystitis, 
tünetmentes bacteriuria. 

B6r- és lágyrészfertózések, pl. cellulitis, 
erysipelas, peritonitis, fertőzött sebek. 

Csont- és ízületi fertőzések, pl. osteomyelitis és 
septikus arthritis. 

Szülészeti és nőgyógyászali fertózések, a kis
medence gyulladásos megbetegedései. 

Gonorrhoea, különösen, ha penicillin nem alkal
mazható. 

Egyéb fertőzések, mint septikaemia és meningitis. 
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Fertőzések prophylaxisa abdominalís, meden
cei, ortopédiai, szív-, tüdő-, oesophagus- és érse
bészetben. 
e Ellenjavaltat 

Cefalosporin-túlérzékenység. 
• Adagolás 

-Általános adagolási útmutató 
Felnőttek szokásos adagja a legtöbb fertőzés

ben naponta 3-szar 750 mg im. vagy iV ... Sú!YO"Sabb 
fertőzésekben az adag naponta 3-szar 1 ,5 g-ra 
emelheló iv. Szükség eselén az im. vagy iv. injek
ciók 6 óránként is adhatók, napi 3-6 g összmeny
nyiségig. 

Csecsemák és gyermekek szokásos napi 
adagja 30-100 mg/ttkg, 3 vagy 4 részre elosztva 
ív. vagy im. A legtöbb fertőzésben 60 mg/ttkg/nap 
elegendő. 

Újszülötteknek napi 30-1 OD mg/ttkg adható 2 
vagy 3 részre elosztva. Az élet első heteiben a 
cefuroxim felezési ideje a szérumban 3-5-szöröse 
lehet a felnőttekének 

Egyéb ajánlások 
- Gonorrhoea 
Egyszeri adagként 1,5 g-ot kell adni. Ez beadha

tó két 750 mg-os im. ·injekcióban különböző helyek
re, pl. mindkét farizomba. 

-Meningitis 
A Zinacet önmagában is alkalmas az érzékeny 

kórokozók által okozott bakteriális meningitis kezelé
sére. Az ajánlott adagok a következők: 

Csecsemők és gyermekek: napi 20()...240 mg/ttkg 
iv., 3 vagy 4 részre elosztva. 3 nap után vagy a kli
nikai javulás beálltával ez az adag napi 100 mg/ttkg
ra csökkenthető. 

Újszülöttek: a kezdő adag napi 100 mg/ttkg i v., 
ami klinikailag indokolt esetben napi 50 mg/ttkg-ra 
csökkenthető. 

Felnőttek: 8 óránként 3 g adandó iv. 
- Mútéti prophy/axis 
A szokásos adag 1 ,5 g iv. a narkózis bevezeté

sével egyidejűleg, abdominális, medencei és orto
pédiai műtétek során. Ez kiegészíthető további két 
750 mg-os im. adaggal, 8 és 16 órával később. 

Szív-, tüdő, oesophagus- és érsebészetben a 
szokásos adag 1 ,5 g ív. a narkózis bevezeté.sekor, 
amit naponta 3-szor 750 mg im. adagolás követ 24 
vagy 48 órán keresztül. 

Teljes izületi protézis készítésekor 1,5 g celurax
im por szárazon hozzákeverheló minden csomag 
metil-m~?takrílát cement polimerhez, a folyékony mo
nomer hozzáadása előtt. 

- Kevert aerob és anaerob fertózés, vagy annak 
gyanúja eselén (pl. peritonitis, aspirációs pneumo
nia, tályogok a tüdőben, a medencében vagy az 
agyban), illetve, ha ilyen fertőzés bekövetkezhet (pl 
colorectalis vagy nőgyógyászali mútétek során), a 
Zinacefet ajánlatos metronidazollal kombinálva 
alkalmazni. A legtöbb lyen fertözésben hatásos 



8 óránként 750 mg Zinacet + 500 mg/100 ml 
metronidazol, iv. alkalmazva. Súlyosabb vagy előre
haladott kevert fertözésekben 8 óránként 1 ,5 g 
Zinacef + 500 mg/1 00 ml metronidazol javasolt i v. 

Sebészi prophylaxisra (pl. coloractalis és nő
gyógyászati mútétek) egyszeri 1,5 g Zinacet + 
metronidazol injekció (500 mg/1 00 ml) a szokásos 
adag. Ezt követheti kétszer 750 mg Zinacet és 
metronidazol. 

Adagolás veseelégtelenség eselén 
A cefuroxim a veséken át választódik ki, ezért 

minden il;.·en antibioticumhoz hasonlóan, jelentős 
mértékú vesekárosodásban a Zinacef adagját aján
lott csökkenteni, a lassúbb kiválasztás ellensúlyozá
sára. 

Nem kell csökkenteni a szokásos adagot, amíg 
a kreatinin clearence 20 ml/perc felett van. Nagyobb 
vesefunkciócsökkenés esetén (kreatinin clearence: 
10-20 ml/perc) felnötteknek naponta 2-szer 750 mg 
adható. Súlyos veseelégtelenségben (kreatinin 
clearence kevesebb, mint 10 ml/perc) naponta egy
szer 750 mg elegendő. 

Haemodia/ysis alkalmazásakor további 750 mg
ot kell adni iv. vagy im. minden kezelés után. Folya
matos peritoneális dialysis eselén aszokásos adag 
naponta 2-szer 750 mg. 

A parenterálls alkalmazás mellett a cefuroxim a 
peritoneális dialysáló folyadékba is keverheló {álta
lában 250 mg minden 2 liter dialysáló oldathoz). 

Azoknak az intenzív terápiás egységben kezelt 
veseelégtelenségben szenvedó betegeknek, akik 
folyamatos arteriavenosus haemodialysisben vagy 
.. hig h flux" haemofiltratióban részesűlnek, az ajánlott 
adag 2-szer 750 mg naponta ... Low-flux" haemofil
tratio esetén a veseelégtelenségben ajánlott adago
lás! kell alkalmazni. 

Alkalmazás 
lntramuscularis: 250 mg Zinacethez 1 ml, 750 mg

hoz 3 ml injekcióhoz való desztillált vizet kell adni. 
Enyhe rázogatással opálos szuszpenzió képződik. 

Intravénás: a Zinacefet fel kell oldani injekcióhoz 
való desztillált vízben, 250mg-ot legalább 2 ml-ben, 
750 mg-ot legalább 6 ml-ben, 1,5 g-ot 15 ml-ben. 
Rövid ív. infúzióhoz (max. 30 perces) 1,5 g-ot 
50-100 ml injekcióhoz való desztillált vízben lehet 
oldani. Ezek az oldatok adhaták közvetlenül a véná
ba, vagy az infúziós készülék csövébe, ha a beteg 
infúziós oldatot kap. 

A Zinacel kompatibilis a gyakrabban alkalma
zott intravénás folyadékokkal (lásd a Gyógyszeré
szeti előírások). 
A cefuroximot axetil észtere formájában (Zinnat) ·per 
os is alkalmazzák. Így lehetőség van a parenteralis 
cefuroxim kezelésről orális terápiára áttérni, ha ez 
klinikailag indokolt. 
e Mellékhatás 

Viszonylag ritkán fordulnak elő, rendszerint eny
hék és átmeneti jellegűek. Néha jelentkezhetnek túl-

érzékenységi reakciók: bórkiűtések, urticaria, pruri
tus, interstitialis nephritis, gyógyszer okozta láz, na
gyon ritkán anaphylaxia. Mint más cefalospori
nokkal kapcsolatban is, egyes esetekben előfordult 
erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroma 
és toxikus epidermális necrolysis. 

Más antibioticumokhoz hasonlóan, tartós alkal
mazása a gyógyszerre nem érzékeny organizmusok 
(pl. Candida) elszaporodásához vezethet. 

Gastrointestinalis panaszok, köztük nagyon rit
kán pseudomembranosus colitis, előfordulhatnak a 
kezelés alatt vagy azt követően. 

Fontosabb haematologiai elváltozások, me
lyek néhány esetben előfordulhatnak: haemoglo
bin csökkenés, eosinophilia, leukopenia és neut
ropenia. 

Egyes cefuroximmal kezelt betegeken pozitíwá 
vált a Coombs teszt - ez a jelenség zavarhatja a 
transzfúziós keresztreakció eredményét. 

Ritkán előfordulhat a szérum bilirubin- és tran
szamináz-szintek emelkedése, kűlönösen előzetes 
májbetegségek után, májkárosító hatást azonban 
nem észleltek. 

Az im. injekció helyén átrheneti fájdalom léphet 
fel. Ez nagyobb adagok eselén inkább előfordulhat, 
de a kezelés megszakitását nem teszi szükségessé. 
tv. injekció adását követően esetenként throm
bophlebitis is előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

Cefalosporin antibiotikumok általában biztonsá
gosan adhaták penicillinre érzékeny betegeknek, 
bár keresztreakció előfordulhat. Különös óvatosság 
indokolt azoknál a betegeknél, akiken penicillinre 
anaphylaxiás reakció fordult elő. 

Cefalosporinok nagy adagokban csak óvatosan 
adhaták olyan betegeknek, akik egyidejűleg erős 
hatású diuretikumot, pl. furoszemidet, vagy amino
glikozidot kapnak, mivel az ilyen kombináció feltéte
lezhetően károsítja a vesemúködést. Az ilyen keze
lésben részesülő, valamint időskorú, ill vesekároso
dásban szenvedő betegek esetében ajánlott a ve
sefunkciók folyamatos ellenőrzése. 

A kezelés alatt a vér, illetve plazma glukóztar
talmát glukóz-oxidáz vagy hexokináz módszerrel 
célszerű meghatározni. A Zinacef nem zavarja az 
enzimreakción alapuló glycosuria tesztet. A réz-re
dukcián alapuló módszerek (Benedict, Fehling, 
Clinitest) eredményét kismértékben befolyásolhatja. 
Ez azonban nem vezet álpozitív reakcióhoz, mint 
néhány cefalosporin esetében. A kreatinin-szint 
meghatározását célzó alkalikus pikrát-próbát nem 
befolyásolja. 

Mint a meningitis egyéb kezelése során is, né
hány gyermekbetegben, aki cefuroxim nátriumot ka
pott, enyhe-mérsékelt halláscsökkenés! észleltek. 
Hasonlóan más antibioticumokhoz, cefuroxim nátri
um injekció alkalmazása során is előfordult, hogy a 
liquor Haemaphi/us influenzae pozitív volt 18-36 óra 
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elteltével, ennek a klinikai jelentősége azonban nem 
ismeretes. 

Terhesség és szoptatás: Nincs kísérletes adat a 
cefuroxim embryopathiás vagy te[atogén hatására, 
de mint minden gyógyszer, a terhesség korai szaka
szában csak óvatosan adagolható. A cefuroxim ki
választódik az anyatejbe, ezért szaplató anyák ke
zelését elővigyázatosan kell végezni. 

Túladagolás: A cefalosporinok túladagolásakor 
a cerebrális izgalom convulsiót okozhat. A szérum 
cefuroxim-szintje haemodialysissel vagy peri
toneális dialysisset csökkenthető. 

Gyógyszerészeti elóírásak 
A Zinacef nem elegyitheló a fecskendőben 

aminoglikozid antibioticumokkal. 
A Zinacef im. injektálható szuszpenziója és a 

közvetlen iv. injekcióban adható oldala 25 oc alat
ti hőmérsékleten 6 órán át, hűtőszekrényben 48 
órán át megőrzi hatékonyságát. Az elkészített 
Zinacet oldat és szuszpenzió színe tárolás során 
erősödhet 

Kompatibi!itás:15 ml injekcióhoz való desztillált 
vízben oldott 1,5 g Zinacet elegyítheló metronidazol 
injekcióval (500 mg/100 ml), és mindkettó megőrzi 
hatékonyságát 24 órán át 25 oc alatt. 

A Zinacet kompatibilis a legtöbb iv. infúziós fo
lyadékkal. 24 órán át megtartja hatékonyságát 
0,9%-os nátrium-korid injekcióban, 5%-os glukóz in
jekcióban, valamint az összetett nátrium-laktát injek
cióban (Hartman oldat). 

A Zinacef stabilitását 0,9%-os nátrium-klorid in
jekcióban és 5% glukóz injekcióban a hidrokortizon
nátrium-foszfát jelenléte r;t.m zavarja. 

A 2,74%-os nátrium-bikarbonát injekció pH-ja 
erősen megváltoztatja az oldat színét. ezért ezzel 
az injekcióval nem ajánlatos a Zinacefet hígítani. 
Szűkség esetén azonban, ha a beteg nátrium
bikarbonát injekciót kap infúzióban, a Zinacet az in
fúziós készülék csövébe is adagolható.1 ,5 g 
Zinacef kompatibilis 1 g azlocillinnel {15 ml-ben) 
vagy 5 g-mal (50 ml-ben) 4°C-on tárolva 24 órán át, 
vagy 25 oc alatt 6 órán át. A Zinacef (5 mg/ml) 5%
os vagy 10%-os xilit injekcióban 25 oc-an 24 órán 
át tárolható. 

A Zinacef 1 %-os lidokaint tartalmazó vizes olda
tokkal is kompatibilis. 

Ugyancsak kompatibilis 24 órán át szabahórnér
sékleten, iv. infúzióban elegyítve a következő készít
ményekkel: heparin (10 és 50 E/ml) 0,9%-os nátri
um-klorid injekcióban, kálium-klorid (10 és 40 mmol/1) 
0,9%-os nátrium-klorid injekcióban. 

További tudnivalók: A cefuroxim az im. adago
lás! követő S.0--45 percen belül éri el a maximális 
vérszintet. A szérum felezési idő mind im., mind iv. 
adás eselén kb. 70 perc. Probeneeid egyidejű alkal
mazása késleltetheti az antibioticum kiválasztását. 
és szérumszint emelkedést okoz. A cefuroxim fehér-

jekötődését 33-50%-ban határozták meg, az alkal
mazott módszertól fűggóen. A cefuroxim csaknem 
teljes mértékben (85-90%) változatlan formában ki
ürül a vizelettel a beadás! követő 24 órán belűl. Leg
nagyobb része az első 6 órában ürüL Nem metabo
lizálódik, kb. 50%-ban glomerulusfiltrációva!, kb. 
50%-ban tubuláris szekrécióval választódik kL A 
gyakran előforduló kórokozókra nézve a minimális 
gátló koncentrációt meghaladó cefurOxim~SZi.nt ér
hető el a csontszövetben, a synovialis folyadékban 
és a csarnokvízben. 

Agyhártyagyulladás eselén a cefuroxim átmegy 
a vér-agy gáton. 

Minden 750 mg-os ampulla 42 mg nátriumot 
(1 ,8 mmol) tartalmaz. 

Oldáskor a 750 mg-os ampulla tartalma átlago
san 0,53 ml-t szarit ki. 

EltartáS: 25 oc alatt, fénytól védve tartandó. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1086 (250 mg injekció); 
K- 1087 (75Q mg injekció); K- 1091 (1 ,5 g injekció) 

• Hatóanyag 
10% acidum undecylenicum, 10% zincum unde

cylenicum, 1 O% salicylanilidum (25 g) vizzel lemos
ható kenócsben. 
e Javallat 

Dermatophytonok és sarjadzó gombák, kűlön
böző Candida-fajták okozta bórelváltozások, idült 
lábmycosis és a körmök gombás fertózése, így 
mycosis interdigitalis, candidiasis cutis, trichophy
tia superficialis, pityriasis versicolor, Kaufman
Wolf-gomba okozta onychomycosis pedis et 
manus. 

Eredményesen alkalmazható erythrasma és 
egyéb gombás bórfertőzések eselén is. 
• Adagolás 

A kenőcsöt naponta kétszer kell vékonyan fel
kenni a fertőzött bórfelületre. A kezelést a fertözés 
teljes megszűnéséig kell folytatni, mely átlagosan 
2-4 hét. Makacs, terápiára rezisztens esetekben 
célszeiü a kezelést griseofulvin szedésével kiegé
szíteni. 
• Figyelmeztetés 

Zinkprot-insulinnal történő egyidejú vagy egy
más utáni alkalmazásakor érzékenységi próba vég
zendő. 

e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 702 
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ZINNAT.125 mg filmtabletta (10x) 
ZINNAT 250 mg filmtabletta (10x) 
ZINNAT 500 mg filmtabletta (1 Ox) .. 
ZINNAT 125 mg/5 ml szuszpenzió 

(50ml-hez) 

GLAXO . ATC-kód: J010 A06 

A cefuroxim in vivo baktericid, a baktérium sej
felszíntézis gátlásával ható cefalosporin, mely el
lenáll a legtöbb béta-laktamáznak, és hatékony 
számos Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozóra, 
számos ampicillinre és amoxicillinre rezisztens 
törzsre is. 

Per os adva a ccfuroxim axetil a gastrointesti
nalis tractusból abszorbeálódik és gyorsan 
hidrollzálódik az intestinalis mucosában és a vér
ben, cefuroximot juttatva a keringésbe. Az abszorp
ció optimális, ha a Zinnatot étkezés után adják. A 
cefuroxim a legmagasabb szérumszintet a bevételt 
követően 2-3 óra múlva éri el. Felezési ideje a szé
rumban kb. 1,2 óra. A szérum cefuroxim kb. 50%-a 
kótődik fehérjéhez. Metabolikus átalakulás nélkül, 
glomerulusfiltrációval és tubuláris szekrécióval vá
lasztódik ki. 

ln vitro a következő mikroorganizmusok ellen ha
tásos: 

Gram-negatív aerob kórokozók: Haemaphi/us 
influenzae (ampicillinre rezisztens törzsek is), 
Haemaphi/us parainfluenzae, aranhamel/a 
catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiellák, Proteus 
mirabi/fs, Proteus inconstans, Proteus rettgeri, Provi
dencia fajok, Neisseria gonorrhoeae (a peniclllinázt 
termelő és nem termelő törzsek is). 

Gram-pozitív aerob kórokozók: Staphy/ococcus 
aureus és Staphyfococcus epidermidis (a peni
cillinázt termelő törzsek is, a meticillinre rezisztens 
törzsek nem), Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes (és más béta-hemolizáló 
streptococcusok), Streptococcus B csoport 
(Streptococcus agalactiae). 

Anaerob kórokozók: Gram-pozitív és Gram
negatív coccusok (köztük a Peptococcus és 
Peptostreptococcus törzsek), Gram-pozitív pálcák 
(a Clostridium fajok is) és Gram-negatív pálcák 
(Bacteroides és Fusobacterium fajok), Propioni
bacterium fajok 

Nem érzékenyek cefuroximra: a Clostridium dif
fici/e, a Pseudomonas és Campylobacter fajok, az 
Acinetobacter calcoaceticus, valamint a Staphylo
coccus aureus és Staphyloccus epidermidis mcti
ciliin-rezisztens törzsei. 

A következő mikroorganizmusok egyes törzsei 
rezisztensek: Streptococcus faecalis, Marganel/a 
morganii, Proteus vu/garis, Enterobacter, Citrobac
ter és Serratia fajok, Bacteroides fragilis. 

e Hatóanyag 
125 mg, 250 mg, ill. 500 mg cefuroxim (cefurox

imum axetilicum formájában) filmbevonalú tablet
tánként.125 mg cefuroximum {cefuroximum axe
tilicum formájában) 5 ml szuszpenzióban. Egy üveg 
50 ml szuszpenzió elkészítéséhez szükséges gra
nulátumot tartalmaz, az adagolókanát 5 ml-es. 
e Javallat 

Alsó légúti fertőzések, pl. akut és krónikus bron
chitis, pneumonia. 

Felső légúti fertőzések, pl. fül-, orr- és torokfertő
zések, mint otitis media, sinusitis, ton.sillitis és 
pharyngitis. 

Húgyivarszervi fertőzések, pl. pyelonephritis, 
cystitls és urethritis. 

Bór- és lágyrész fertőzések, pl. furunculosis, 
pyoderma, impetigo. 

Gonorrhoea: akut, szövődménymentes gono
coccusos urethritis és cervicitis. 
e Ellenjavallat 

Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: a legtöbb fertőzésben a szokásos 
adag napi 2-szer 250 mg. 

Enyhe és mérsékelt alsó légúti fertőzésekben, 
pl. bronchitisben napi 2-szer 250 mg, súlyosabb al
só légúti fertőzésekben vagy ha pneumonia gyanú
ja áll fenn, napi 2-szer 500 mg adandó. 

Húgyúti fertőzésekben napi 2-szer 125 mg ál
talában elegendő, pyelonephritisben napi 2-szer 
250 mg az ajánlott adag. 

Szövődménymentes gonorrhoea kezelésére 
egyetlen 1 g-os adag javallt. 

Csökkent veseműködésú, dialysált vagy idős 
betegek kezelése nem igényel különösebb elóvi
gyázatosságot, ha a napi adag a szokásos 1 g-os 
maximuma! nem haladja meg. 

Gyermekeknek: a legtöbb fertőzésben a szaká
sos adag napi 2-szer 125 mg (125 mg-os tabi., vagy 
5 ml szuszpenzió), vagy 10 mg/ttkg napi 2-szer, leg
feljebb napi 250 mg összadagig. 

2 éves vagy idősebb gyermekeknek otitis 
mediában, vagy ha súlyosabb fertözés indokolja, 
napi 2-szer 250 mg (250 mg-os tabi. vagy 10 ml 
szuszpenzió), vagy 15 mg/ttkg naponta 2-szer, leg
feljebb napi 500 mg összadagig. 

3 hónaposnál fiatalabb gyermekek kezeléséról 
nincsenek tapasztalatok. 

A filmbevonalú tablettát nem szabad sem 
összetörni, sem szétrágni, ezért kisebb gyermekek
nek a szuszpenzió adása javallt. 

A Zinnatot az optimális felszívódás érdekében 
étkezés után kell bevenni. 

A szuszpenzió elkészítése 
Először jól fel kell rázni az üveget, hogy a granu

látum fellazuljon. A mérőpoharat vízzel jeiig kell töl
teni és a kimért vizet az üvegbe kell önteni. A kupak
kal lezárt üveget fordítsuk fejjel lefelé és rázzuk erő-
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teljesen oldalirányba mindaddig, amig a granulátum 
eloszlik a folyadékban és már nem hallani a ré
szecskék zörgését. Ezután fordítsuk vissza a üveget 
és jól rázzuk fel. 

A szuszpenziót minden gyógyszerbevétel előtt 
újra fel kell ráznil 
e Mellékhatás 

Általában enyhék és múló jellegűek. Néha elő
fordulhatnak túlérzékenységi reakciók, pl. bőrki

ütés, urticaria, pruritus, gyógyszer okozta láz, szé
rumbetegség és nagyon ritkán anaphylaxia. Mint 
más cefalosporinokkal kapcsolatban is, egyes 
esetekben előfordult erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-syndroma és toxikus epider
malis necrolysis. Ritkán felléphetnek gastroin
testinális tünetek, pl. hasmenés, hányinger, há
nyás. 

Egyes esetekben álhártyás colitis is kialakulhat, 
akárcsak más szélesspektrumú antibioticumok al
kalmazása során. 

Fejfájás jelentkezését is leírták. Eosinophilia és a 
májenzimek {SGOT, SGPT és LDH) szintjének átme
neti emelkedése jelentkezhet 

A kezelés hatására fellépő pozitív Coombs-teszt 
befolyásolhatja a transzfúziós keresztreakció ered
ményét. 
e Figyelmeztetés 

Penicillin-érzékeny betegeknek általában bizton
ságosan adható, keresztreakció azonban előfordul
hat. Különös elővigyázatossággal adandó olyan be
tegeknek, akiken korábban penicillinre anaphylax
iás reakció fordult elő. 

Tartós alkalmazása rezjpztens kórokozók, pl 
Candida, Enterococcusok ~ Clostridium difficile el
szaporodását okozhatja, ami a kezelés megszakitá
sát teheti szükségessé. 

A kezelés alatt vagy után jelentkező súlyos has
menés eselén gondolni kell álhártyás colitis fennál
lására, (lásd Mellékhatások). 

Nincs kísérletes adat a cefuroxim axetil embryo
pathias vagy teratogén hatására, de mint a legtöbb 
gyógyszer, a terhesség első hónapjaiban különös 
óvatosság gal, az előny/kockázatalapos mérlegelé
sével adandó. A cefuroxim kiválaszlód ik az anyatej
be, ezért szaplató anyák kezelése ugyancsak meg
fontolandó. 

A kezelés alatt a vércukrot glukóz-oxidáz vagy 
hexokináz módszerrel célszerű meghatározni. A 
kreatininszint meghatározását célzó alkalikus pikrát 
próbát a készítmény nem befolyásolja. 

Probeneeiddel való együttadáskor a cefuroxim 
szérumszint emelkedik. 

A cefuroximot parenterálisan is alkalmazzák nát
riumsója (Zinacef) formájában. Igy lehetőség van a 
parenterális cefuroxim terápiáról orális kezelésre át
térni, amikor ez klinikailag indokolt. 

T ú/adagolás: Cefalosporinok túladagolásakor a 
cerebrális izgalom convulsiót okozhat. 

A szérum cefuroxim szintje hemodializissel vagy 
peritoneális dialízissei csökkenthető. 

Eltartás: a Zinnat tabletta szabahőmérsékleten 
(30 °C alatt) tartandó. A Zinnat szuszpenzióhoz: a 
granulátum 25 "C alatt tartandó. Az elkészített 
szuszpenzió 25 "C alatt, lehetőleg hűtőszekrényben 
tartandó és legfeljebb 10 napig használható fel. 
ct Megjegyzés: + + V _ 
G Törzskönyvi szám: K- 1399 (125.ílig fríhltab
letta); K - 1830 {125 mg/5 m! szuszpenzió); 
K- 1400 {250 mg filmtabletta); K- 1401 {500 mg 
filmtabletta) 

~:+i~6~:~·~ ~~ ~: ::6::~;:;:~c: 
ZITAZÓNlúrJi 3o. nigtatíle,ta.(30><; 

l··· eox; HJox} · 
Zl'fAZÓNIÚIVI4o. niglabl~tt~ (~Oli) • •. 

E GIS 

A Zitazonium nem-szteraid antiösztrogén hatású 
készítmény. Hatóanyaga a tamoxifen, amely kémiai
lag egy szintetikus trifeniletilén származék transz
izomerje. 

A tamoxifen specifikusan kötődik az ösztrogén 
receptorokhoz, amelyekkel stabil komplexet képez
ve gátolja az ösztradiol kötődését. Magas koncent
rációban csökkenti a progeszteron receptorok kép
zódését. 

Állatkísérletekben gátolja az experimentális 
ösztrogén- dependens tumorok kialakulását, illetve 
elősegíti a már kifejlődött tumorok regresszióját 

A tumorsejtekben gyakorlatilag nem befolyásol
ja az RNS- és fehérjeszintézist, ugyanakkor csök
kenti a DNS szintézisét. Utóbbi hatás eredménye
ként csökken a sejtszám, illetve a tumor növekedési 
üteme. 

A Zitazonium elsősorban postmenopausában 
lévő nők előrehaladott emlőrákjában antineoplas
ticumként alkalmazva, a vizsgálatok többsége sze
rint receptor-pozitív (ER+, PR+) esetekben várható 
hatékonysága nagyobb, mint receptor-negativitás 
(R-, PR-) esetén, de 65-70 év felett ez a különbség 
nem szignifikáns. 

A tamoxifen per os jól felszívódik, egyszeri dózi" 
sa után csúcskoncentrációját a plazmában 4-7 óra 
múlva éri el. A vérszínt viszonylag gyorsabb csökke
nő fázisát lassú, 4-7 napon túli elimináció követi (fe
lezési idő: 91-156 óra). 

Krónikus adagolás-után kb. 4 hét múlva aiakul ki 
a "steady-state". A tamoxifen vérszintje mind akut, 
mind krónikus adagolásnál nagy egyéni szórást mu-
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tat és nincs összefüggés a vérszint és a terápiás ha
tás között. A tamoxifen extenzíven metabolizálódik, 
fő metabolitja az N-dezmetil-tamoxifen. Második 
metabolítja a jelentősen kisebb mennyiségú 4-
hidroxi-tamoxifen. Mindkettö antiösztrogén hatású. 
A tamoxifen és a metabolitok nagyobb része· 
glukuronid konjugátum formájában lassan ürül a 
széklettel. Az elnyújtott vérszint, a lassú ürülés a 
metabolitok enterohepatikus körforgásával magya
rázható. 
e Hatóanyag 

10 mg, 20 mg, 30 mg és 40 mg tamoxiphenum 
{citrátsó formájában) tablettánként. 
e Javallat 

Alkalmazható postmenopausaban lévő nők elő
rehaladott emlőrákjának kezelésére, mútét utáni 
adjuváns terápia céljából, anovulatiós infertilitás 
eselén az ovulatio indukciójára. 

Menopausa előtt csak kivételes esetekben ad
ható. 

Petefészekrák és melanoma kezelésében is 
megkísérelhető a gyógyszer adása. 

A Zitazonium tabletta sugár- és cytostatikus ke
zeléssel együtt is alkalmazható. 
e Ellenjavallat 

Szigorúan ellenjavallt terhesség és szapiatás 
idején. Ellenjavallalot jelent a vese-, vagy májműkö
dés zavara, illetve elégtelensége, valamint a beteg 
anamnézisében szerepl6, vagy éppen aktuálisan 
fennálló súlyosabb thromboemboliás megbetege
dés. 
e Adagolás 

Az egyéni érzékenység megállapítása érdekében 
célszerű a kezelést kis adaggal (napi 20-30 mg) kez
deni. Tolerabilitás eselén a napi dózis 7-10 nap után 
napi 4o-60 mg-ra emelhető. 3-4 hónapos nagy dózi
sú kezelés után ajánlatos a napi adagot 30-40 mg-ra 
csökkenteni, mely - esetenkénti mérlegelés alap
ján - a későbbiekben tovább csökkenthető napi 
20-30 mg-ra. 

Tartós- hónapokon, esetleg éveken át történő
alkalmazás esetében ez az adag {napi 20-30 mg) 
bizonyult a legbiztonságosabbnak. 

Petefészekrák és melanomák kezelése eselén a 
klinikai gyakorlatban alkalmazott dózis nagysága, il
letve időtartama megegyezik az emlőrák kórképben 
javasoltakkal. 

Anovulatiós infertilitás kórképben adagját és a 
kezelés időtartamát előre megszabni nem lehet. 
mert betegtípustól, illetve ovárium érzékenységtól 
függ. Ha a beteg rendszeresen vérzik, a kezelést a 
ciklus 2. napján célszerű elkezdeni. 

l. kúrában: 20 mg tamoxifen naponta a menstru
ációs ciklus második, harmadik, negyedik és ötödik 
napján, közben klinikai és laboratóriumi vizsgálatok
kal figyelve az ovariális választ. Az esetben, ha a 
fenti kezelés hatására nincs ovulatio, akkor a 

ll. kúrában: a következő ciklus 2. napjától a har-

madik, negyedik, ötödik napon a dózis 40 mg-tól 
80 mg-ig emelhető. Ha ekkor sincs ovulatio, akkor 
ugyanezt a kúrát még egyszer meg lehet ismételni. 
Sikertelenség eselén 45 nappal később még egy 
3 hónapos kúra ajánlott. 

Olyan nők esetében, akiknek nincs menstruáci
ós ciklusa, a fent leírt kezelés bármelyik nap elkezd
heló. 
e Mellékhatás 

A leggyakrabban fellépő mellékhatások az ét
vágytalanság, émelygés, hányinger, hányás, ritkán 
érik el azt a súlyassági tokot, amely indo~olná a ke
zelés leállítását. 

Már a kezelés elején jelentkezhetnek hőhullám
ok, de ez gyakrabban fordul elő tartós gyógyszere
lés után. 

Csontáttétek eselén kialakulhat hyperkalcaemia. 
Egyes esetekben vaginális vérzés, pruritus vul

vae, még ritkábban thromboembolia is felléphetnek. 
Azon praemenopausában lévő nőkben, akik emlő
rák betegségben szenvednek, Zitazonium alkalma
zásakor a menstruációs ciklus hiányát észlelték. 
Ezekben az esetekben a mellékhatás(ok) súlyossá
gától, illetve tartósságától füQgóen a továbbkezel
hetőség egyénileg bírálandó el. A tamoxifen intrln
sic ösztrogén hatása következtében tartós alkalma
zás során endometrialis hyperplasia, polyp ill. igen 
ritkán endometrialis carcinama kialakulását indukál
hatja. 

Vérképzőrendszeri mellékhatásként thrombocy
topenia és leukocytopenia jelentkezhet, amelyek ál
talában nem súlyosak és átmeneti jellegűek, több
nyire spontán rendeződnek. Igen ritkán előfordul
hatnak bőrtünetek (kiütés, bőrpír) is. 

A központi idegrendszeri mellékhatások (dep
ressio, kábultság, szédülés, izomgörcsök) ritkák, 
leggyakoribb a fejfájás. 

Látászavar és látásélesség csökkenés előfordul
hat. Cataracta és retinopathia igen ritka, többnyire 
kazuisztika formájában kerültek ismertetésre. A mel
lékhatások miatt megszakított kezelések aránya 
nem éri el a 0,2....(},3%-ot. 

A tamoxifen patkány májsejtekben elastagen ill. 
tartósan magas dózisban adva májtumor kifejlődé
sét okozhatja. Ennek klinikai jelentősége azonban 
nem bizonyított. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együltadása kerülendó: 
- allopurinollal ( májfunkció-romlás léphet fel); 
- kumarin-származékokkal (anticoaguláns hatás 

fokozódhat). 
e Figyelmeztetés 

Mivel a fennálló hypertoniát és diabetes mellitust 
a tamoxifen-kezelés kedvezőtlenül befolyásolhatja, 
ezekben az esetekben gyakori vérnyomás és vércu
kor kontroll szükséges. 

Indokolt az időszakos szemészeli vizsgálat, va
lamint a vérkép ellenőrzése is. A praemenopausá-
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ban lévó nők esetében a terápiát mindig gondos nő
gyógyászati vizsgálat előzze meg a terhesség kizá
rása céljából. 

Uterus vérzés eselén az endometrialis biopsia 
elvégzése javasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15--25 °C), fény
tól védve. 
o Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3567 (10 mg tabletta); 
Tsz.: 3671 (20 mg tabletta); Tsz.: 3893 (30 mg tab
letta); Tsz.: 3703 (40 mg tabletta) 

ZITOSTOP tabléttá (2 0x) 

EG IS . • ATCkód•L01AB03 

e Hatóanyag 
100 mg mannosulfanum tablettánként. 

o Javallat 
Chronikus myeloid leukaemia, polycythaemia, 

emlő-, gyomor-, méhdaganatok. 
e Ellenjavallat 

Hemorrhagiás diathesis, leukopenia. 
e Adagolás 

Egyéni: a kezelési periódus összadagja relatív, 
tág határok között változik. A napi adag általában 
300 mg (3x1 tabletta) 50-60 ttkg esetén. Ennél az 
adagolásnál kell maradni - a vérkép alakulásától 
függóen - a terápiás hatás bekövetkeztéig. A 
kezelés egyes periódusafak időtartama általában 
30 nap, az összmennyiség 2-3 periódus alatt 
180--270 tabi. Az egyes periódusok közölt 3-4 hét 
szünet tartandó. 
e Mellékhatás 

Vérképzószervi károsodás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal (mellékvesekéreg-múkö

dés gátlása- tumorstimulálás); 
- fenilbutazonnal (agranulocytosis, oxidatív fosz

foriláció gátlása, tubuláris reabszorpció, ill. szekré
ciógátlás). 
e Figyelmeztetés 

Kombinált terápia nem ajánlott; a kezelés abba
hagyása után 4 hétig más cytostatikum nem adha
tó. Az előzőleg alkalmazott sugaras vagy cytosta
tikus kezelés után fokozott óvatosság, vérkép- és 
csontvelőkontroll szükséges! 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3356 
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ZOCOR10mg liht1tablétta(2Bx)······ · ..•. 

ZOCOR20 mg filmtablett~(~S~) •.·• 

MSD .· • • ATC kód B04!\ E\Ő1 

A félszintetikus koleszterinszint csökkentő hatá
sú szimvasztatint, az Aspergilius terreus·fermentáci
ós termékéból állítják elő. 

A szimvasztatin, egy olyan inaktív lakton, amely 
per os alkalmazást követően farmakológiailag aktív 
béta-hidroxisawá hidrolizá!ódik. Ez utóbbi a szim
vasztatin elsődleges metabolitja, amely 3-hidroxi-3-
metilglutaril-koenzim-A-reduktáz-(HMG-CoA-reduk
táz)-gátló tulajdonsággal rendelkezik. A HMG-CoA
reduktáz enzim, egy korai fázisban katalizálja a ko
leszterin bioszintézisét és meghatározza annak 
mértékét. 

A Zocor csökkenti a szérum összkoleszterin
LDL-, és VLDL-koleszterin-szintjét, továbbá mérsé~ 
kelten csökkenti a szérum triglicerid-szintjét Mérsé
kelten emeli a szérum HDL-koleszterin-szintjét Mind
ezek következtében csökkenti a LDL/HDL koleszte
rin- és az összkoleszterin/HDL koleszterin arányt. 

Emberben a per os alkalmazott szimvasztatin 
aktív formájának kevesebb, mint 5%-a jelenik meg a 
keringésben, és ennek 95%-a plazmafehérjékhez 
kötódik. 

A maximális plazmakoncentrációt a beadás! kö
vetően 1,3-2,4 óra múlva éri el. 

A szimvasztatin a májban - hatásának elsődle
ges helyén (célszerv) - lényegesen magasabb 
koncentrációt ér el, mint más szövetekben. A szim
vasztatin esetében kifejezett Jirst pass" effektus fi
gyelhető meg. Kiválaszlódása főként az epével tör
ténik. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 20 mg simvastatinum filmtablettánként. 
e Javallat 

Primaer hypercholesterinaemiában az emelke
dett szérum-összkoleszterin (6,5 mmol/1 vagy efelet
ti) és LDL-koleszterin szlnt csökkentése, ha diéta és 
egyéb nem gyógyszeres beavatkozás önmagában 
elégtelen. 

Kombinált hypercholesterinaemiában és hyper
triglyceridaemiában az emelkedett koleszterin-szint 
csökkentése, ha a hypercholesterinaemia dominál. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
- Aktív májbetegség vagy tisztázatlan eredetű, 

tartós transzamináz emelkedés. 
-Terhesség és szapiatás (lásd Figyelmeztetés) 
- Gyermekkor (megfelelő klinikai tapasztalatok 

hiányában). 
• Adagolás 

A Zocor kezelést megelőzően a beteget stan
dard alacsony koleszterin-tartalmú diétára kell beál
lítani, melyet a kezelés alatt is folytatni kell. 



Felnőttek szokásos kezdő adagja, naponta 
1-szer 10 mg, este bevéve. Két hetes kezelést köve
tően már jelentős hatás figyelhető meg. A terápiás 
válasz maximuma 4-6 héten belül alakul ki, s ez fo
lyamatosan fennmarad a kezelés során. 

Amennyiben szükséges, az adagolás módosítá
sa minimálisan 4 hetes időközökkel történhet egé
szen napi 40.mg eléréséig, melyet naponta 1-szer, 
este kell bevenni. 

Veseelégtelenségben szenvedö betegeknek 
nem szükséges az adag csökkentése, mivel a 
gyógyszer nem választódik ki jelentős mennyiség
ben a vesén keresztül. 

Amennyiben az LDL koleszterin-szint 75 mg/dl 
(1 ,94 mmol/1), ill. az összkoleszterin-szint 140mg/dl 
(3,6 mmol/1) alá csökken, a Zocor adagjának csök
kentése vagy a gyógyszer elhagyása szükséges le
het. 

Az egyidejűleg immunsuppressiv terápiában ré
szesülő betegeknek a gyógyszer legkisebb ajánlott 
adagját kell adni. (lásd Gyógyszerkölcsönhatások). 

A Zocor adható önmagában is, vagy epesav 
megkötő szarekkel együtt. 
e Mellékhatás 

Ritkán (1%-os vagy nagyobb gyakorisággal) ha
si fájdalom, székrekedés, flatulentia, ill. myopathia 
(myalgia, myositis). Nagyon ritkán (a betegek 
0,5-0,9%-ban) asthenia és fejfájás. Esetenként 
hányinger, hasmenés, kiütés, dyspepsia, valamint 
ritkán rhabdomyolysis és hepatitis léphet fel, ill. 
angioneurotikus oedema fordulhat elő. 

A szérum transzaminázok szintjének jelentős és 
tartós emelkedése csak ritkán alakul ki. A májfunk
ciós vizsgálatok eltérései általában enyhék és átme
neti jellegűek. A vázizomzatból származó szérum
kreatin-foszfokináz (CPK) szint emelkedése is elő
fordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- kumarin származékokkal ( prothrombin idő nö

vekedik); 
- fibrinsav származékokkal, immunsuppressiv 

(ideértve a ciklosporinokat is) kezeléssel, illetve 
lipid-szintet csökkentő dózisú nikotinsawal (a HMG
CoA-reduktáz-gátló kezelés során megfigyelhető 
myopathia rizikója ismerten növekszik. Ritkán súlyos 
rhabdomyolysisröl is beszámoltak, mely akut vese
elégtelenséghez vezetett). 
e Figyelmeztetés 

Az anticoaguláns terápiában részesülö bete
geknél a prothrombin időt meg kell határozni a szim
vasztatin kezelés bevezetését megelőzően, majd 
ezt követően olyan gyakorisággal kell ellenőrizni. 

ahogy ezt az anticoaguláns kezelés egyébként is 
szükségessé teszi 

Minden esetben javasolt a májfunkció ellenőrzé
se a kezelés megkezdése előtt és idöszakosan a 
kezelés alatt is. Mérsékelt, többnyire tünetmentes és 

átmeneti jellegű szérum transzamináz-szint emelke
dés előfordulhat. 

Ha a transzamináz szintek emelkedése észlel
hető, főleg, ha azok a normál érték felső határának 
háromszorasát elérik és állandó jellegűek, a gyógy
szer adását meg kell szüntetni. A gyógyszert óvato
san kell adni olyan betegek esetében, akik jelentős 
mennyiségú alkoholt fogyasztanak és/vagy a keze
lést megelőzően májbetegségük volt. 

!lyen esetben a vizsgálatot azonnal meg kell is
mételni, s ezt követően is a paraméterek gyakori el
lenőrzése szükséges. 

A CPK (a vázizomzatból származó kreatin-fosz
fokináz) szint enyhe, átmeneti emelkedése gyakran 
megfigyelhető a Zocor kezelésben részesülő bete
gekben, de ennek rendszerint nincs klinikai jelentő
sége. 

Bár HMG-CoA-reduktáz-gátló kezelés során 
myopathia ritkán {0,1%) fordul elő, myopathiára kell 
gondolni, ha a beteg diffúz izomfájdalmakról, az iz
mok nyomásérzékenységéról panaszkodik és/vagy 
akiknél a CPK-szintjének jelentős (a normális felső 
határának tízszeresél elérő) emelkedése tapasztal
ható. 

AZocor kezelést abba kell hagyni jelentős CPK
szint emelkedés esetén, ill. akkor, ha myopathia ala
kul ki, vagy ennek gyanúja (kezelés közben jelent
kező izomfájdalom az izmok nyomásérzékenysége 
vagy gyengesége) merül fel, továbbá olyan betegek 
esetében, akiknél bizonyos rizikófaktorok elősegít
hetik a rhabdomyolysist követő secundaer vese
elégtelenség kialakulását. 

Hosszútávú klinikai vizsgálatok szerint a szim
vasztatinnak nincs káros hatása az emberi szemlen
csére. 

Bár a koleszterin az összes szteroid hormon 
elóanyaga, a Zocornak az eddigiek szerint semmi
féle klinikai hatása nincs a szteroidok szintézisére. 

A szimvasztatin nem emeli az epe kőképzési 
hajlamát és így nem várható, hogy megnövelné az 
epekőképződés gyakoriságát. 

Terhesség idején nem alkalmazható, mivel 
állatkísérletekben magzati károsodást okozott. 

Fertilis korban levó náknek csak a fogamzás biz
tos kizárása eselén (nem hormonális fogamzásgát
lás esetén) adható. Ha a beteg Zocor kezelés során 
esik teherbe, a szer alkalmazását fel kell függeszte
n i, és a beteget fel kell világosítani a magzat poten
ciális veszélyeztetettségéróL A kívánt teherbeesés
sei a kezelés befejezése után, legalább 1 hónapig 
célszerű várni 

Szoptatás idején nem alkalmazható, mivel nem 
ismeretes, hogy a szimvasztatin, ill. metabolitjai ki
választódnak-e az anyatejbe. A familiáris hypercho
lesterinaemia homozygota formájában szenvedö 
betegeknél, akiknél az LDL receptorok teljes hiánya 
figyelhető meg, aZocor kezelés feltehetően klinika
ilag hatástalan. 
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A szimvasztatin csak mérsékelt triglicerid-szint 
csökkentő hatással rendelkezik, s ezért alkalmazá
sa nem indokolt azokban az esetekben, ahol a fó 
problémái a hypertriglyceridaemia jelenti. 

Túladagolásról eddig nem számoltak be. Nincs 
specifikus antidqtuma. Esetleges túladagoláskor tü
neti kezelést kell alkalmazni és a májfunkciókat szi
gorúan ellenőrizni kell. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 30 oc alatt. 
e Megjegyzés:+ V Sz 
O Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4005 (10 mg); 

OGYI-T: 4006 (20 mg) 

ZOFRAN 4 mgfill11t~bléita(6x; 15x) 
ZOFRAN 8 mg filmtabletta (6x; 15x) 
ZOFRAN 4 mg injekCió (l x 2 ml; 

5 x 2 mi) 
ZOFRAN 8 'mgínjekeíó (1 x<4' 1111; 

5 x 41111) 

GLAXO ATC kód:-Á04AA01 

Nagy szelektivitású 5-HT3 , szerotonin receptor
antagonista. Hányás! és hányingert csillapító hatá
sának mechanizmusa pontosan nem ismert. A 
citosztatikus kemoterápia gyógyszerei és a radio
terápia szerotonin szint emelkedést okozhatnak a 
vékonybélben, mely az 5-HT 3 receptorokat tartal
mazó afferens vagus rosto\5- aktiválásával hányási 
reflexet vált ki. Az afferem(vagus rostok ingerlése 
a negyedik agykamra alsó részén Iévá area 
postremában is szerotonin szint emelkedést okoz
hat. amely az ott található 5-HT3 receptaran ke
resztül szintén hányást válthat ki. Az ondansetron 
mind a központi, mind a perifériás idegrendszer 
neuronjain található 5-HT 3 receptorokra gyakorolt 
antagonista hatásnak köszönhetóen, meggátolja a 
hányási reflex kiváltását 

Az ondansetron orális alkalmazást követően kb. 
1 ,5 óra aiatt éri el a plazma csúcskoncentrációt, bio
hasznosíthatósága kb. 60% és 70-76%-ban kötódik 
a plazmafehérjékhez. , 

Az eliminációs felezési i dó megközelítőleg 3 óra, 
amely időskorú betegek esetében 5 órára, súlyos 
májkárosodás eselén 15-32 órára emelkedhet. 
e Hatóanyag 

4 mg, ill. 8 mg ondanselmnum (hidroklorid
dihidrát só formájában) 2 ml-es, ill. 4 ml-es ampul
lánként (2 mg/ml); 4 mg, ill. 8 mg ondanselmnum 
(hidroklorid-dihidrát só formájában) filmtabiettán
ként. 
e Javallat 

Cytostatikus kemoterápia és radioterápia okozta 
hányáscsi l lapítás. 

e Ellenjavallat 
A készítmény bármely komponense iránti túlér

zékenység, terhesség és szoptatás (lásd Figyel
meztetés). 
e Adagolás 

Felnőttek 

Az adagolás a hányás súlyosságától függ. 
A napi adag általában 8-32 mg, az alábbi szem-

pontok szerint: · 
Emetogén kemoterápia és radioterápia eselén 

8 mg lassú iv. injekcióban, közvetlenül a kemoterá
pia előtt, vagy orálisan (1 tabi.) 1-2 órával a kemo
terápia megkezdése előtt, majd 12 óránként 8 mg 
orálisan ( 1 tabletta). Az első 24 óra után jelentkező 
késleltetett hányás megelőzésére napi 2-szer 8 mg
ot kell adni orálisan (2-szer 1 tabletta) 5 napig. 

Erősen ernelogén kemoterápia és radioterápia 
eselén az alábbi adagolási sémák szerint alkalmaz
ható: 

-8 mg lassú iv. injekcióban közvetlen ül a kemo
terápia elót!, majd két további 8 mg-os adag 
intravénásan 2-4 órás időközökben, vagy folyama
tos 1 mg/óra sebességű 24 órás infúzió; 

- 32 mg 50-1 OD ml megfelelő infúziós oldattal hí
gítva (lásd FigyelmeZtetés) 15 perces infúzióban, 
közvetlenül a kemoterápia megkezdése előtt. 

Az adagolás! a hányás súlyosságának megfele
lően kell megvátasztani. 

Erősen ernelogén kemoterápia esetén az 
ondansetron hatékonysága növelhető egyszeri 
glukokortikoid (pl. 20 mg dexametazon nátriumfosz
látJ intravénás alkalmazásával a kemoterápia meg
kezdése előtt (lásd Figyelmeztetés). 

Az első 24 óra után jelentkező késleltetett há
nyás megelőzésére naponta 2-szer 8 mg orális 
adag (2-szer 1 tabletta) alkalmazása javasolt 5 na
pig. 

Gyermekek 
4 éves kortól 5 mg/testfelület m2 intravénásan 

közvetlenül a kemoterápia megkezdése előtt, majd 
12 óra múlva 4 mg orálisan (1 tabi.); a kezelést na
ponta 2-szer 4 mg orális adaggal (2-szer 1 tabi.) 
ajánlott folytatni 5 napon keresztül. 

Időskorú betegek 
Az adagolás módosítása nem szükséges. 
Vese- és májkárosodásban szenvedó betegek. 
Vesekárosodás esetén a szokásos napi adag 

nagyságán és alkalmazásának gyakoriságán nem 
szükséges változtatn i. 

Májkárosodás esetén az ondansetron elear
anec jelentősen csökken, a plazma felezési idő pe
dig emelkedik, ezért az adag csökkentése szüksé
ges. Ilyen betegek esetében az adag naponta max. 
8 mg. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, kipirulás, melegségérzés a fejen és az 
epigastriumban, ritkán átmeneti asimptomás amino
transzferáz-szint emelkedés, székrekedés. Igen rit-
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kán túlérzékenységi reakciók, homályos látás, seda
tio, hasmenés, szédülés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- enziminduktorokkal (barbiturátok, karba

mazepin, karizoprodol, glutetimid, grizeofulvin, dic 
nitrogénoxid, papaverin, feni!butazon, fenitoin [való
színűleg más hidantainak is], primidon, rifampicin, 
tolbutamid); 

- enziminhibitorokkal (allopurinol, makrolid 
antibioticumok, antidepressánsok [MAO-bénítók], 
kloramfenikol, cimetidin, ösztrogén tartalmú anticon
cipiensek, diltiazem, diszulfiram, valproát sav, nátri
um-divalproát, eritromicin, flukonazol, fluoroki
nolonok, izoniazid, ketokonazol, lovasztatin, metron
idazol, omeprazol, propranolol, kinidin, kinin, vera
pamil). 

Az ondansetront a máj citokróm P450 enzim
rendszere metabolizálja, ezért az enziminduktorok 
vagy az enziminhibítorok megváltoztathatják az 
ondansetron elearance-et és a felezési időt. 
• Figyelmeztetés 

Az injekciós oldat hígítását közvetlenül a fel
használás előtt kell elkészíteni, ha szükséges, a fel
használás előtt 2-8 oc közölti hőmérsékleten max. 
24 óráig tartható el. 

Az infúzió adagolásának ideje alatt nem szüksé
ges fényvédelem: a hígított injekciós oldat termé
szetes fénynél vagy normál világításnál legalább 
24 óráig stabil marad. Az injekciós oldat hígításakor 
a következő alap-infúziós oldatok használhatók: 

- 0,9%-os nátrium-klorid infúziós oldat, 
- 5%-os glukóz infúziós oldat, 
- 10%-os mannit infúziós oldat, 
- Ainger infúziós oldat, 
- 0,3%-os kálium~klorid és 0,9%-os nátrium klo-

rid infúziós oldat, 
- 0,3%-os kálium-klorid és 5%-os glukóz inf. ol

dat. 
Más alap-infúziós oldattal nem hígítható. 
Az ondansetron injekció nem adható egy fecs

kendőben más gyógyszerkészítménnyel. 
lv. infúzióban 1 mg/óra sebességgel alkalmaz

ható. 16-160 ~-tg/ml ondansetron kancentráció ese
lén (pl.: 8 mg/500 ml, ill. 8 mg/50 ml) a kóvetkezó 
gyógyszerekkel adagotható együtt az infúziós sze
relék Y csatlakozásán át: 

Cisplatin: 0,48 mg/ml-es koncentrációig (pl.: 
240mg/500 ml) adható 1-8 órán át adagolva; 

5-fluorouracil: 0,8 mg/ml-es koncentrációig 
{pl.: 2,4 g/3 l vagy 400 mg/500 ml) legalább 20 
ml/órás sebességgel alkalmazva (500 ml/24 óra). 
Nagyobb 5-fluorouracil koncentrációk ondan
setron kicsapódás! okozhatnak. Az .5-fluorouracil 
infúzió maximálisan 0,045% magnézium-kloridat 
tartalmazhat más kompatibilis összetevők mel
lett; 

- Karboplatin: 0,18 mg/ml-9,9 mg/ml koncentrá-

cióig {pl.: 90 mg/500 ml-990 mg/100 ml) 10-60 perc 
alatt beadva; 

- Etopozid; O, 144-0,25 mg/ml koncentrációig 
{pl.: 72 mg/500 ml-250 mg/1000 ml-ig) 30-60 perc 
alatt adagolva; 

- Ceftazidim: 250 mg-2 g dózísig az előállító ál
tal ajánlott módon aqua dest. pro inj. hozzáadásával 
iv. bolus injekcióként (pl.: 250 mg/2,5 ml, ill. 2 g/10 
ml) 5 perc alatt beadva; 

- Ciklofoszfamid: 100 mg-1 g dózisigaz előállító 
által ajánlott módon aqua dest. pro in j. hozzáadásá
val ív. bolus injekcióként (100 mg ciklofoszfamid/5 
ml) 5 perc alatt beadva. · 

- Doxorubicin: 10-100 mg dózisigaz előállító 
által ajánlott módon aqua dest. pro inj. hozzáadá
sával iv. baJus injekcióként (100 mg/5 ml) 5 perc 
alatt beadva; 

- Dexametazon: 20 mg dexametazon nátrium
foszfát adható lassú 2-5 percig tartó iv. injekcióban 
az infúziós szerelék Y csatlakozásán keresztül, ame
lyen kb. 15 percig folyik az 50-1 DO ml alap-infúziós 
oldattal hígított 8-32 mg ondansetron. 

Az állatkísérletek szeríni az ondansetron nem 
teratogén hatású. Ember esetéQen ilyen tapasztalat 
nem áll rendelkezésre, ezért terhesség idején (kűlö
nösen az első trimeszterben) nem, vagy csak az 
elóny/kockázat arány gondos mérlegelésével adha
tó. Az ondansetron kiválasztódik az anyatejbe, ezért 
alkalmazása alatt a szoptatást meg kell szakítani. 

Túladagolás 
Jelenleg kevés adat áll rendelkezésre, de ilyen 

esetben tüneti, ill. szupportív terápiát kell alkalmaz
ni. Az injekciós ampullák nem autoklávozhatók. 

Etartás: 30 oc alatti hőmérsékleten, fénytől 
védve. 
e Megjegyzés:+ V Sz (tabletta) Fb (injekció) 
• Törzskönyvi szám: K- 2114 (4 mg tabletta); K 
-2116 (4 mg injekció); K- 2115 (8 mg tabletta); K 
-2117 (8 mg injekció) 

ZOLAIJEX d~pol3,6 mg inj~l\i:\0 • .. ·• •.. 
1 (1 lldag tecskendőben) • ···· ··• ·.·• · ·· · 
ZÉ~.ECA .. · ..•...••.••.• ·•· ATCk<Ód LS~·~B~:i 

A gosereJin a természetes LHRH szintetikus 
analógja_ Krónikus adása során kezdeti LH és 
FSH emelkedést követően a hypophysis refrakter
ré válik, ennek következtében férfiban a szérum 
tesztoszteron szintje esetleges átmeneti emelke
dést követően lecsökken: az első depot injekció 
utáni 21. napra a kasztrációnak megfelelő tarto
mányba jut és folyamatosan 28 naponta adott in
jekció mellett a lecsökkent értéken marad. Ez a 
gátlás a prostata daganat regressiojához és a tü-
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netek enyhüléséhez vezet a betegek többségé
ben. A biohasznosulás csaknem teljes. A négyhe
tente adott depot injekció hatásos koncentrációt 
biztosit szöveti accumulatio nélkül. Kis mértékben 
kötődik fehérjéhez, a szérum felezési ideje 2-4 óra 
normális vesefunkció mellett. Ha csökkent a vese
funkció, a felezési idő nő. Havonta adott depot ké
szítmény eseténezen változásnak nincs jelentősé
ge, az adagolás! nem befolyásolja. Májelégtelen
ségben a farmakokinetikában nincs szignifikáns 
változás. 
a Hatóanyag 

3,6 mg goserelinum (goserelin acetát formájá
ban) egy adag imp!antatumban, amely egyszer 
használatos fecskendős applikálarban van. 
e Javallat 

Hormonális kezelésre reagáló prostata daganat. 
e Ellenjavallat 

Előzetes mútéti kasztráció. Hormonrezisztencia. 
• Adagolás 

Felnőtt férfibetegeknek 28 naponként egy 
implantatumot sc. depot injekcióként az elülső has
fal bőre alá. Helyi érzéstelenítés alkalmazható. Ve
se- vagy májelégtelenségben vagy idős betegnél 
az adag változtatása nem szükséges. 

Gyermekgyógyászati alkalmazása nem javallt. 
e Mellékhatás 

Enyhe exanthema, amely a kezelés felfüggesz
tése nélkül is efmúlhat. Hőhu!lámok, potencia csök
kenése (általában nem indokolják a kezelés abba
hagyását). Ritkán mellduzzanat, nyomásérzékeny
ség. Kezdetben egyes betegekben átmenetileg fo
kozódhat a csontfájdalom, ami tünetileg kezelhető. 
• Gyógyszerkölcsönhat~ 

Nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása megfontolandó ureter elzáródás 
vagy gerincvelő campressio kockázata esetén. E 
betegek a terápia első hónapjában fokozott megfi
gyelést igényelnek. Ha gerincvelő campressio vagy 
az ureter elzáródása következtében veseelégtelen
ség lép fel, specifikus standard kezelés alkalma
zandó. 

Tartós adását követően hím patkányokon na
gyobb arányban fordult elő jóindulatú hypophysis 
daganat, hasonlóan a patkánYok mútéti kasztrálásá
hoz. Ilyen összefüggés emberen nem ismert. 

T úfadago/ást eddig emberen nem tapasztaltak. 
Állatkísérletekben magasabb adagokban alkalmaz
va sem észleltek mást, mint a nemi hormon koncent
rációkra, valamint a reproduktív tractusra gyakorolt 
hatást. Túladagolás eselén tüneti kezelést kell foly
tatni. 

Nincs arra vonatkozó adat, hogy a gépjármúve
zetést, gépkezelést befolyásolná. 

Eltartás: lezárt csomagolásban 25 oc alatt. 
e Megjegyzés: +V Sz 
a Törzskönyvi szám: K-1976 

A szertralin in vitro hatékonyan és specifil:wsan 
gátolja a szerotonin (5HT) neuronalis felvételét, mi
nek következtében állatokban az .SHT hatása foko
zódik. A noradrenalin és dopamin visszavételét 
(reuptake) alig befolyásolja. Terápiás adagokban 
gátolja a humán thrombocyták szerotoninfelvéte!ét. 

Állatokban stimuláló, sedativ, anticholinerg és 
cardiotoxikus hatása nincs. Egészséges önkénte
seken sedativ hatása nem volt, a psychomotoros 
teljesítményt nem befolyásolta. Az SHT felvétel 
szelektiv gátlásának köszönhetOen a katecholamin
erg aktivitást nem fokozza. A szertralinnak nincs af
finitása a muszkarin (cholinerg), szerotoninerg, 
dopaminerg, adrenerg, hisztaminerg, GABA és 
benzodiazepin receptorokhoz. Állatkísérletekben a 
szertralin tartós adagolása- hasonlóan az egyéb 
klinikailag hatásos af)tidepressansokhoz és kény
szerbetegségben alkalmazott gyógyszerekhez- az 
agy noradrenalin receptorainak "downregulációjáC 
okozta. 

A triciklikus antidepressansoktó! eltéróen súly
gyarapodást nem okoz, néhány betegen súlycsök
kenést észleltek. 

Somatikus vagy psychés függőséget nem okoz. 
A szertralin farmakokinetikája az 50-200 mg-os 

dózistartományban az adaggal arányos. Emberben 
napi 50 mg-tól 200 mg-ig terjedő orális adagok 14 
napig történő alkalmazását követően a plazma 
csúcskoncentrációja (Cmax) az adagok bevételét kö
vető 4,5-8,4 órában alakul ki. A felezési idő fiatalok, 
idősek, férfiak és nők eselén egyaránt 22-36 óra. 
Ennek megfelelően az állandó plazmakoncentráció 
napi egyszeri adagolás eselén 1 hét múlvo alakul ki. 
A gyógyszer mintegy 98%a kötődik a p!azmafehér
jékhez. Állatkísérletek szerint a látszólagos megosz
lási térfogata nagy. 

A szertralinnak jelentős a .first pass" metaboliz
musa. Fő metabolitja a plazmában az N-dezmeti!sz
ertralin, mely in vitro sokkal kevésbé aktív (5%), az 
in vivo farmakológiai vizsgálatok szerint pedig gya
korlatilag inaktív. Az N-dezmet!lszertralin, felezési 
ideje 62-104 óra közölt van. Mind a szertralh, mind 
az N~dez(Tletilszertralin nagymértékben tovább me
tabolizálódik és a metabolitok egyenlő arányban vá
lasztódnak ki a széklettel és a vizeletteL A szertralin 
kis mennyisége ( 0,2%) jelenik meg változatlan for
mában a vizeletben. 

Farmakokinetikája idősebb és fiatalabb bete
gekben lényegében azonos. 

A szertralin tabletta biohasznosulását a táplálék 
számottevően nem befolyásolja. 
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ZOVIRAX krém (2 g; 1 O g) 

WELLCOME ATC kód: 0068 803 

Az acikicvir in vitro hatásos a herpes simplex 
vírus l. és ll...:re és a varicella zoster vírusra. 

A fertőzött sejtbe jutva aktív acikicvir trifaszláttá 
foszforilálódik, amely mint a herpes specifikus DNS 
polimeráz szubsztrátja gátolja a további vírus DNS 
szintézist. A normál sejtfolyamatokat nem befolyá
solja. 
e Hatóanyag 

O, 1 g (ill. 0,5 g) acielovirum 2 g (ill. 10 g) hidrofil 
típusú krém alapanyagban. 
e Javallat 

A bór herpes simplex fertőzései, beleértve a 
kezdódó és recidiváló herpes genitalist és !abia
list. 
e Ellenjavallat 

Acikicvir vagy propilenglikol túlérzékenység. 
e Adagolás 

Feln6tteknek és gyermekeknek: naponta 5-ször 
- kb.4 órás időközökben- kell a krémet a beteg te
rületre kenni, kihagyva az éjszakai időszakot. 

A kezelést lehetőleg a fertőzést követő legrövi
debb időn belül el kelt kezdeni. Recidivák kezelésé
ben fontos, hogy a kezelést megkezdjék a tünet 
megjelenésekor. A kezelést 5 napon át kell folytatni. 
Ha nincs gyógyulás, a kezelés időtartama 1 O napra 
emelhető. 

• Mellékhatás 
Átmeneti égő vagy csípő érzés. Ritkán kiütés, 

enyhe bórszárazság és bőrpikkelyesedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A klinikai tapasztalat eddig nem mutatott gyógy
szerkölcsönhatást 
• Figyelmeztetés 

A Zovirax krém nem alkalmazható a szájüreg- a 
szem- és a hüvelynyálkahártyák kezelésére. Kűlö
nösen vigyázni kell, hogy ne jusson a szembe. 

A preklinikai vizsgálatok nem bizonyították a 
vegyület mutagén, vagy carcinagen hatását. Ál
latkísérletekben nem gyakorolt hatást a fertili
tásra. 

A Zovirax krém terhességben és szoptatáskor 
való alkalmazásáról még nincs elegendő adat, te
hát ilyen esetben való alkalmazása megfonto
landó. 

Túladagolás: Toxikus hatás nem észlelhető a 
szokásos orális és iv. adagok többszörösének alkal
mazása eselén sem (4 g/nap 5 napon ái p.os, vagy 
80 mg/ttkg iv). Szükség esetén dialysalható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15-25 oc között). 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1453 

zoVIRÁX szernkenőt;~ (4,5 g) ..•• ·.· 
WELLCOME.·. 

e Hatóanyag 
135 mg acielovirum (4,5 g) paraffintartalmú ke

nócsben. 
e Javallat 

Herpes simplex okozta szaruhártya-gyulladás. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Kb. 1 cm-nyi kenőcscsíkot a kötőhártyazsák al
só áthajlásába kell helyezni naponta 5-ször. A ke
zelést a teljes gyógyulás után még 3 napig kell 
folytatni. 
e Mellékhatás 

Enyhe, csípő érzés, reverzibilis, felületes pont
szerű keratopathia. 
• Figyelmeztetés 

Csak szemészeti célra használható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1193 

. 

Az acikicvir in vitro hatásos a Herpes simplexví
rus l. és ll. típusára, valamint a Varicella zoster ví
rusra, ugyanakkor az emlőssGjtekre kevéssé toxi
kus. Az acikicvir a vírus-fertőzött sejtbe jutva 
aciklovir-trifoszfáttá foszforilálódik, amely mint a 
herpes specifikus DNS-polimeráz enzim szub
sztrátja, annak múködését gátolja. Így a további ví
rus DNS szintézis-gátolt, de a normál sejtfolyama
tok nem változnak. 

Az acikicvir a bélből részben szívódik fel. 200 mg 
4 óránkénti adását követően a maximális plazma
kancentráció átlagosan 0,68 J.!g/ml és a minimális 
plazmakoncentráció átlagosan 0,36 1-lg/ml. Egyetlen 
jelentős metabolitja a 9 -karboximetoximetilguanin, 
az adag 10-15%-a ilyen formában, legnagyobb ré
sze azonban válatozatlan formában ürül a vesén át. 
A kiürülésben nemcsak a glomerulus filtráció, ha
nem a tubuláris secretio is szerepet játszik. 
e Hatóanyag 

200 mg acielovirum tablettánként, illetőleg 200 mg 
acielovirum 5 ml szuszpenzióban. 
O Javallat 

A bőr és nyálkaMrtyák Herpes simplex fertőzé
se beleértve a primer és recurrens genitális herpes!. 
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Immunhiányos betegek herpes simplex fertőzésé
nek profilaxisa. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnófteknek .herpes simplex fertőzésben napi 
5-Ször 1 tabletta, vagy 5-ször 5 ml szuszpenzió 
adandó 4 órás időközönként az éjszakai idöszak ki
hagyásával. A kezelés általában 5 napon át tart, de 
súlyos primer fertőzésekben hosszabb ideig is ad
ható. 

A kezelést a fertőzést követően a lehető legha
marabb el kell kezdeni, recurrens esetekben lehetó
leg a prodromális szakaszban, vagy közvetlenül a 
tünetek megjelenésekor. 

Herpes simplex fertőzések profilaxisában napi 
4-szer 1 tabletta, vagy 4-szer 5 ml szirup adandó 
kb. 6 órás időközönként. 

Súlyos immunhiányos (pl. csontvelő átültetés 
utáni) vagy olyan betegek esetén, akiknél a bélból 
történő felszívódás károsodott, az egyszeri adag 
400 mg lehet. Alternativ iv. adagolás megfontolan
dó. 

A profilaktikus kezelés időtartamát a kritikus idő 
hossza határozza meg. 

Gyermekeknek herpes simplex fertőzések keze
lésére és csökkent immunmúködés esetén profila
xisban 

2 éves kor alatt a felnőtt adag fele 
2 éves kor felett a felnőtt adag adandó. 
Súlyos vesebetegség eselén 1 O ml/perc crea

tinin clearence alatt 1 tabletta, vagy 5 ml szuszpen
zió 12 óránkénti adása javallt 

Csökkent vesemúködé;J betegeknél a szaká
sos per os adag adásakor a cumulatio mértéke nem 
nagyobb, mint az iv. adás eselén biztonságosnak 
elfogadott vérszint. 
e Mellékhatás 

Egyes betegeknél bórkiütéseket tapasztaltak 
per os Zovirax kezelés után, melyek a gyógyszer 
adagolásának leállításával megszúntek. 

Néhány betegnél gastrointestinalis tünetek, be
leértve hasmenést, hányást, hányingert és hasi fáj
dalmat is, jelentkeztek per os Zovirax kezelés alatt 
Azonban az elvégzett kettősvak, placebo kontrollas 
vizsgálatok a gastrointestinaliS panaszok előfordulá
sának vonatkozásában nem találtak különbséget az 
alkalmazott acielovir és a placebo között. 

Esetenként reverzibilis neurológiai tüneteket. ne
vezetesen jelentős szédülést, hallutinatiokat, aluszé
konyságot, zavartságat észleltek, rendszerint vese
funkciós zavar vagy más hajlamosító tényező ese
lén. 

Ritkán fokozott diffuz hajhullást jelentettek. lVIivel 
ezt a típusú hajhullást számos egyéb betegség, 
gyógyszer, illetve beavatkozás okozhatja, ennek 
kapcsolata az acielovir kezeléssei bizonytalan. 

Egyes betegekben átmeneti, enyhe serum-
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bilirubin-, májenzim emelkedést illetve karbamidnit
rogén és serum-kreatinin emelkedést észleltek, 
esetleg a hematológiai paraméterek enyhe csökke
nését vagy fejfájás!, fáradtságot tapasztaltak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején a kock~zat{előny 
mérlegelésével adandó. Átlagos plazma feleZési 
idejét a probeneeid megnöveli. 

Túladagolás: A gyomor-bélrendszerböJ az aci
elovir csak részben szívódik fel. Igen kevéssé való
színű, hogy súlyos toxikus hatás jelentkezne, 
amennyiben az egyszeri per os beadott adag 5 g 
alatt van. Ennél magasabb dózis beadásával kap
csolatos követekezményekre vonatkozólag nincse
nek adatok. 

Kezelése: Per os 5 g-ot meghaladó mennyiségú 
acyclovir bevétele eselén a beteget megfigyelés 
alatt kell tartani. Az acielovir hemodializissel dializál
ható. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
8 Törzskönyvi szám: K- 1389 (szuszpenzió) 

K - 1388 (tabletta) 

Hatóanyaga a cetirizin kis dózisban adagolva 
nemszedatív hatású. H 1 antagonista, amely antial
lergiás tulajdonsággal is rendelkezik. Anticholinerg 
hatása csekély. Gátolja az allergiás reakciónak a 
histamin-mediálásával létrejövő korai fázisát. Csök
kenti a gyulladásos sejtek vándorlását, valamint a 
"késői" típusú allergiás válaszhoz tartozó mediá
torok felszabadulását. 

Farmakokinetika: A cetirizine orális adása után a 
hatóanyag 30-60 percen belül éri el a csúcskon
centrációt a vérben. A plazma felezési idő felnOtt
ben kb. 10 őra, 6-12 év közötti gyermekben 6 óra, 
2-6 év közötti gyermekben 5 óra. Ezek az adatok jól 
korrellálnak a vizelettel történő kiválasztástl-2 adata
ival. A beadott gyógyszer kb. 2/3 része változatlan 
formában a vizelettel választódik ki 24 órán belül. 

A gyermekekben mért plazma-clearance értékek 
következetesen magasabbak, mint felnőttekben. A 
plazmaszintek lineárisan változnak a beadott dózis
sal. A cetirizine erősen kötödik a plazmaproteinhez. 
• Hatóanyag 

10 mg cetirizinium chioratum filmbevonatú tab
lettánként, illetve 10 mg cetirizinium chioratum 1 ml 
oldatban (20 csepp), 200 mg cetirizinium chioratum 
20 ml vizes oldatban (üvegenként). 



Konzerválószer: metilparahidroxibenzoát, pro
pilparahidroxibenzoát. 
e Javallat 

Perennialis rhinitis, szezonális allergiás rhinitis, 
conjunctivitis, pruritus és krónikus idiopathiás 
urticaria. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag és a tabletta bármely komponense 
iránti túlérzékenység. Terhesség {lásd Figyelmezte
tés). Szoptatás {a cetirizin az anyatejbe kiválasztó
dik). 
e Adagolás 

Zyrtec tabletta 
Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek 
A szokásos adag naponta 1-szer 1 tabletta, le

hetőleg este. 
6-12 éves kor kőzőtti gyermekeknek 
A szokásos adag naponta 2-szer % tabletta, il-

letve naponta 1-szer 1 tabletta. 
Zyrtec csepp 
Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek 
Aszokásos adag naponta 1-szer 10 mg (1-szer 

20 csepp), lehetőleg este. 
6-12 éves kor közölti gyermekeknek 
A szokásos adag naponta 1-szer 1 O mg ( 1-szer 

20 csepp), illetve naponta 2-szer 5 mg (2-szer 
10 csepp), reggel és este. 

2-6 éves kor közötti gyermekeknek 
Aszokásos adag naponta 1-szer 5 mg (1-szer 

10 csepp), illetve naponta 2-szer 2,5 mg (2-szer 
5 csepp), reggel és este. 

Idős betegek esetében az adag csökkentése 
szükséges lehet (lásd Figyelmeztetés). 

Veseelégtelenségben a napi adag fele adható. 
e Mellékhatás 

Dózisfüggö sedativ hatás. Átmenetileg elölor
dulhat enyhe fejfájás, szédülés, álmosság, mctoros 
nyugtalanság, szájszárazság, gyomor- és bélpana
szok. Túlérzékenységi reakciók- beleértve a bőrre
akciókat, anglooedemát- kialakulhatnak. 

Gyermekek és idős betegek esetében hyperex
citatio (paradox reakció) előfordulhat. 

Idős betegek esetében szédülés, zavartság, 
sedatio, hypotensio nagyobb valószínűséggel je
lentkezhet- antihisziaminok adásakor. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Jelenleg nem ismertek. Oiazepammal és cime

tidinnel gyógyszerkölcsönhatást nem észleltek. Mint 
egyéb antihisziaminok esetén is, az alkohol fo
gyasztása tilos. 
o Figyelmeztetés 

E gyógyszer enyhe fejfájás!, szédülést, álmos
ságat okozhat, a koncentrálóképességet csökkent
heti. Ezért az orvos egyedileg határozza meg a köz
Iskedésben való részvételre, a baleseti veszéllyel 
járó munka végzésére vonatkozó korlátozást vagy ti
lalmat. 

Terhesség. A cetirizin terhességben nem adha
tó. Humán alkalmazásra vonatkozó kontrollált vizs
gálatok nem történtek Állatokon végzett tanulmá
nyok azt mutatják, hogy a cetirizin a humán terápiás 
dózisoknál nagyobb adagokban foetalís károsodást 
okoz. 

Szoptatás. A cetirizín az anyatejben kiválasztó
dik. Szoptatás idején nem szabad adni mellékhatá
sok veszélye miatt. 

Idős betegek különösen érzékenyek az antihisz
Iaminok anticholinerg mellékhatásaira {mint pl. száj
szárazság, vizeletretentio-külöliösen férfiakban). Ha 
ezen mellékhatások tartósan fennállnak, vagy sú
lyosbodnak, a kezelést fel kell függeszteni. 

Cetirizin esetén kevésbé valószínű, hogy anti
cholinerg- vagy jelentős központi idegrendszeri ha
tást okoz. Azonban - mivel idős betegek esetében 
valószínűbb a kortól függő vesefunkciócsökkenés~, 
a cetirizine accumulálódhat és anticholinerg- vagy 
központi idegrendszeri hatást {pl. sedatio) okozhat 
a szokásos felnőtt adagok alakalmazásakor. 

Bórteszt-vizsgálatok elvégzése előtt legalább 
3 nappal abba kell hagyni az antihisziaminok adá
sát (hamis negatív eredmény elkerülésére). 

Túladagolás: tünete lehet a bágyadtság. Szük
ség eselén gyomormosás! és tüneti kezelést kell vé
gezni. Specifikus antidoturna nincs. 

Eltartás: szebahőmérsékleten (15-25 °C). A tab
letták száraz helyen tartandóak. 
O Megjegyzés:· + V 
e Törzskönyvi szám: K-1599 (tabletta); OGYI
T: 4491 (csepp} 
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ATC kód 

w 
A01 
A01A 

A01AA 
A01AA01 

A01AA02 
A01AA03 
A01AA20 

A01AB 
A01AB02 
A01AB03 
A01AB04 
A01AB05 
A01A806 
A01A807 
A01AB08 
A01AB09 
A01AB10 
A01AB11 

A01AB12 
A01AB13 
A01AB14 
A01AB15 
A01AB16 
A01AB17 
A01AB18 

A01AC 
A01AC01 
A01AC02 
A01AC03 

A01AD 
A01AD01 
A01AD02 
A01AD05 
A01AD06 
A01AD11 

A 0 2 

A02A 

·j~ 
A02AA 

,, A02AA01 .. A02AA02 
A02AA03 
A02AA04 

ATC RENDSZER 

Nemzetközi név 

TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE 

SZTOMATOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 
Sztomatológiaikészítmények 

Fogszuvasodást megelőzőszerek 
Nátrium-fluorid 

Nátrium-monofluor-foszfát 
Olaflur 

Fertőzés elleniszerek a száí lokális kezelésére 
Hidrogén-peroxid 
Klórhexidin 
Amfotericin 
Polinoxllin 
Domifén 
Oxikinolin 
Neomicin 
Mikonazol 
Natamicin 
Egyéb 

Hexetidin 
Tetraciklin 
Benzoxónium-klorid 
Tibezónium-íodid 
Mepartrici%' 
Metronida öl 
Klotrimazol 

Kortikoszteroidok a száí lokális kezelésére 
Triamcinolon 
Dexametazon 
Hidrokortizon 

Egyéb szerek a száj lokális kezelésére 
Epinefrin 
Benzidamin 
Acetil-szalicilsav 
Ad renalon 
Egyéb 

ANTACIDOK, A PEPTIKUS FEKÉLY 
ÉS FELFÚVÓDÁS KEZELÉSÉNEK 
GYÓGYSZEREl 
Antacidok 

Magnézium-vegyületek 
Magnézium-karbonát 
Magnézium-oxid 
Magnézium-peroxid 
Magnézium-hidroxid 
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Készítménygyári neve 

DENTOCAR tabletta, 
FORTE tabletta 

ELM EX FLUID, gél 

HYPEROL tabletta 

P!MAFUCIN 2,5% cseppek 
G ELIT A tampon 
KLIOSTOM kenőcs 

P HARODORAN pálcikák 

MAGNÉZIATEJ tabletia 

tf\ 

J 



J 
t\TC kód 

.lo2AA05 
A02AA10 

A02AB 
A02AB01 
A02AB02 
A02AB03 
A02AB04 
A02AB05 
A02A806 
A02AB07 
A02AB09 
A02AB10 

A02AC 
A02AC01 
A02AC02 
A02AC10 

A02AD 

A02AD01 

A02AD02 
A02AD03 
A02AD04 
A02AD05 

A02AF 
A02AF01 

A02AG 

A02AH 
A02AX 

A 0 28 

A02BA 
A02BA01 

A02BA02 

A02BA03 

A028A04 

Nemzetközi név 

Magnézium-szilikát 
Kombinációk 

Alumínium-vegyü letek 
Alumínium-oxid 
A!geldrát(alumínium-hidroxid) 
Alumínium-foszfát 
Alumínium-nátrium-karbonát-hidroxid 
Alumínium-aceloacetát 
Aloglutamol 
Alumínium-glicinát 

Kombinációk 

Kalcium-vegyületek 
Kalcium-karbonát 
Kalcium-szilikát 
Kombinációk 

Alumínium-, kalcium-, és magnézium-vegyületek 
kombinációi és komplexei 

Egyszerű só kombinációk 

Magaldrát 
Almagát 
Hidratalcit 
Almaszilát 

Antacidok felfúvódás elleniszerekkel 
Maga!drát és felvúvódás elleni szerek 

Antacidok görcsoldókkal 

Antacidoknátrium-hidrogén-karbonáttal 
Antacidok, egyéb kombinációk 

A peptikus fekély kezelésének gyógyszerei 

H2.-receptorantagonisták 
Cimetidin 

Ranitidin 

Farnatidin 

Nizatidin 
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Készítmény gyári neve 

ACT AL tabletta 

ALMAGEL emulzió 
ANTAGEL szuszpenzió 
MAALOX szuszpenzió~ tabletta 
MAL U GEL szuszpenzió 
NILACID tabletta 
TISACID szuszpenzió, tabletta 

VICALI N tabletta 

MAGNÉZIATEJ szuszpenzió 
ALMAGEL A emulzió 
ANTAGEL A szuszpenzió 
MALUGEL B szuszpenzió 
OPTACID granulátum 

CIMETIDIN PHARMAVIT 400 mg 
tabletta 
HISTODIL injekció, tabletta 
ULCERAN 150 mg tabletta, 
300 mg tabletta 
ZANT AC 150 mg pezsgőtabletta, 
300 mg pezsgőtabletta 
ZANTAC 150 mgtabletta, 
300 mg tabletta, injekció 
QUAMATEL 20 mg filmtab!etta, 
40 mg lilmtabletta, injekció 
ULFAMID 20 mg tabletta, 40 mg tabletta 
AXID 150 mg kapszula, 300 mg kapszula, 
100 mg/4 ml injekció 

1 

ATC kód 

A028A05 
A028A06 
A02BA51 

A02BB 
A028801 
A02BB02 

A02BC 
A02BC01 
A02BC02 
A02BC03 

A02BX 
A02BX01 
A02BX02 

A02BX03 
A02BX04 
A02BX05 
A02BX06 
A02BX07 
A02BX08 
A02BX09 
A02BX10 
A02BX11 
A02BX51 

A02BX71 

A02BX77 

A 0 20 

A020A 
A020A01 

A 0 2 E 

A02E'A 
A02EA01 

A02X 

A 0 3 
A 0 3 A 

A03AA 

A03AA01 
A03AA03 
A03AA04 
A03AA05 
A03AA06 

Nemzetközi név 

Niperotidin 
Roxatidin 

Clmetidin, kombinációk 

Prosztaglandinok 
Mizoprosztol 
En prosztil 

Protonpumpa-gátlók 
Omeprazol 
Pantoprazol 
Lanzaprazol 

A peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei 
Karbenoxolon 
Szukra!fát 

Pirenzepin 
Metioszulfónium-klorid (U-vitamin) 
Bizmut-szubcitrát 
Proglumid 
Gefarnát 
Szu!glikotid 
Acetexalon 
Zolimidin 
Troxipid 
Karbenoxolon, kombinációk kivéve 
a pszicho!eptikumokat 
Karbenoxolon, kombinációk 
pszicholeptikumokkal 
Gefarnát,,mbinációk pszicholeptikumokkal 

Felfúvódás elleniszerek 

Felfúvódás elleniszerek 
Szilikonok 

Regurgitáció elleni szerek 

Regurgitáció elleniszerek 
Alginsav 

Egyéb antacidok, a peptikus 
fekély és felfúvódás kezelésének gyógyszerei 

Készítmény gyári neve 

CYTOTEC 200 tabletta 

LOSEC 20 mg kapszula 

BIORALgél 
ALUSUU N tabletta, 200 mg/ml 
szuszpenzió 
SUCRALBENE 1 g tabletta 
ULCOGANT szuszpenzió 
VENTER tabletta, granulátum 

U-VITAMIN tabletta 
DE-NOL 120 mg tabletta 

CE OLA T rágótabletta 

GÖRCSOLDÓK, ANTIKOLINERG SZEREK ÉS PROPULZÍVOK 
Szintetikus görcsoldók és antikolinerg szerek 

Szintetikus antikolinerg szerek, 
észterek tercier aminocsoporttal 

Oxilenciklimin 
Kamiloli n 
Mebeverin 
Trimebutin 
Rociverin 
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ATC kód Nemzetközi név 

Dicikloverin 
Piperidolát 

Készítmény gyári neve 

A03AA07 
A03AA30 
A03AB 
A03AB01 
A03AB02 
A03AB03 
A03A804 
A03AB05 
A03AB06 
A03AB07 
A03AB08 
A03AB09 
A03AB10 
A03AB1í 
A03AB12 
A03AB13 
A03AB14 
A03AB15 
A03AB16 
A03AB17 
A03AB18 
A03AB19 
A03AB20 
A03AB21 
A03AB53 

Szintetikus antikolinerg szerek, kvaterner ammónium-vegyületek 
Benzilónium+ 

A03AC 
A03AC02 
A03AC04 
A03AC05 

A03AD 
A03AD01 

A03AD02 
A03AD30 
A03AD51 
A03AD52 

A03AX 
A03AX01 
A03AX02 
A03AX03 
A03AX04 
A03AX05 
A03AX06 
A03AX07 
A03AX08 
A03AX09 
A03AX30 

A 0 38 

Glikopirróniurn+ 
Oxifenónium+ 
Pentienál 
Propantelinium+ 
Otilónium-bromid 
Metantelinium+ 
Tridihexetil 
Izopropamid 
Hexocikllum+ 
Poldin 
Mepenzolát 
Bevónium+ 
Pipenzolát 
Difemanil 
(2-Benzhidril-oxi-etil)-dietil-metil-ammónium-jodid 
Tiemónium-jodid 
Prifinium-bromid 
Timepidium-bromid 
Troszpium+ 
Fenpiverinium+ 
Oxifenónium+, kombinációk 

Szintetikus görcsoldók, amidok tercier aminokkal 
Dimetil-amino-propionil-fenotiazin 
Nikofetamid 
Tiropramid 

Papaverin és származékai 
Papaverin 

Drotaverin 
Moxaverin 
Papaverin, kombinációk 

Egyéb szintetikus antikolinerg szerek 
Fenpiprán 
Diizopromin 
Klórbenzoxamin 
Pinaverium+ 
Fenoverin 
ldanpramin 
Proxazol 
Alverin 
Trepibuton 
Trimetil-difenil-propil-amin 

Belladonna és származékai, önálló 

A03BA Belladonna-alkaloidok, tercieraminok 
A03BA01 Atropin 

A03BA03 Hicszeiamin 
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PAPAVERINUM HYDRO
CHLORICUM tabletta, injekció 
NO-SP A injekció, tabletta 

TAOPARIN injekció, tabletta 
BIS P AN tabletta 
NEOTROPAR!N tabletta 
TR!OSPAN tabletta 

DICETEL filmtabletta 

ATROPINUM SULFURICUM O, 1% 
injekció, 1/3 mg tabletta 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

A038A04 
A03BB 

A03BB01 
A03BB02 
A03BB03 
A03BB04 
A03BB05 
A03BB09 

A03C 

A03CA 

A03CA01 
A03CA02 
A03CA03 
A03CA04 
A03CA05 
A03CA06 
A03CA07 
A03CA08 
A03CA30 
A03CA34 

A03CB 

A03CB01 
A03CB02 
A03CB03 
A03CB04 

A03CB31 

A03CC 

A 0 3D 

A03DA 

A03DA01 
A03DA02 
A03DA03 
A03DA04 
A03DA05 
A03DA06 

A03DB 
A03DB04 

A03DC 

A 0 3 E 

A03EA 

Belladonna-összalkaloid 
FélszintetikusBelladonna-alkaloidok, 
kvaternerammóniumvegyületek 

Butll-szkopolamin 
Metil-atropin 

MetiJ-szkopolamin 
Fentónium+ 
Cimetropium-bromid 

Görcsoldók és pszicholeptikumok kombinációi 

Szintetikus antikolinerg szerek és 
pszicho!eptikumok kombinációi 

Izopropamid és pszlcholeptikumok 
Klidinium+ és pszicholeptikumok 
Oxifenciklimin és pszicholeptikumok 
Otilónium-bromid és pszicholeptikumok 
Glikopirrónium+ és pszicholeptiku mok 
Bevónium+ és pszicholeptikumok 
Ambutónium+ és pszicholeptikumok 
Difemanil és pszicholeptikumok 
Emeprónium+ és pszicholeptikumok 
Propantelinium+ és pszicholeptikumok 

Selladonna és származékai 
pszicholepti ku makkal kombinálva 

Metil-szkopolamin és pszicholeptikumok 
Belladonna-összal kalaid és pszicholepti kumok 
Atropin és pszicholeptikumok 
Metíl-homatropin és pszicholeptikumok 

Hicszeiamin és pszicholeptikumok 

Egyéb görcsoiJk és pszicholeptikumok kombinációi 

Görcsoldók és analgetikumok kombinációi 

Szintetikus antikolinerg szerek és analgetikumok 
kombinációi 

Trapenzilon és analgetikumok 
Pitolenon és analgetikumok 
Bevónium+ és analgetikumok 
Ciklónium+ és analgetikumok 
Kamilofin és analgetikumok 
Troszpium+ és analgetikumok 

GASTR!XON injekció, tabletta 

TAOPARINUM COMBINATUM 
tabletta 20x 

Belladonna és származékai analgetikumokkal kombinálva 
Butil-szkopoiamin és analgetikumok 

Egyéb görcsoldók és analgetikumok kombinációi 

Görcsoldók és antikolinerg szerek kombinációi 
egyéb gyógyszerekkel 

Görcsoldók, pszicholeplikumok és 
analgetikumok ko_mbinációi 
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STERALGIN injekció 

MEAISTI N tabletta, végbélkúp 
RI DOL tabletta, végbélkúp 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

A03ED Görcsoldók és egyéb gyógyszerek kombinációi 

A03F Propulzívok 

A03FA Propulzívok 
A03FA01 Metoklopramid CERUCAL injekció, tabletta 

PASPERT!Nfilmtabletta, 
kapszula, injekció, csepp 
PASPERTIN E kúp, K kúp, szirup 

A03FA02 Ciszaprid COORDINAX 1 O mg tabletta, 
szuszpenzíó 

A03FA03 Domperidon MOT!UUM filmbevonalú tabletta 
A03FA04 Bromoprid 
A03FA05 Alizaprid 
A03FA06 Kleboprid 

A 0 4 HÁNYÁSCSILLAPfTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENISZEREK 
A04A Hányáscsillapítók és émelygés elleni szerek 

A04AA Szeroteni n (5HT3} antagonisták 
A04AA01 Ondanszetron ZOFRAN 4 mg fitmtabletta, 

8 mg fi!mtabletta, 
ZOFRAN 4 mg injekció, 
8 mg injekció 

A04AA02 Graniszelron KYTR!L injekció infúzióhoz 
A04AA03 T ropiszelron NAVOBAN injekció, kapszula 

A04AD Egyébhányáscsillapítók 
A04AD01 Szkopo!amin 
A04AD02 Cérium(IJI)-oxalát 
A04AD04 Klór-butanol 
A04AD05 Metopimazin 
A04AD51 Szkopa!amin, kombinációk 
A04AD54 Klór-butanol, kombinációk 

AOS EPE- ÉS MÁJTERÁPIA 
AOSA Epeterápia 

AOSAA Epesav-készitmények 
AOSAAOi Kenodezoxikólsav CHENOFALK kapszula 
A05AA02 Urzodezoxikólsav URSOFALK kapszula 

AOSAB Epeutak gyógyszerei 
ACSABOi Nikotinil-metilamid BlLOC!D tabletta 

A05AX Epeterápia egyéb gyógyszerei 
A05AX01 Piprozolin 
A05AX02 Hímekroman 
A05AX19 SUPRACHOL drazsé 
A05AX20 ALLOCHOL drazsé 

SILAGIT drazsé 
CHOLAGOL oldat 

A 0 5 B Májterápia, lipotrop szerek 

A OSBA Májterápia 
A05BA01 Arginium-glutamát GLUTARSIN infúzió 
A05BA03 Szilimarin HEGRIMAAIN kapszula 

LEGALON 70 drazsé, 140 kapszula 
LEGALON SIL injekció 
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ATC kód 

A05BA04 
A05BA05 
A05BA08 
A05BA18 
A05BA19 
A05BA20 

A05BA21 

A05C 

AOS 
AOGA 

A06AA 
A06AA01 
A06AA02 
A06AA51 

A06AB 
A06AB01 
A OBA802 
A06AB03 
A OBA804 

A06AB05 
A06AB06 

A06AB07 
A06AB08 
A06AB20 
A OBA830 

A06AB53 
A06AB56 
A06A857 
A OBA858 

A OS AC 
A06AC01 
A06AC02 
A06AC03 
A06AC05 
A06AC06 
A06AC07 
A06AC51 
A06AC53 
A06AC55 

ADS AD 
A06AD01 
A06AD02 
A06A003 
A06A004 
A06AD10 
A06AD11 

Nemzetközi név 

Citiclon 
Epomedici 

Epeterápia gyógyszerei és li potrop szerek 
kombinációi 

HASHAJTÓK 
Hashajtók 

Székletpuhítók, lágyíták 
Folyékony paraffin 
Dokuzát-nátrium 
Folyékony paraffin, kombinációk 

Közvet!enül ható hashajtók 
Acetfenolizatin 
Biszakadil 
D2ntron 
Fenolftalein 

Ricinusolaj 
Senna-g!ikozidok 

Caseara-kéreg 
Nátríum-pikoszulfát 
Közvetle~ható hashajtók kombinációi 
Közvetle l ható hashajtók és 
Belladonna-alkaloidokkombinációi 
Dantron, kombinációk 
Senr.a-glikozidok, kombinációk 
Cascara-kéreg, kombinációk 
Nátrium-pikoszu!fát, kombinációk 

Salakképzó anyagok 
Plantaginis semen 
Fruktóz készítmény (Ethu!ose) 
Karaya-gumi 
Lenmag 
Meti!-cellu!óz 
Búzarost(Triticum) 
Plantaginis semen, komb;nációk 
Karaya-gumi, kombinációk 
Lenmag, kombináció 

Ozmotikus hashajtók 
Magnézium-karbonát 
Magnézium-oxid 
Magnézium-peroxid 
Magnézium-szulfát 
Ásványi sók kombinációi 
Laktu!óz 
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Készítmény gyári neve 

SILEGON 70 mg drazsé 
SILYMARINE L.F.M. 70 mg drazsé 

SlREPAR injekció 
METH!ONIN 0,5 g tabletta 
HEPA-MERZgranulátum __ _ 
ROCMALAT granulátum, koncentr<'lt 
infúzió készítéshez 
HEPABENE kapszula 

MIL-PAR emulzió 

PHENOLPHTHALEINUM 0,2 g tabletta, 
0,5 g ~abletta 

TISASEN A+B drazsé 
X-PAEP oldat 

LAXYGAL csepp 

ARTIN drazsé 

BOLUS LAXANS tabletta 

DUPHALAC szirup 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

A06AD12 
A06A013 
A06A061 

A06AG 
A06AG01 
A06AG02 
A06AG03 
A06AG04 
A06AG06 
A06AG07 
A06AG10 
A06AG11 
A06AG20 

A06AX 
A06AX01 
A06AX02 

A 0 7 

A07A 

A07AA 
A07AA01 
A07AA02 
A07AA03 
A07AA04 
A07AA05 

A07AA06 
A07AA07 
A07AA08 
A07AA09 
A07AA10 
A07AA11 
A07AA51 
A07AA54 

A07AB 
A07AB02 
A07AB03 
A07AB04 

A07AC 
A07AC01 

A07AX 
A07AX01 
A07AX02 
A07AX03 

A 0 7 B 

A07BA 
A07BA01 

Laklitol 
Nátrium-szulfát 
Laktulóz, kombinációk 

B-eöntések 
Dinátrium-hidrogén-foszfát 
Biszakadil 
Dantron, beleértve a kombinációkat 
Glicerin 
Olaj 
Szarbit 
Dokuzát-nátrium, beleértve a kombinációkat 
Laurilszulfát, beleértve a kombinációkat 
Kombinációk 

Egyéb hashajtók 
Glicerin 
Szén-dioxidot fejlesztő gyógyszerek 

HASMENÉST GÁTLÓK, A BÉL GYULLADÁSOS 

LACTULOSE HEK szirup 
LAEVOLAC laktulóz szirup 

GLICERINES végbélkúp 2 g, 3 g 

ÉS FERTŐZÉS ES BETEGSÉGEINEK GYÓGYSZEREl 
A bél fertőzéses betegségeinek gyógyszerei 

Antibiotikumok 
Neomicin 
N iszlatin 
Natamicin 
Sztreptomicin 
Polimixin 

Paramamicin 
Amfotericin 
Kanamicin 
Vankomicin 
Kolisztin 
Rifaximin 
Neomicin, kombinációk 
Sztreptomicin, kombinációk 

Szulfonamidok 
Ftalilszulfatiazol 
Szullaguanidin 
Szukcinilszulfatiazol 

Imidazol-származékok 
Mikonazol 

A bél fertőzéses betegségeinek egyéb gyógyszerei 
Broxikinolin 
Acetarzol 
Nilu roxazid 

Bélben ható adszorbensek 

Aktiv sz én készitmények 
Aktívszén 
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MYCERIN tabletta 
NYSTATIN 500 OOO NE drazsé 

POLYMYXIN M SULPHAT 
500 OOO NE tabletta 

SULFAGUAN!D!N tabletta 

SEPTOLON tabletta 

CARBO ACTIVATUS 125 mg tabletta 
CARBO MEOICINALIS 
CHEPHARIN kapszula 

ATC kód Nemzetközi név 

A07BB 

A07BC 
A07BC01 
A07BC02 

A 0 7 C 

A07CA 

A 0 70 

A07DA 
A07DA01 
A07DA02 
A07DA03 
A07DA52 

A 0 7 E 

A07EA 
A07EA01 
A07EA02 
A07EA03 
A07EA04 
A07EA05 
A07EA06 
A07EA07 

A07EB 
A07EB01 

Bizmut-készitmények 

Bélben ható egyéb adszorbensek 
Pektin 

·Kaolin 

Elektrolitokszénhidrátokkal 

Orális folyadékpótló sóoldatok 

Bélmozgást gátló szerek 

Bélmozgás! gátló szerek 
Difenoxilát 
Ópium 
Loperamid 
Martin, kombinációk 

Bélre ható gyulladásgátló szerek 

Kortikoszteroidok, lokális használatra 
Prednizo!on 
Hidrokortizon 
Prednizon 
Betamelazon 
Tixokortol 
Budeszonid 
Beklometazon 

Antiallergikumok, kivéve a kortikoszteroidokat 
Kromoglicinsav 

A07EC Amino-szalicilsav és hasonló szerek 
A07EC01 Szulfasza~in 

A07EC02 Meszalazin 

A07EC03 Olszalazin 

A07F 

A07FA 
A07FA01 
A07FA51 

A07X 

A07XA 
A07XA01 
A07XA02 
A07XA03 

Hasmenést gátló mikroorganizmusok 

Hasmenést gátló mikroorganizmusok 
Tejsavai termelő organizmusok 
Tejsavai termelő organizmusok, kombinációk 

Hasmenést gátló egyéb szerek 

Hasmenést gátló egyéb szerek 
Csersavas fehérje 
Ceratoniaefructus 
Kalcium-vegyületek 

Készítmény gyári neve 

BOLUS AOSTAINGENS tabletta 

REASEC tabletta 

IMODIUM kapszula, oldat 

SALAZOPYRIN 0,5 g tabletta, 
0,5 g végbélkúp 
SALAZOPYRIN EN 0,5 g tabletta 
SALAZOPYRIN ENEMA 
SALOFALK 250 mg INTESZTINO 
S. tabletta, 250 mg kúp, 4 g klizma 
Dl PENTUM 250 mg kapszula 

AOB 
AOSA 

FOGYASZTÓSZEREK, KIVÉVE A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEKET 
Fogyasztószerek, kivéve a diétás készítményeket 

AOBAA 
A08AA01 

Központi hatású fogyasztászerek 
Fentermin DESOPJMON tabletta 
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ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

AOBAA02 Fenfluramin 
AOBAA03 Amfepramon 
A08AA04 Oexfenf!uramin ISOLIPAN kapszula 
AOBAAOS Mazindol TERONAC tabletta 
AOBAA56 Efedrin, kombinációk 

A 0 9 DIGESZTÍVUMOK, BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET 
A 0 9 A Digesztívumok, beleértve az enzimeket 

A09AA Enzimkészítmények 
A09AA01 Diasztáz GALANT ASE por 
A09AA02 Multienzim (lipáz, proteáz stb.) COMBIZYM COMPOSITUM dr8.zsé 

COT AZYM FORTE tabletta 
DIGESTIF RENNIE tabletta 
DIPANKRIN drazsé 
KREON kapszula 
NEO-PANPUR filmtabletta 
PROLIPASE kapszula 

A09AA03 Pepszin 

A 0 9 AB Savkészitmények 
A09AB01 Glutaminsav 
A09AB02 Betainium-klorid 
A09A803 Sósav 
A09AB04 Citromsav 

A09AC Enzim-és savkészítmények, kombinációk 
A09AC01 Pepszin és savkészitmények BET ACI D granulált porkeverék 

BET ACID pasztilla 

A10 ANTIDIABETIKUS TERÁPIA 
A10A lnzulinok 

A10AA lnzu!inok 
A10AAOi lnzulinok, rövid hatástartamúak ACTRAPID MC 40 NE/miiNSULIN injekció 

HUMULI N R 100 NE/ml cartridge 
HUMULI N R 40 NE/ml injekció 
INSULIN ACTRAPID HMGE 40 NE/ml inj. 
INSULIN ACTRAPID HMGE PENFILL 
INSULIN ACTRAPID MC 400 NE injekció 
INSULIN ACTRAPID NOVOLET 
INSULIN-S-RICHTER 400 NE 

A10AA02 lnzulinok, közepes hatástartamúak HUMULI N N 100 NE/ml cartridge 
HUMULI N N 40 NE/ml injekció 
INSULIN INSULA T. NOVOLET 100 NE 
INSULIN INSULA T. HMGE PENF. 100 NE 
INSULIN INSULATARD HMGE40 NE/ml 
INJINSULlN LENTE MC 400 NE injekció 
INSULIN MONOTARD HMGE 40 NE/ml inj. 
INSULIN MONOTARD MC 400 NE injekció 
INSULIN SEMILENTE MC 400 NE injekció 
LENTE MC 40 N Elm l 
INSULIN inj. MONOTARD MC 40 NE/ml 
INZULIN inj. SEMILENTE MC 40 N Elm! 
INZULIN injekció 

A10AA03 !nzulinok, közepes hat.ástartamúak, gyors hatásúak HUMULI N M1 (10/90) 40 NE!ml injekció 
HUMULI N M1(10/90)100 NE!ml cartridge 
HUMULINM2 (20/80) 40 NE/ml injekció 
HUMULINM2 (20/80)100 NE/ml cartridge 
HUMULI N Ms (30/70) 40 NE/ml injekció 
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A10AA04 

A10B 

A10BA 
A10BA01 
A10BA02 
A10BA03 

A10BB 
A10BB01 
A10BB02 
A10BB03 
A10BB04 
A10BB05 
A10BB06 
A10BB07 
A10BB08 
A10BB09 
A108810 
A108811 
A108831 

A10BC 
A10BC01 

A1080 
A108001 
A10BD02 

A10BF 
A10BF01 

A108X 
A10BX01 

A10X 

A10XA 
A10XA01 

Nemzetközi név 

lnzulinok, tartós hatásúak 

O rá l is antidiabetikumok 

Biguanidok 
Fenformin 
Metformin 
Buformin 

Szu lfonamidok, karbamid-származékok 
Glibenkiamid 
Klórpropamid 
Tolbutamid 
G!ibornurid 
Tolazamid/ 
Karbutami 
G!ipizid 
Glikvidon 
Gliklazid 
Metahexamid 
G!izoxepid 
Acetohexamid 

Szulfonamidok(heterociklusosak) 
G!imidin 

Biguanidok és szulfonamidok kombinációi 
Fenformin és-szulfonamidok 
Metformin és szulfonamidok 

Alfa-glukozidázgátlók 
Akarbóz 

Egyéb orális antidiabetikumok 
Guarliszt 

Antidiabetikus terápia egyéb gyógyszerei 

Aldóz-reduktázgátlók 
Teiresztát 
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Készítmény gyári neve 

HUMULI N Ms (30/70)100 N Elm! cartrldge 
HUMULI N M4 (40/60) 40 NE!ml injekció 
HUMULI N M4 (40/60)100NE/ml cartr. 
INSULIN M!XTAAD 10 HMGE PENFILL 
INSULIN M!XTARD 20 HMGE PENFILL 
INSULIN MIXTARD 30 HMGE PENFILL 
INSULIN MIXTARD 30 NOVOLET , 
100 N Elm! injekció -- .. 
INSULIN MIXTARD 40 HMGE PENFILL 
INSULIN MIXTARD 50 HMGE PENFILL 
INSULIN MIXTARD HMGE 40 NE/ml inj. 
INSULIN MIXTARD 400 NE injekció 
INSULIN-DEPOT-8-RICHTER400 NE 
injekció 1 O ml 
HUMULI N L 40 NE/ml injekció 
HUMULI N U 40 NE/ml injekció 
INSULIN ULTRALENTE MC 400 NE inj. 
INSULIN ULTRATARD HMGE 40 NE/ml 
INJ!NSULIN-LONG-S-RICHTER 400 NE inj. 
UL TRALENTE MC 40 NE/ml 
INZULIN injekció 

ADEBITtab!etta 

G!LEMAL tabletta 

MINIDIAB tabletta 
GLURENORM 30 mg tabletta 
DIAPREL tabletta 

GLUCOBA Y 50 tabletta, 100 tabletta 



ATC kód 

A11 
A11A 

A11AA 
A11AA01 
A11M02 
A11AA03 

A11AA04 

A11AB 

A118 

A11BA 

A11C 

A11CA 
A11CA01 

A11CB 

A11CC 
A11CC01 
A11CC02 

A11CC03 

A11CC04 

A11CC05 

A11CC20 

A11D 

A11DA 

Nemzetközi név 

VITAMINOK 
Multivitamin, kombinációk 

Multivitamin ásványi sókkal 
Multivitamin és vas 
Multivitamin és kalcium 
Multivitamin és egyéb ásványi sók, 
beleértve a kombinációkat 

Multivitamin és nyomelemek 

Multivitamin, egyéb kombinációk 

Multivitamin, önállóan 

Multivitamin, önállóan 

A~ és D- vitamin, beleértve a kettő kombinációját 

A-vitamin, önállóan 
Relinal (A-vitamin) 

A- és D-vitamin kombinációi 

D-vitamin és analógjai 
Ergokalciferol 
Dihidrotachiszterin 

Alfakalcidol 

Kalcitriol 

Koleka!cileroi 

Kombinációk 

Készítmény gyári neve 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta 
CENTRUM JR.+EXTRA C rágótabletta 
CENTRUM JR.+EXTRA CALC!UM 
rágótabletta 
CENTRUM JR.+IRON rágótable"tta 
MA TERNA filmtabletta 
MUL TIVITAM!N M pezsgőtabletta 
SUPRADYN drazsé, kapszula 
SUPRADYN N pezsgőtabletta 
UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

GERDVIT kapszula 

MUL TIVIT -1 O pezsgőtabletta 
POL Y VIT AP LEX 8 drazsé, 
POLYVITAPLEX í O drazsé 
UNICAP JR rágótabletta 

VITAMIN A 100 OOO NE olajos injekció 
VITAMIN A 50 OOO NE kapszula 
VITAMIN A olaj 

AT 10 oldat 
TACHYSTIN olajos oldat 
ALPHA 03 0,25 mikrogramm kapszula, 
1 mikrogramm kapszula 
CALC\JEX 1 mikrogramm/ml injekció, 
2 mikrogramm/ml injekció 
ROCAL TROL 0,25 mikrogramm kapszula, 
0,5 mlkrogramm kapszula 
LAEVOV!T D3 csepp 
VIGANTOL 50 OOO injekció 
VIGANTOL olaj 
VITAMIN D3 3000 NE drazsé, 
50 OOO NE drazsé 
VITAMIN D3 200 OOO NE olajos injekció 
VITAMIN 03 LAEVOSAN tabletta 

81-vitamin önállóan, és B~;;· és 812· vitaminnal kombinálva 

Tiamin (81-vitamin), önállóan 
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A11DA01 

A11D8 

A11E 

A11EA 

A11EB 

A1iEC 

Ai í ED 

A11EX 

A11G 

A11GA 
A11GA01 

A1iG8 
A11G801 

A11H 

Ai i HA 
A11HA01 
A11HA02 
A11HA03 

A11HA04 
A11HA05 
A11HA06 
A11HA30 
A11HA31 
A11HA32 

Nemzetközi név 

Tiamin (81-vitamin) 

81-vitamin 8~;;- és/vagy 812-vitaminnal kombinálva 

8-vitamin-komplexum és kombinációi 

8-vitamin-komplexum,önál!óan 

8-vitamin-komplexumC-vitaminnal 

8-vitamin-komplexum ásványi sókkal 

B-vitamin-komplexum anabolikus szteroidokkal 

8-vitamin-komplexum, egyéb kombinációk 

Aszkorbinsav {C-vitamin) és kombinációi 

Aszkorbinsav (C-vitamin), önállóan 
Aszkorbinsav (C-vitamin) 

l 
Aszkorbinsav (C-vitamin), kombinációk 

Aszkorbinsav (C-vitamin) és kalcium 

Egyéb vitamin készítmények 

Egyébvitamin készitmények 
Nikotinamid 
Piridoxin (Bo-vitamin) 
Tokoleral (E-vitamin) 

Ribafiavin (82-vitamin) 
Biotin 
Piridoxál·foszfát 
Dexpantenol 
Kalcium-pantotenát 
Panietin 

A11J Egyéb vitamin készítmények, kombinációk 

Ai íJA Vitaminok kombinációi 

i 469 

Készítmény gyári neve 

BENFOGAMMA drazsé 
COCARBOXYLASE injekció 
VITAMIN 815 mg tabletta, 
10 mg tabletta 
VITAMIN 81 10 mg injekció, 
50 mg injekció 

MILGAMMA drazsé, 
MILGAMMA N injekció, N kapszula 

POLYBE injekció, tabletta 

BIOVIT AL C 500 rágótabletta 
C VITAMIN 1000mgPHARMAVIT 
pezsgőtabletta 
C-VITAMIN 100 mg tabletta, 
500 mg tabletta 
VITAMIN C 100 mgdrazsé 
VITAMIN C 100 mg filmtabletta, 
200 mg filmtabletta 
VITAMIN C drazsé 
VITAMIN C injekció 2m!, 5 ml 

NIKOTINSAVAMID tabletta 
VITAMIN B~;; 20 mg tabletta, 50 mg injekció 
BIOVITAL VITAMIN E kapszula 
EPHYNAL 1 oa mg rágódrazsé 
VITAMIN E 100 mg kapszula, 
30 mg olalas injekció 

PANTHENOL injekció, tabletta 

BiOVITAL VIT. A, E+ SPEC. 
B·KOMPL. drazsé 



ATC kód Nemzetközi név 

A11JB Vitaminok és ásványi sók kombinációi 

Ai1JC Vitaminok, egyéb kombinációk 

A12 ÁSVÁNYISÓK 
A12A Kalcium 

A12AA Kalcium 
A12AA01 Kalcium-foszfát 
A12AA02 Kalcium-glubionát 
A12AA03 Kalcíum-glükonát 
A12AA04 Kalcium-karbonát 

A12AA05 Kalcium-laktát 
A12AA06 Kalcium-laktát-glükonát 
A12AA07 Kalcium-klorid 
A12AA08 Kalcium-glicero-foszfát 
A12AA09 Kalcium-citrát-!izin-komplex 
A12AA10 Kalcium-glükoheptonát 
A12AA11 Kalcium-pangamál 
A12AA12 Kalcium-acetát 
A12AA20 Kalcium {kü!önböző sók kombinációi) 
A12AA30 Kalcium-levulát 

A12AX Kalcium kombinációi egyéb gyógyszerekkel 

A12B Kálium 

A12BA Kálium 
A12BA01 Kálium-klorid 

A12BA02 Kálium-citrát 
A12BA03 Kálium-hidrogén-tartarát 
A12BA04 Kálium-hidrogén-karbonát 
A12BA51 Kálium-klorid, kombinációk 
A12BA52 KAUUM-40 MVAL 

A12C Egyéb ásványi sók 

A12CA Nátrium 
A12CA01 Nátrium-klorid 
A12CA02 Nátrium-szulfát 
A12CB Cink 
A12CB01 Cink-szullát 
A12CC Magnézium 
A12CCOi Magnézium-klorid 
A12CC02 Magnézium-szulfát 

A12CC03 Magnézium-glükonát 
A12CC04 Magnézium-citrát 
A12CC06 

A12CC07 
A12CC30 Magnézium /különböző sók kombinációja 

A12CD Fluorid 
A12CD01 Nátrium-fluorid 
A12CD02 Nátrium-monof!uor-foszfát 
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Készítmény gyári neve ATC kód 

CALDEA T AB LETT A STAESS A12CE 
TABS.+ZINCfilmtabletta A12CE01 
VIT A-CALC pezsgőtabletta 

A12CX 

A13 
A13A 

A14 
A14A 

A14AA 
CALCIMUSC injekció 5 ml, 10 ml A14AA01 
CALC!UM 500 mg PHARMAVIT A14AA02 
pezsgőtabletta A14AA03 

A14AA04 
A14AA05 
A14AA06 
A14AA07 
A14AA08 

A14AB 
A14AB01 

CALCIUM-SANDOZp!'!zsgőtabletla 

A14AB02 
A14AB03 

CA-C 1 OOO SANDOZ pezsgőtabletta 
CALCIPHEDRIN tabletta A148 

A15 

KALIUM DURULES 1 g tabletta 
KALIUM-R tabletta 

A16 

A16A 

A16AA 
PHARMAVIT pezsgőtabletta A16AA01 

A16AA02 
A16AA03 

A16AB 
A16ABOi 

A16AX 
A16AXOi 

CORMAGNESI N 200 injekció, 
400 injekció 

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 
pezsgőtabletta 
MAGNEROTtab!etta 

KOREBERON drazsé 

Nemzetközi név 

Szelén 
Nátrium-szelenál 

Egyéb ásványisótartalmú készitmények 

TONIÍÁLÓ SZEREK 
Tonizáló szerek 

SZISZTÉMÁS ANABOLIKUMOK 
Anabolikus szteroidok 

Andresztán-származékok 
Androsztano!on 
Sztanozolol 
Metandienon 
Metenolon 
Oximeloion 
Kinbolon 
P raszteron 
Oxandrolon 

ösztron-származékok 
Nandrolon 

Etil-ösztrenol 
Oxabolon-cipionát 

Egyéb anabolikus szerek 

ÉTVÁGYGERJESZTŐK 

TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE 
EGYÉB GYÓGY~EREI 
Tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei 

Aminosavak és származékaik 
Levokamitin 
Ademetionin 
Levog!utamid 

Enzimek 
Algluceráz 

Tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei 
Tioktinsav 
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Készítmény gyári neve 

JOD PLUS tabletta 

STRYCHNOTON!N injekció 

STAOMBA 5 mg tabletta 
NEROBOL tabletta 

NEAOBOUL olajos injekció 
RET A BO LlL olajos injekció 

U POlC ACID injekció, drazsé 
TH!OCTACID 50 mg injekció 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

601 
801 A 

B01AA 
B01AA01 
B01AA02 
B01AA03 
B01AA04 
B01AA07 
801AA08 
801AA09 
801AA10 

801 AB 
B01AB01 

801AB02 

B01AB04 
801ABOS 

BD1AB06 

B01AB07 
801ABOS 
801AB09 
B01A810 
801AB51 

801 AC 
801AC01 
801AC02 
B01AC03 
B01AC04 
801AC05 
B01AC06 

801AC07 
801AC08 
B01AC09 
801ACtO 
B01AC11 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEKÉS A VÉRKÉPZŐSZERVEK GYÓGYSZEREl 

TROMBÓZIS KEZELÉSÉRE HASZNÁLATOSSZEREK 
Trombózis kezelésére használatosszerek 

K -vitamin antagonisták 
Dikumarol 
Fenindion 
Wartari 
Fenprokumon 
Acenokumarol 
Etil-biszkumacetát 
Kimindion 
Difenadion 

Heparin csoport 
Heparin 

Antitrombin 

Dalleparin 
Enoxaparin 

Nadroparin 

Parnaparin 
Revipari n 
Danaparaid 
Tinzaparin 
Heparin, kombinációk 

Trombocitaaggregáció! gátlók, kivéve a heparin! 
Ditazol 
Klorikromen 
Pi kolamid 
K\opidogrel 
Tiklepidin 
Acetil-szalicilsav 

Dipiridamol 
Karbaszalát-kalcium 
Epoproszteno\ 
lndobufén 
!!oproszt 
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SYNCUMAR tabletta 

HEPARIBENE CA 5 OOO injekció, 
20 OOO injekció 
HEPARIBENE NA 5 OOO injekció, 
25 OOO injekció 
HEPARIN injekció 
HEPARIN-CA injekció 
ANTITHROMBIN lli.·IMMUNO 
250 NE, 500 NE, 1 OOO NE, 
1500 NE injekció 
A TEN A TIV 500 NE por infúzióhoz, 
1500 NE por infúzióhoz 

SANOOPARI N 0,3 m! injekció 
fecskendőben 
SANDOPARIN 0,5 ml injekció 
ampul!ában 

FRAXIPARINE 2050 AXA NE injekció 
FRAX!PARINE 307 5 AXA NE injekció 
FRAXIPARINE 4100 AXA NE injekció 
FRAXIPAR!NE 6150 AXA NE injekció 
FRAXIPARINE 8200 AXA NE i{ljekció 
FRAXIPARINE i0250AXA NE injekció 

TICUD 250 mg filmtabletta 
ASTAIX kapszula 
COLFARITtabletta 

ATC kód Nemzetközi név 

BO~AC13 

801 AD 
É301AD01 

B01AD02 
B01AD03 
B01AD04 

B01AD05 
B01AD06 

B01AX 
B01AXOi 
B01AX19 

602 
B02A 

802AA 
802AA01 

B02AA02 
B02AA03 

B02AB 
802AB01 
802 A 802 
802AB03 
802A804 

B02B 

B0 2 BA 
B02BA01 
B02BA02 

B02BB 
B02BB01 

B02BC 
B02BC01 

B02BC02 
B02BC03 
B02BC05 
B02BC06 
B02BC07 

Abciximab 

Enzimek 
Sztreptokináz 

Altepláz 
Anisztrepláz 
U ro kináz 

fibrinolizin 
Brináz 

Trombózis kezelésére használatos egyéb szerek 
Defibrotid 

VÉRZÉSCSILLAPiTÓK 
Antifibrinolitikumok 

Aminosavak 
Amine-kapronsav 

Tranexámsav 
Amino-metil-benzoesav 

Proteináz-gátlók 
Apretin in 
Alfat-antitripszin 
Ct-gátló / 
Karnosztát 

K.Vitamin és egyéb vérzéscsillapítók 

K-vitamin 
Fitamenaction 
Menadion 

Fibrinogén 
Humán fibrinogén 

Lokálisvérzéscsillapítók 
FelszlvódózSelatinszivacs 

Oxidált cellulóz 
Tetragalakturonsav-hidroxi·metil-észter 
Actrenalon 
Trombin 
Kollagén 
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Készítmény gyári neve 

KABIKINASE 250 OOO NE liofi!izált por 
iv. infúzióhoz 
KABIKINASE 1 500 OOO NE !iofi!izált por 
iv. infúzióhoz 
STREPTASE 250 OOO NE injekció, 
1 500 OOO NE injekció 

UKIDAN 5 OOO liofi!izált injekció 
UKIDAN 25 OOO liofilizált injekció 
UKIDAN 100 OOO liofilizált injekció 

SP 54 drazsé, injekció 

ACEPRAMIN 4 g/1 O ml injekció 
ACEPRAMINgranulátum 

PAMBAinjekció 

GORDOX 100 OOO NE injekció 

KONAKION 1 O mg drazsé, 1 omg injekció 

GELASPON zselatin szivacs 
SPONGOST AN anal zselatin szivacs 
SPONGOST AN dental zselatin szivacs 
SPONGOST AN film zselatin szivacs 
SPONGOST AN special zselatin szivacs 
SPONG_OST AN standard zselatin szivacs 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

802 80 Véralvadási faktorok 
8028001 IX, ll, VII és X koagulációs faktorok kombinációi PROTHROMPLEX TIM 4 200 NE injekció, 

600 NE injekció 
8028002 VIli koagulációs faktor BERlATE HS 250 lU inj., 500 lU injekció, 

1000 lU Injekció 
HAEMOCTIN SOH 250 porampulla, 
500 porampulla, 1000 porampulla 
KAYOBUUN TIM 3 250 lU injekció, 
500 lU injekció, 1000 lU injekció 

8028003 "Bypassíng" aktivitású VIli faktor inhibitor FEIBA TIM 4 250 NE injekció, 500 NE inj., 
1000 NE injekció 

8028004 IX koagulációs faktor BEBULIN TIM 4 200 NE injekció, 
600 NE injekció, 1200 NE injekció 

8028005 VII koagulációs faktor 
8028006 von Willebrand-faktor és a VIli koagulációs faktor 

kombinációja 
802800 7 XIII koagulációs faktor 
8028030 Trombin 

8028X Egyéb szisztémás vérzéscs!llapítók 
B02BX01 Etamszilát DICYNONE 250 mg injekció 

DICYNONE injekció, tabletta 
802BX02 Karbazokrom 
8028X03 Batroxobin REPTILASE injekció , 

803 VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZiTMÉNYEK 
803A Vaskészitmények 

803AA Orális, kétértékű vaskészitmények 
803AA01 Vas(ll)-glicin-szulfát 
803AA02 Vas(IIHumarát 
B03AA03 Vas(ll)-glükonát MAKROFER pezsgőtabletta 
B03AA04 Vas(ll)~karbonát 

803AA05 Vas(ll)~klorid 

803AA06 Vas(ll)~szukcinát 

803AA07 Vas(ll)·szulfát 
AKTIFERRIN cseppek, kapszula, szirup 
SORBIFER DURULES filmtabletta 
T AADYFERON drazsé 

803AA08 Vas(ll)~tartarát 
B03AA09 Vas(ll)-aszpartát 
803AA10 Vas(ll)-aszkorbát 
803AA11 Vas(IIHód 

803AB Orális, háromértékű vaskészitmények 
803AB01 Vas(lll)-nátrium-citrát 
803A802 Vas-oxid-szénhidrát ATHENSTAEDT oldat 
803A803 Nátrium-vas(lll)-edetát 
B03AB04 Vas(lll)-hidroxid 
803ABOS Vas(lll)-oxid-polimaltóz-komplex 
803ABOS Vas(lll)-citrát 

803 AC Parenterális, háromértékű vaskészítmények 
B03AC01 D extriterron 
B03AC02 Vas-oxid-szénhidrát 
B03AC03 Vas-szorbit-citromsav-komplex JECTOFER injekció 
B03AC04 Vas(lll)-oxid-polimaltóz~komp!ex 

B03AC05 Vas(lll)·szorbit-glOkonsav-komplex FERRLECIT injekció 
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ATC kód Nemzetközi név 

803 AD Vas és folsav kombinációi 
803AD01 Vas(ll)-aminosav-komp!ex 
B03AD02 Vas(ll)-fum<irát 
B03AD03 Vas(ll)-szulfát 

803 AE Vas egyéb kombinációi 
B03AE01 Vas, 8 12-vitamin és folsav 
803AE02 Vas, multivitamin és folsav 
803AE03 Vas és multivitamin 
B03AE04 Vas, muttivitamin és ásványi sók 
B03AE10 Egyéb kombinációk 

803 8 812-vitamin és folsav 

803 BA 8 12-vitamin (cianokobalamin és származékai) 
803BA01 Cianokobalamin 

803BA02 Cianokobalamin-csersav-komplex 
803BA03 Hidroxokoba!amin 

803BA04 Kobarnamid 
B03BA51 Cianokobalamin, kombinációk 

803 88 Folsav és származ:ékai 
8038801 Folsav 
8038851 Folsav, kombinációk 

803 X Vérszegénység elleni egyéb készitmények 

B03XA Vérszegénység elleni egyéb készítmények 
803XA01 Eritropoietin 

l 
804 SZÉRUMLIPIDSZINT-CSÖKKENTÓSZEREK 
B04A Koleszterin· és triglicerid-csökkentszerek 

B04A8 HMG-CoA·reduktáz-gát!ók 
804 A 801 Szimvasztatin 

804 A 802 Lovasztatín 
804ABOS Pravasztatin 
B04AB04 Fluvasztatin 

804 AC Fibrátok 
B04AC01 Klofibrát 
B04AC02 Bezafibrát 

804 A C0 3 A!umínium-klofibrát 
B04AC04 Gemfibrozil 

804AC05 Fenofibrát 

804AC06 Szimfibrát 
804 A C0 7 Ronifibrát 
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Készítmény gyári neve 

FERCUPAR szirup 

VITAMIN 812 300 mikrog injekció, 
1 OOO mikrogramm injekció 

HYDROXOCOBALAMIN 
100 mikrogramm injekció 

FOLSAV 3 mg tabletta 

EPREX 2000 injekció, 4000 injekció, 
10000 injekció 
RECORMON 1000 injekció, 
2000 injekció, 5000 injekció 

Z O COR 1 o mg filmtabletta, 
20 mg filmtabletta 
MEVACOR 20 mg tabletta, 40 mg tabletta 

LESCOL 20 mg kapszula, 
40 mg kapszula 

MISCLERON kapszula 

BEZALIP 200 mg filmbevonatú tabletta 
BEZALIP RET ARD 400 mg filmtabletta 

GEVILON 450 mg filmtabletta 
INNOGEM 300 mg kapszula 
LIPANTHYL kapszula 
LIPIDIL kapszula 



ATC kód 

804 AD 
B04AD01 
804AD02 
804A003 

B04AE 
804AE01 
B04AE02 
B04AE03 
B04AE04 
B04AE05 

B04AX 
804AX01 
B04AX02 
804AX03 
B04AX04 
B04AX06 
B04AX07 
804AXOB 

805 
BOSA 

BOSAA 
BOSAA01 
BOSAA02 
BOSAAOS 

B05AA06 
B05AA07 

BOSB 

805 BA 
B05BA01 

Nemzetközi név 

Epesavkötő gyanták 
Kolesztiramin 
Kolesztipol 
Detaxtrán 

Nikotinsav és származékai 
Niceritrel 
Nikotinsav 
Nikofuranóz 
Alumínium-niketinát 
Nikotinil-alkohol(piridilkarbinol) 

Egyéb Koleszterin- és triglicerid-csökkentőszerek 
Dextrotiroxin 
Probukol 
Acipimox 
Szulodexid 
Tiadenol 
Benfluorex 
Meg l utol 

PLAZMAPÓTLÓKÉS PERFÚZIÓS OLDATOK 
Vérkészitmények és rokon termékek 

Plazmapátlók és plazmaprotein-frakciók 
Albumin 
Egyéb plazmaprotein-frakciók 
Dextrán 

Zselatinok 
Hídroxi-etil-keményítő 

lnfúziós oldatok 

Parenterálls tápláló oldatok 
Aminosavak 
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Készítmény gyári neve 

QUESTRAN por 
COLESTI D por 

PRODECTIN tabletta 

OLBETAM kapszula 

FLUIDEX 40 infúziósoldat 
MACAODEX 6% (5% glukóz oldatban) 
infúzió 
MACROOEX 6% {izotóniás NaCl oldatban) 
infúzió 
PlASMODEX infúzió 
PROMIT 150 mg/ml iv. injekció 
RHEOMACRODEX 10% {5%-os 
glukóz oldatban) 
RHEOMACRODEX 10% izotóniás NaCl 
oldatban 
RHEOPOLYGLUKIN infúzió 
GELIFUNDOL infúzió 
ELOHAST infúzió 6% 
EXPAHES {HES 200/0,5) 10% infúzió 
HAES-STERIL 6% infúzió, 1 O% infúzió 
ISOHES {HES 200/0,5) 6% infúzió 
PlASMASTERIL infúzió 

AMINO-MEL BABY infúzió 
AMINOPLASMAL HEPA-1 O% infúzió 
AMINOPLASMAL PAED 5% szénhidrát 
mentes infúzió 
AMINOSTERI L KE 10% infúzió 
INFUSAMIN S 5 infúzió 
INFUSAMIN XS infúzió 
INFUZAMIN 10% infúzió 
V AMIN 14 EF infúzió 
V AMIN 14 infúzió 
V AMIN 18 EF infúzió 

ATC kód Nemzetközi név 

B05BA02 Zsíremulziók 

B05BA03 Szénhidrátok 

B05BA04 Protein-hidro!izátumok 
805 BA 1 O Kombinációk 

805 88 Az elektrotit-egyensúlyt befolyásoló oldatok 
8058801 Elektrolitok 

8058802 Elektrolitokszénhidrátokkal 

l 
8058803 Trometamol 

805BC Ozmotikus diuretikumok 
BOSBC01 Manni 

B058C02 Karbamid 
B05BC20 

BOSC Irrigáló oldatok 

805C A 
805CA01 
B05CA02 
B05CA03 
B05CA04 
805C AOS 
B05CA06 
B05CA10 

805C B 
805C801 
BOSC802 
BOSC803 
805C804 

Fertőzés elleniszerek 
Cetil-piridiriium+ 
Klórhexidin 
Nitrofurazon 
Szulfametizol 
Taurolidin 
Mandulasav 
Kombinációk 

Sóo!datok 
Nátrium-klorid 
Trinátrium-citrát 
magnézium-citrát 
Nátrium-hidrogén-karbonát 
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Készítmény gyári neve 

ELOLIPID 10% infúzió, 20% infúzió 
INTRALIPID 10% infúzó, 20% infúzió 
LIPOFUNOIN MCT 10% inf., 20% infúzió 
LIPOFUNDIN S 10% inf. emulzió, 20% inf. 
emulzió ,- _ < , 
LIPOVENOS 10% inf., 20% infúzió 
FRUCTOSOL 5 infúziós oldat, 1 O infúziós 
oldat 
FRUCTOSOL 1 0-E infúziósoldat 
GLUCOSUM 20% inf., 40% infúzió 
GLUCOSUM 40% injekció 
INVERTOSOL 1 O infúzió 
ISODEX infúzió 

STEROFUNDIN CAL 25% infúzió 

' ACIDIGEN infúziósoldat 
Aikclligen in fúziós oldat 
AINGER 1/2 infúziós 
AINGER infúziósoldat 
RINGER-LACTAT Hartmann BRAUN inf. 
AINGER-LAKTÁT infúziósoldat 
SALSOL A infúzió 
BAlANSOL S 5 infúziós oldat 
REHYDROSOL S 5 infúziós oldat 
RI NO EX 5 infúzió, 
RINDEX 5 infúziós oldat, 10 infúziósoldat 
RINGER-ACET Á TS 5 infúziósoldat 
SALETANOL D 5 infúziós oldat, 
D 1 O in fúziós oldat 
STEROFUNDIN B infúzió 
STEROFUNDIN G infúzió 
LIOTRIS tiofilizett infúziósoldat készítéséhez 

MANNISOLA infúziósoldat 
MANNISOL B infúziósoldat 

GLICERIN 1 O% infúzió izotóni ás 
NaCl oldatban 

NA TRIUM CITRICUM 3,3% injekció 



ATC kód 

805C810 

BD5CX 
B05CX01 
805C X 0 2 
B05CX03 
B05CX04 
B05CX10 

BOSD 

805 DA 

805 DB 

BOSX 

805XA 
B05XA01 
B05XA02 

Nemzetközi név 

Kombinációk 

Egyéb irrigáló oldatok 
Glükóz 
Szarbit 
Glicin 
Mannit 
Kombinációk 

Peritoneális dializáló oldatok 

lzotóniás oldatok 

Hipertóniás oldatok 

lnfúziós-oldatok kiegészítő i 

Elektrolit oldatok 
Kálium-klorid 
Nátrium-hidrogén-karbonát 

Nátrium-klorid 
Ammónium-klorid 
Magnézium-szulfát 

805XA03 
805XA04 
805XAOS 
805XA06 Kálium-foszfátok, beleértve egyéb kálium-sók 

kombinációi t 
Kalcium-klorid 
Nátrium-acetát 
Nátrium-foszfát 
Magnézium-foszfát 
Magnézium-klorid 
Cink-klorid 
Sósav 
Nátrium-glicerofoszfát 
Elektrolitokkombinációi 

805XA07 
805XA08 
805XA09 
805XAiO 
805XA11 
B05XA12 
805XA13 
BOSXA14 
B05XA30 
805XA31 Elektrolitok és egyéb gyógyszerek kombinációi 

BOSXB Aminosavak 
BOSXB01 Argininium-klorid 

BOSXC Vitaminok 

BOSXX lnfúziós-oldatok egyéb kiegészítő! 
B05XX02 Trometamol 

BOSZ Haemodializáló oldatok és haemofiltrátumok 

BOSZA Koncentrált haemodializáló oldatok 

BOSZB Haemofiltrátumok 

806 EGYÉB HAEMATOLÓGIA! SZEREK 
BOGA Egyéb haematológiaiszerek 

BOBAA 
B06AA02 
B06AA03 
B06AA04 

Enzimek 
Fibrino!izin és dezoxiribunukleáz 
Hialuronidáz 
Kimotripszin 
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Készítmény gyári neve 

POLYGLUKIN 6% infúzió 

PERlDlSOL 1-0 peritoneális dializáló oldat 
PERlDlSOL 1-DK peritoneális dializáló old. 

PERlDlSOL 2-D peritoneális dializáló oldat 
PERlDlSOL 2-SK peritoneá!is dializáló old. 

KAUUMCHLORID 7,45% BRAUN injekció 
NA TRIUM HYDROGENCARBONATE 
8,4%oldat 
NA TRIUM CHLORAT~M 10% injekció 

HYASE injekció 

ATC kód 

B06AA07 
B06AA10 
B06AA11 
B06AA55 

Nemzetközi név 

Tripszin 
Dezoxiribonuk!eáz 
Bromelainok 
Sztreptokináz, kombinációk 

B06AB Egyéb haematológia! készitmények 
BOBA801 Hematin 

l 

Készítmény gyári neve 

TRYPSIN 25 mg inhaláló oldat 
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ATC kód Nemzetközi név 

C01 
C01A 

C01AA 
C01AA01 
C01AA02 
C01AA03 
C01AA04 
C01AA05 

C01AA06 
C01AA07 
C01AA08 
C01AA09 

C01AB 
C01AB01 
C01AB51 

C01AC 
C01AC01 
C01AC03 

C01AX 
C01AX02 

C01B 

C01BA 
C01BA01 

C01BA02 
C018A03 
C018A04 
C018A05 
C018AOB 
C01BA12 
C018A51 
C01BA71 

C01BB 
C01BB01 
C018802 

C01BB03 
C01BB04 

C01BC 
C01BC03 

C01BC04 
C01BC07 
C01BC08 

KARDIOVASZKULÁRIS RENDSZER 

SZÍVRE HATÓ GYÓGYSZEREK 
Szívglikozidok 

Digitalis-glikozidok 
Acetil-digitoxin 
Acetil-digoxin 
Digitalis-levelek 
Olgitoxin 
Digoxin 

Lantozid-C 
Dezr<inozid 
Metll-digoxin 
Gitoformát 

Scilla-glikozidok 
Proszcillaridin 
Proszcillaridin, kombinációk 

Strophantus-glikozidok 
G-sztrofantin 
Ci marin 

Egyébszívglikozidok 
Peruvozid 

Ant.iarrhythmiás szerek, l és lll csoport 

Antiarrhythmiás szerek, lA csoport 
Kinidin 

Prokainamid 
Dizopiramid 
Spartein 
Ajmalin 
Prajmalin 
Lorajmin 
Kin id in, kombinációk kivéve a pszicholeptikumokat 
Kinidin, kombinációkpszicholeptikumokkal 

Antiarrhythmiás szerek, IB csoport 
Lidokain 
Mexiletin 

Tokainid 
Aprindin 

Antiarrhythmiás szerek, IC csoport 
Propatenon 

Flekainid 
Lorkainid 
Enkainid 
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Készftmény gyári neve 

DJGIMERCK MINOR 0,07 tabletta 
DJGOXIN O, 1% cseppek, 
0,25 mg tabletta, 0,5 mg injekció 
!SOLAN! D tabletta 
ISOLANJD injekció 

CHINIDIN RETARD 0,3 g tabletta 
CHINIDINUM SULFURICUM 0,2 g tabletta 

PALPITIN kapszula 

GILURYTMAL injekció 
NEO-GILURYTMAL 20 mg tabletta 

Ll DOCAIN 10% injekció, drazsé 
MEXITIL 200 mg kapszula, injekció 
RIT ALM EX 200 mg kapszula 

RYTMONORM 150 mg fi!mtabletta, 
300 mg filmtabletta, 
RYTMONORM injekció 

ATC kód Nemzetközi név 

C01BD 
C01BD01 
C01BD02 
C01BD03 
C01BD04 

C018G 
C01BG01 

Antiarrhythmiás szerek, lll csoport 
Amiodaron 
Bretílium-tozilát 
Bunaftin 
Dofetilid 

Egyéb l csoportú antiarrhytmiás szerek 
Moracizin 

Készítmény gyári neve 

CORDARONE 200 mg tabletta, injekció 
BRETYLATE 100mg/2 ml injekció 

C01C Szívmúködést stimulálók, kivéve a szívglikozidokat 

C01CA 
C01CA01 
C01CA02 
C01CA03 
C01CA04 

C01CAOS 
C01CA06 
C01CA07 
C01CA08 
C01CA09 
C01CA10 
C01CA11 
C01CA12 
C01CA13 
C01CA14 
C01CA15 
C01CA16 
C01CA17 
C01CA18 
C01CA19 
C01CA21 
C01CA29 

C01CE 
C01CE01 
C01CE02 
C01CE03 

C01CX 
C01CX06 
C01CX07 

C010 

C01DA 
C010A02 

Andrenerg és dopaminerg szerek 
Etilefrin 
Jzoprenalin 
Norepinefrin 
Dopamin 

Norfenefrin 
Fenilefrin 
Dobutamin 
Oxedrin 
Metaraminol 
Metoxamin 
Mefentermin 
Dimetofrin 
P renalteral 
Dopexamin 
Gepefrin 
lbopamin 
Midodrin 
Oktopamin 
Fenoldapám 
Kafedrin 

l 
Foszfodiészteráz-gátlók 

Amrinon 
Milrinon 
Enoximon 

Szívmúködést stimuláló egyéb sz erek 
Angiotenzinamid 
Xamoterol 

Szívbetegségekben használt értágítók 

Szerves nitrátok 
Nitroglicerin 
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ISUPREL 0,2 mg injekció 
NORADRENALIN 1 mg injekció 
DOPAMIN AWD injekció 
DOPAMIN injekció infúzió készítéséhez 

DOBUTAEX injekció 
SYMPATHOMIM cseppek 

PULSOTYL cseppek 

HYPEATENSIN 2,5 mg injekció 

DEPONIT 5 tapasz, 10 tapasz 
GILUSTENON FORTEretard kapszula 
NITRO 2% kenőcs 
NITRO POHL infúzió 
NITRODERM TTS- 5 tapasz, 
NITRODERM TTS-10 tapasz 
NITROLINGUAlinj. infúzió készítéséhez 
NITROLINGUAlspray 
NITROMINT 0,5 mg tabletta, 
2,6 mg retard tabletta, aerosol 
PERLINGANIT oldat infúzióhoz 
SUST AC mite tabletta, forte tabletta 



ATC kód Nemzetközi név 

C010A04 
C01DA05 
C01DA07 
C010A08 

C01DA09 
C01DA13 
C01DA14 

Metil-propil-propándiol-dinitrát 
Pentaeritritil-tetranitrát 
Propatil-nitrát 
lzoszorbid·dinitrát 

Trolnitrát 
Eritriti!-tetranitrát 
lzoszorbid-mononitrát 

Szerves nitrátok kombinációi 
Tenitramin 
Nitroglicerin, kombinációk 
Metil-propil-propándiol-dinitrát,kombinációk 
PentaeritritiHetranitrát,kombinációk 
Propatil·nitrát, kombinációk 
lzoszorbid-dinitrát, kombinációk 
Trolnitrát, kombinációk 
Eritritil-tetranitrát,kombinációk 

Készítmény gyári neve 

NITROPENTON tabletta 

CARDONIT 40 mg relard tabletta, 
60 mg relard tabletta 
CARDONIT 80 mg relard tabletta 
ISO MACK spiay 
SORSONIT tabletta 
TO SPRAY ISO MACK 

MONO MACKDEPOT 100 mg relard tabi. 
OLICARD 40 retard kapsz., 60 retard kapsz. 

C01DA20 
C01DA38 
C01DA52 
C01DA54 
C01DA55 
C010A57 
C01DA58 
C01DA59 
C01DA63 
C01DA70 Szerves nitrátok kombinációi pszicholeptikumokkal 

C01DB 
C01DB01 

Kinolonértágítók 
Floszekinán 

C01DX 
C010X01 
C01DX02 
C01DX03 
C01DX04 
C01DX05 
C01DX06 
C01DX07 
C01DXOB 
C01DX09 
C01DX10 
C010X11 
C01DX12 
C01DX13 
C01DX14 
C01DX15 
C01DX16 
C01DX17 
C010X51 
C01DX52 
C01DX53 
C01DX54 

Szívbetegségekben használt egyéb értágítók 
ttramin-tozilát 
Prenilamin 
Oxifed ri n 
Benziadara n 
Karbokromen 
Hexobendln 
Etafenon 
Heptaminal 
Imatamin 
Dilazep 
Trapidíl 
Motszidomin 
Efloxát 
Cinepazet 
Kloridaral 
Nikorandíl 
T rimetaztdin 
ltramin-tozilát, kombinációk 
Prenllamin, kombinációk 
Oxifedrin, kombinációk 
Benziodaron, kombinációk 

C01 E Egyéb szívgyógyszerek 

C01 EA Prosztaglandinok 
C01 EA01 Alprosztadil 

C01EB 
C01EB02 
C01EB03 

Egyéb szívgyógyszerek 
Kámfor 
tndometacin 
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PACSTAVASIN liofilizált porampulla 
PROSTIN VR 0,5 mg/ml steril oldat 

ATC kód Nemzetközinév 

C01EB04 
C01EB05 
C01EB06 
C01E807 
C01E809 
C01E810 
C01EB11 
C01EB12 
C01EB13 

C01EX 

C0 2 
C02A 

C02AA 
C02AA01 
C02AA02 
C02AA03 
C02AA04 
C02AA05 
C02AA06 
C02AA07 
C02AA52 
C02AA53 
C02AA57 

C02AB 
C02AB01 
C02AB02 

C02AC 
C02AC01 
C02AC02 
C02AC04 
C02AC05 

C02B 

C02BA 
C02BA01 

C0 288 
C02BB01 

C0 28C 

C02C 

Crataegus-glikozidok 
Kreatino!-foszfát 
Foszfokreatinin 
Fruktóz-1.6-difoszfát 
Ubidekarenan 
Adenozin 
Tiracizin 
Tedizamil 
Akadezin 

Egyéb kombináltszívgyógyszerek 

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTáK 
Központi hatású antiadrenerg szerek 

Rauwolfia-alkaloidok 
Reszcinnamin 
Reszerpin 
Rauwo!fia-a!kaloidokkombinációi 
Rauwolfia-alkaloidok, teljesgyökér 
Deszerpidin 
Metoszerpidin 
Bietaszerpin 
Reszerpin, kombinációk 
Rauwolfia-alkaloidokkombinációi, kombinációk 

Bietaszerpin, kombimációk 

Metildopa 
Metildopa (balra forgató) 
Metildopa (racém) 

lmidazolin receptor aganisták 
Klonidin 
Guanfacin j 
Tolonidio ' 
Maxanidin 

Ganglion-blokkoló antiadrenerg szerek 

Szulfónium-származékok 
Trimetafán 

Szekunder és tercier aminok 
Mekamilamin 

Biszkvatemeramn:tónium-vegyületek 

Perifériás hatású antiadrenerg szerek 

C02CA Alfa-adrenergreceptor-blokkolók 
C02CA01 Prazozin 

C02CA02 
C02CA03 
C02CA04 
C02CA05 

lndoramin 
Trimazozin 
Doxazozin 
Terazozin 
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Készítmény gyári neve 

PANANGIN drazsé, injekció 

DOPEGYTtabletta 

ESTULIC 1 mg tabletta 

MINIPRESS 1 mg tabletta, 2 mg tabletta 
MINIPRESS 1 mg retard kapszula, 
2 mg retard kapszula 
M!NIPRESS 4 mg retard kapszula, 
6 mg reta;d kapszula 
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C02CA06 

C02CC 
C02CC01 
C02CC02 
C02CC03 
C02CC04 
C02CC05 
C02CC06 
C02CC07 

C02D 

C02DA 
C02DA01 

C02DB 
C02DB01 

C02DB02 
C02DB03 
C02DB04 

C02DC 
C02DC01 

C0 200 
C02DDD1 

C0 2 DG 
C02DG01 

C0 2 E 

Urapictil 

Guanidin-szánnazékok 
Betanidin 
Guanetidin 
Guanoxan 
Debrizokin 
Guanoklor 
Guanazodin 
Guanoxabenz 

Arteriolák simaizomzatára ható szerek 

Tiszid-származékok 
Olazoxid 

hidrazino-ftálazin-származékok 
Dihidralazin 

Hidralazin 
Endralazin 
Kadralazin 

Pirimidin-származékok 
Minoxidil 

N itroferricianid-származékok 
Nátrium-[pentaciano-nitrozil-ferrát{lll)], 
(nitroprusszid) 

Guanidin-származékok 
Pinacictil 

Renin-angiotenzin rendszerre ható szerek 

C02EA Konvertáló-enzimetblokkolók 
C02EA01 Kaptoptil 

C02EA02 Enalapri! 

C02EA03 Uzinopri! 

C02EA04 Perindopril 
C02EA05 Ramipril 
C02EA06 Kinapril 
C02EA07 Benazepril 

C02EAOB Cilazapril 

C02EA09 Fozinopril 
C02EA10 Trandolapril 
C02EA11 Spirapril 
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Készítmény gyári neve 

EBRANTIL 30 mg retard kapszula, 
60 mg retard kapszula 
EBRANTIL 90 mg retard kapszula 
EBRANTIL 25 mg iv. injekció, 
50 mg iv. injekció 

TENDOR tabletta 

HYPEAST AT injekció 

OEPRESSAN tabletta 
NEPRESOL 25 mg i~jekció 

LONITEN 5 mg tabletta, 1 O mg tabletta 

N IPAIDE injekció infúzióhoz 

TENSIOMIN 12,5 mg tabi., 25 mg tabletta 
TENSIOMIN 50 mg tabi., 100 mg tabletta 
EDNYT 2,5 mg tabletta, 5,0 mg tabletta 
EDNYT 10,0 mgtabletta, 20,0 mg tabletta 
ENAP 5 tabletta, 1 O tabletta, 20 tabletta 
RENlTEC 2,5 mg tabletta, 5 mg tabletta 
RENITEC 1 Omg tabletta, 20 mg tabletta 
PAINIVIL 5 mg tabletta, 10 mg tabletta, 
20 mg tabletta 
COVEREX 4 mg tabletta 

LOTENSIN 5 mg filmtabl., 10 mg fi!mtabl., 
20 mg filmtabletta 
INHIBACE 0,5 mg filmtab!., 1 mg filmtab!. 
IN HIBACE 2,5 mg filmtab!., 5 mg filmtabL 

ATC kód ~emzetközi név 

C02EA12 

C0 2 EX 
C02EX01 
C02EX02 

Delapril 

Renin-angiotenzin rendszerre ható egyéb szerek 
La zartán 
Remikeren 

Egyéb vérnyomáscsökkentök 

Alkaloidok, kivéve a Rauwolfia-alkaloidokat 
Veratrum 

Készítmény gyári neve 

C02K 

C02KA 
C02KA01 
C02KA71 Reszerpin és diuretikumok, pszicholeptikumokkaJ kombinálva 

C02KB 
C02K801 

Tirozin-hidroxiláz-gátlók 
Metirozin 

C02KC MAO-gátlók 
C02KC01 Pargilin 

C02KD 
C02K001 

C02L 

C02lA 
C02lA01 
C02LA02 
C02LA03 
C02LA04 
C02LA07 
C02LAOB 
C02LA09 
C02LA50 

C02LA51 
C02LA52 

Szerotonin-antagonisták 
Ketánszerin 

Vérnyomáscsökkentök és diuretikumok kombinációi 

Rauwolfia-alkaloidok és diuretiku mok kombinációi 
Reszerpin és diuretikumok ERPOZID tabletta, forte tabletta 
Reszcinnamin és diuretikumok 
Deszerpidin és diuretikumok 
Metoszerpidin és diuretikumok 
Bietaszerpin és diuretikumok 
Rauwolfia-alkaloidok, teljes gyökér és diuretikumok 
Szirozingopin és diuretikumok 
Rauwolfia-a!kaloidok kombinációi és 
diuretikum~~ beleértve egyéb kombinációkat is 
Reszerpin ~ diuretikumok egyéb kombinációi 
ReszcinnarÍlin és diuretikumok egyéb kombinációi 

C02LB Metildopa és diuretikumok kombinációi 
C02LB01 Metildopa (balra forgató) és diuretikumok 

C02LC 
C02LC01 
C02LC51 

C02LE 
C02LE01 

C02LF 
C02LF01 

C02LG 
C02LG01 
C02LG02 
C02LG03 
C02LG51 

C02LG73 

Klonidin és analógjai diuretikumokkal kombinálva 
K!onidin és diuretikumok 
Klonidin és diuretikumok, egyéb gyógyszerekkel 
kombinálva · 

Alfa -adrenoreceptor -blokkolók és diuretikumok 
Prazozin és diuretikumok 

Guanidin-származékok és diuretikumok 
Guanetidin és diuretikumok 

Hidrazino-ftálazi n-származékok és diuretiku mok 
Dihidra!azin és diuretikumok 
Hidralazin és diuretikumok 
Pikodra!azin és diuretikumok 
Dihidralazin és diuretikumok, egyéb gyógyszerekkel 
kombinálva 
Pikodralazin és diuretikumok 
pszicholeptikumokkalkombiná!va 
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C02LI Kalcium-csatorna-blokkolók és dluretikumok 

C02LK Alkaloidok, kivéve a Rauwolfia-alkaloidok 
és diuretikumok kombináci6ft 

C02LK01 Veratrum és diuretikumok 

C02LL 
C02LL01 

C02LM 
C02LM01 
C02LM02 
C02LM03 
C02LM05 
C02LM06 
C02LM07 
C02LM08 
C02LM12 

C0 2 LN 

C02LX 
C02LX O 

C02N 

C03 
C03A 

C03AA 
C03AA01 
C03AA02 
C03AA03 

C03AA04 
C03AA05 
C03AA06 
C03AA07 
C03AA08 
C03AA09 
C03AA13 

C03AB 
C03AB01 
C03AB02 
C03AB03 
C03AB04 
C03AB05 
C03AB06 
C03A607 
C03A808 
C03A609 

MAO-gátlók és diuretikumok 
Pargilin és diuretikumok 

Konvertáló enzimet blokkolók és diuretikumok 
Kaptoptil és diuretikumok 
Enalapril és diuretikumok 
Lizinopril és diuretikumok 
Ramipril és diuretikumok 
Kvinapril és diuretikumok 
Benazepril és dluretikumok 
Cilazapri! és diuretikumok 
Delapril és diuretikumok 

Szerotonin-antagonisták és diu retiku mok 

Egyéb vémyomáscsökkentők és diuretikumok 
Pinacictil és diuretikumok 

C 02 ATC csoportba tartázó vérnyomáscsökkenták 
kombinációi 

DIURETIKUMOK 
Mérsékelt hatás ú diuretikumok tiazidok 

Tiazidok, önállóan 
Bendroflumetiazid 
Hidroflumetiazid 
Hidroklorotiazid 

Klorotiazid 
Politiazid 
Triklórmetiazid 
Ciklopentiazid 
Metiklotiazid 
Ciklotiazid 
Mebutizid 

Tiazid és kálium kombinációi 
Bendroflumetiazid és kálium 
Hidroflumetiazid és kálium 
Hidroklorotiazid és kálium 
Klorotiazid és kálium 
Politiazid és kálium 
Triklórmetiazid és kálium 
Ciklopentiazid és kálium 
Metiklotiazid és kálium 
Ciklotiazid és kálium 

C03AH Tiazidok és pszicholeptikumok és/vagy 
analgetikumokkombinációi 

C03AH01 Klorotiazid, kombinációk 
C03AH02 Hidroflumetiazid, kombin-ációk 
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Készítmény gyári neve 

HYPOTHIAZID 25 mg tabletta, 
100 mg tabletta 

ATC kód Nemzetközi név 

C03AX Tiazidok kombinációi egyéb gyógyszerekkel 
C03AX01 Hidroklorotiazid,kombinációk 

C0 38 Mérsékelt hatás ú diuretikumok, kivéve a tiazidokat 

C03BA 
C03BA02 
C03BA03 

C03BA04 

C03BA05 
C03BA07 
C03BAOB 
C03BA09 
C03BA10 
C03BA11 
C03BA12 
C03BA13 
C03BA82 

C03BB 
C03BB02 
C0 3 8 603 
C03BB04 
C03BB05 
C03BB07 

C03BC 
C038C01 

C03BD 
C03BD01 

C0 3 BK 

C03BX 
C038X03 

C03C 

C03CA 
C03CA01 
C03CA02 
C03CA03 
C03CA04 

C03CB 
C03C801 
C03CB02 

C03CC 
C03CC01 
C03CC02 

Szulfonamidok, önállóan 
Kinstazon 
Klopamid 

Klórtalidon 

Mefruzid 
Kicfenamid 
Metolazon 
Metikrán 
Xipamid 
Inctapamid 
Kicrexalon 
Fenkvizon 
Klorexolon, pszicholeptikumokkal kombinálva 

Szulfonamidok és kálium kombinációi 
Kinetazon és kálium 
Klopamid és kálium 
Klórtalidon és kálium 
Mefruzid és kálium 
Kicfenamid és kálium 

HiganytartalmUdiuretikumok 
Merszalil 

Xantin-származékok 
Teobromin 

Szuffonamidok /s más gyógyszerek kombinációi 

Mérsékelt hatásU egyéb diuretikumok 
Cikletanin 

Csúcshatás ú diuretikumok 

Szulfonamidok, önállóan 
Furoszemid 
Bumetanid 
Piretanid 
Toraszamid 

Szulfonamidok és kálium kombinációi 
Furoszemid és kálium 
Bumetanid és kálium 

Aril-oxi-ecetsav-származékok 
Etakrinsav 
Tienilsav 

C03CD Pírazolan-származékok 
C03CD01 Muzolimin 

C03CX CsúcshatásU egyéb diuretikumok 
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Készítmény gyári neve 

BAINALDIX í O mg tabletta, 
20 mg tabletta 
HYGAOTON 25 mg tabletta, 
50 mg tabletta 

FUROSEMID injekció, 40 mg tabletta 

UREGYT injekció, tabletta 
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C03CX01 Etozolin 

C0 3D Kálium-kímélőszerek 

C03DA 
C03DA01 
C03DA02 

C03DB 
C03DB01 
CD 3 0 802 

C0 3 E 

CD3EA 

C03EA01 
C03EA02 
C03EA03 
C03EA04 
C03EA05 
C03EA06 
C03EA07 
C03EA12 
C03EA13 

C03EB 
C03EB01 
C03EB02 

C0 4 
C04A 

C04AA 
C04AA01 
C04AA02 
C04AA31 

C04AB 
C04AB01 
C04AB02 

C04AC 
C04AC01 

C04AC02 
C04AC03 
C04AC07 
C04AC21 

C04AD 
C04AD01 
C04AD02 
C04AD03 

Aidoszternn-antagonisták 
Spironalaktan 
Kálium-kanrenoát 

Egyéb kálium-kímélő sz erek 
Arnilofid 

Triamteren 

Diuretikumok és kálium-kímélszerek kombinációi 

Mérsékelt hatású diuretikumok és 
kálium-kimélőszerek kombinációi 

Hidrok!orotiazid és kálium-kímélőszerek 
Triklórmetiazid és kálium-kimélőszerek 
Epitizid és kálium-kímélőszerek 
Altizid és kálium-kímélőszerek 
Mebutizid és kálium-kímélő sz erek 
Klórtalidon és kálium-kímélőszerek 
Ciklopentiazid és kálium-kímélőszerek 
Metolazon és kálium-kímélőszerek 
Bendrof!umetiazid és kálium-kimélőszerek 

Csúcshatású diuretikumok és kálium-kimélőszerek 
Furoszemid és kálium-kímélőszerek 
Bumetanid és kálium-kímélőszerek 

PERIFÉRIÁS ÉRTÁGíTÓK 
Perifériás értágítók 

2-Amino-1-fenil-etanol-származékok 
lzoxszuprin 
Sufeni n 
Barnetán 

Imidazolin-származékok 
Fentolamin 
Tolazolio 

Nikotinsav és származékai 
Nikotinsav 

Nikotinil-alkohol(piridilkarbinol) 
Inozitol-nikatinát 
Ciklonikát 

Purin-származékok 
Pentitill in 
Xantinol-nikotinát 
Pentoxifilii n 
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Készítmény gyári neve 

VEROSPIRON 25 mg tabletta 
ALDACTONE 200 mg injekció 

AM ILORIO COMP. P HARMAVIT tabletta 

REGITINE 10 mg injekció 
TOLAZOLIN injekció 

ACIDUM NICOTINICUM 
25 mg injekció, 50 mg tabletta 

PANlVERIN tabletta 

XAVIN injekció, tabletta 
AGAPURIN 100 mg drazsé, 
AGAPURIN 400 mg retard filmtabletta 
ANGIOPURIN 400 mg filmtabletta 
AZUPENTAT-400 relardtabletta 
PENTOXIFYLLIN PHARMAVIT retard 
600 mg tabletta 

ATCkód Nemzetközinév 

C04AD04 

C04AE 
Cü'4AE01 
C04AE02 
CD4AE04 
C04AE51 
C04AE54 

etofillin-nikotinát 

Anyarozs-alkaloidok 
Ergolo_id mezilátok 
NicergoJin 
Dihidroergokrisztin 
Ergo!oid mezi!átok, kombinációk 
Dihidroergokrisztin, kombinációk 

C04AF Enzimek 
C04AF01 Kallidinogenáz 

C04AX 
C04AX01 
C04AX02 
C04AX07 
C04AX10 
C04AX11 
C04AX12 

C04AX13 
C04AXi7 
C04AX19 
C04AX20 
C04AX21 
C04AX23 
C04AX24 
C04AX27 
C04AX30 

cos 
COSA 

COSAA 
C05AA01 
COSAA04 
COSAAOS 
C05AA06 
C05AA08 
C05AA09 
C05AA10 
C05AA11 

CO SAB 

C05AD 
C05AD01 
COSAD0 2 
C05AD03 
COSAD04 
COSAD05 

C05AD06 
C05A007 

Egyéb perifériás értágítók 
Ciklandalát 
Fenoxibenzamin 
Vinkamin 
Maxiszilit 
Beneiklán 

Piribedil 
Vinburmin 
Szulkotidil 
Buflomedil 
Naftidrofuril 
BUtaiamin 
Visznadin 
Cinepazid 
Azapetin 

V AZOPROTEKTÍV SZEREK 
Aranyérelleni k?zítmények, helyi használatra 

Kortikoszteroidokat tartalmazó készitmények 
Hidrokortizon 
Prednizolon 
Betamstazon 
Fluorametolon 
Fiuakortolon 
Dexametazon 
Fluocinolon-acetonid 
Ffuocinonid 

Antibiotikumokattartalmazó készitmények 

Helyi érzéstelenítőket tartalmazó készitmények 
Li dokain 
Tetrakain 
Benzakain 
Cinchakain 
Prokain 

Oxetakain 
P ramakain 

COSAX Aranyér elleni egyéb készitmények, helyi használatra 
C05AX01 Aluminium-acetát-tartarát 
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Készítmény gyári neve 

PENTOXIFYLUN-B 400 mg retard fi!mtab!. 
TRENTAL400 drazsé, injekció 

REDERGAM 0,25 mg tabi., cseppek, i nj. 

DEV!NCAN injekció 

HALlDOR injekció, tabletta 
CAVINTON injekció, tabletta 
CAVINTON-VR tabletta 

AUROBIN kenőcs 

DOXIPROCT kenócs 

HEMGRID kenócs, végbélkúp 
NO DITRAN végbélkúp 



;j 

21 
ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 'i ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve a 

'Í 

C05AX02 Bizmut-készítmények,kombinációk ,, 
C07AA13 SANDONORM 1 mg tabletta 

C05AX03 Egyéb készitmények, kombinációk C07AA14 Mepindolol 
C05AX04 Cink-készitmények l C07AA15 Kartealal 
C05AX05 Tribenozid il C07AA16 Tertatelol 

C07AA19 Bupranolol 
C0 58 Visszér kezelése .l C07AA23 Penbutolai 

l C07AA27 Klorano!ol TOBANUM tabletta 
COSBA Heparin-tartalmú készitmények helyi használatra C07AA57 Szotalol, /"kombinált csomagok"/ 
C05BA01 Szerves heparinaid .l 
C05BA02 Nátrium-apalát J CO? AB Szelektív béta -receptor-blokkolók, önállóan 

i C07AB01 Praktolol 
COSBB Szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz <l C07AB02 Metoprolo! BETALOG 1 mg/m! ív. injekció, tabletta 
C05BBOi Monoetanolamin-oleát í BETALOG ZOK 100 mg retard tabletta 
G0 58 802 Polidokanol AETHOXYSKLEROL 0,5% injekció, (j G07AB03 Atenolol ATENOLOL PHARMAVIT 50 mg filmtabletta, 1% injekció, 2% injekció ;l 100 mg filmtabletta 
G05BB03 lnvert cukor BLOKIUM 50 tabletta, 
C058804 Nátrium-tetradecil-szulfát l BLOK!UM i 00 tabletta 

l C07AB04 
TENGAMIN 100 mg filmtabletta, injekció 

C05BX Egyéb szklerotizáló szerek Acebutolai 
C05BX01 Kalcium-dobezilát DOXILEK 500 mg kapszula l C07AB05 Betaxolol LOKREN 20 mg filmtabletta 

DOXIUM 500 mg kapszula C07AB06 Bevantolai 
DO X! UM tabletta l C07AB07 BizoproJol CONCOR 5 filmtabletta, 1 o filmtabletta ' ' C07AB08 Ce!iprolol 

C05BX21 DOXIVENILgél C07AB09 Eszmolai BREVJBLOC 100 mg/1 O ml infúzió 

cos c Kapilláris stabilizaló sze r ek C07AB10 Epanolol 
BREVISLOG 2,5 g injekció infúzióhoz 

C07AB11 S-atenolol 
COS CA Bioflavonoidok 
C05CA01 Rutozid C07AG Alfa- és béta-blokkolók 
C05CA02 Monoxerutin C07AG01 Labetalol 
C05CA03 Diozmin C07AG02 Karvedilol 
C05CA04 Troxerutin VENORUTON forte 500 mg tabletta 

VENORUTON gél C0 78 Béta-receptor-bl.okkolók és tiazidok 
VENORUTON kapszula l 

C05CA51 Rutozid, kombinációk ANAVENOL cseppek, drazsé C0 7 BA Nem szelektív béta-receptor -blokkolók és tiazidok 
RUT ASCORBIN tabletta C078A02 Oxprenolol és tiazidok 
RUTOPHYLLIN tabletta C07BA05 Propranolai és tiazidok 

C05CA53 Diozmin, kombinációk DETRALEXfilmtabletta C07BA06 Timolal és tiazidok 
C05CA54 Troxerutin, kombinációk C07BA07 Szotalol és tiazidok 

co sex Egyéb kapilláris stabilizáló szerek AESCUSAN drazsé C0 7 BB Szelektív béta -receptor -blokkolók és tiazidok 
C0 78 802 Metoprolol és tiazidok 

C0 7 BÉTA-RECEPTOR-BLOKKOLÓK C0 78 803 Atenolol és tiazidok 
CO? A Béta-receptor-blokkolók, önállóan C0 7 8 804 Acebutolai és tiazidok 

C07BB06 Bevantolai és tiazidok 
CO?AA Nem szelektív béta-receptor-blokkolók, önállóan C078807 BizoproJol és tiazidok 
C07AA01 Alpreno!ol 

TRAS!COR 20 mg tabletta, BO mg tabletta, C07AA02 Oxprenolol C0 78 G Alfa- és béta-blokkolók és tiazidok 
2 mg injekció C07BG01 Labeta!ol és tiazidok 

C07AA03 Pindalol HUMA-PINDOL 5 mg tabi., 10 mg tabletta 
VISKEN injekció, tabletta C0 7 C Béta-receptor-blokkolók és egyéb diuretikumok 

C07AA05 Propranolai HUMA-PRONOL 40 mg tabletta 
C0 7 CA Nem szelektív béta-receptor-blokkolók és egyéb INDERAL 1 mg/ml injekció, 40 mg tabletta 

PROPRA 40 filmtabletta diuretikumok 
PROPRANOLOL tabletta C07CA02 Oxprenolol és egyéb diuretikumok 
STOSETIN 40 mg tabletta C07CA03 Pindalol és egyéb diuretikumok VISKALDJX tabletta 

C07AA06 Timotol C07CA23 Penbutolai és egyéb diuretikumok 
C07AA07 SzatalaJ 

C07GB Szelektív béta-receptor -blokkolók és C07AA12 Nadolol 
egyéb diuretikumok 
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C07CB02 
C07CB03 

Metoprolol és egyéb diuretikumok 
Atenolol és egyéb diuretikumok 

C07CG Alfa· és béta-blokkolók és egyéb diuretikumok 
C07CG01 Labetalol és egyéb diuretikumok 

Készítmény gyári neve 

ATENOLOL Camp. mite pharmavit filmtabl. 
BLOKIUM Ol U tabletta 

C0 70 Béta-receptor-blokkolók, tiazidok és egyéb diuretikumok 

C0 7 DA Nem szelektív béta-receptor-blokkolók, 
tiazidok és egyéb diuretikumok 

C07DA06 Timolol, tiazidok és egyéb diuretikumok 

C07DB Szelektívbéta-receptor-blokkolók, 
tiazidok és egyéb diuretikumok 

C070B01 Atenolol, tiazidok és egyéb diuretikumok 

C0 7 E Béta-receptor-blokkolók és értágítók 

C07EA Nem szelektív béta-receptor-blokkolók és értágítók 

C07EB Szelektív béta-receptor -blokkolók és értágítók 

C07F 

C07FA 

Béta-receptor-blokkolók és egyéb vérnyomáscsökkentök 

Nem szelektív béta-receptor-blokkolók és egyéb 
vérnyomáscsökkentök 

C07FA05 

C07FB 

C07FB02 
C07FB03 

COB 
COBC 

CDBCA 
C08CA01 
C08CA02 
C08CA03 

C08CA04 
C08CA05 

C08CA06 
C08CA07 

COSCAOS 
C08CA09 
C08CA10 
C08CA11 

Propranelol és egyéb vérnyomáscsökkenták 

Szelektív béta-receptor-blokkolók és egyéb 
vérnyomáscsökkenták 

Metoprolol és egyéb vérnyomáscsökkenták 
A tenelol és egyéb vérnyomáscsökkenták 

KALCIUM-CSATORNA-BLOKKOLÓK 
Szelektív kalcium-csatorna-blokkolók, fleg 
vascularis hatásúak 

Oihidropiridin-származékok 
Amlodipin 
Felodipin 
lszradipin 

Nikardipin 
Nifedipin 

Nimodipin 
Nizoldipin 

Nitrendipin 
Lacidipin 
Nivaldipin 
Manidipin 
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NORVASC 5 mg tabletta, 1 O mg tabletta 
PLENDIL 5 mg tabletta, 10 mg tabletta 
LOM! R 2,5 mg tabletta 
LOMlR SAO 5 mg retard kapszula 

ADALAT 10 mg kapszula, relard filmtabletta 
CORDAFLEX fi!mtabl., retard filmtabl., spray 
CORINFAR drazsé, retard drazsé 
NIFEDIPINE filmbevonalú tabletta 
NIFEDIPIN PHARMAVIT 10 mg kapszula 
NIFEDIPlN PHARMAVIT 
20 mg retard filmtabletta 
NlMOTOP S infúzió, filmtabletta 
NIMOTOP S infúzió, filmtabletta 
BA YMYCARD 1 O filmtabletta 
BAYMYCARD filmtabletta 
BAYPRESS 20 mg tabletta 
LACIPIL 2 mg filmtabletta, 4 mg filmtabletta 

..• ~ 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

C08CA55 Nifedipin, kombinációk 

COBD Szelektív kalcium-csatorna~blokkolók, direkt szívre hatók 

COBDA FEÍnil-a!kil-amin-származékok 
C08DA01 Veraparnil 

C08DA02 Gallopamil 
C08DA51 Verapamil, kombinációk 

COSDB Benzotiazepin-származékok 
C08DB01 Diltiazem 

COBE Nem szelektív kalcium-csatorna-blokkolók 

CO BEA 
C08EA01 
COBEA02 

CO SEX 
C08EX01 
C08EX02 

Fenil-aikil-amin-származékok 
Fendilin 
Bepridil 

Egyéb nem szelektív kalcium-csatorna-blokkolók 
Lidoflazin 
Perhexilin 

l 
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ISOPTIN SR 240 mg filmtabletta 
VERAPAMIL 40 mg drazsé, 80 m·g-drazsé, 
injekció 
VERAPAMIL40 mg filmtabletta, 
120 mg filmtabletta 

BLüCALCIN 60 tabletta, 90 retard tabletta 
DlLTAN-60 SR RETARD kapszula 
Dll TAN-90 SR R ET ARD kapszula 
DlLZEM 25 mg parenteral, 
1 OD mg parenteral 
DlLZEM retard tabletta 

SENSIT drazsé 
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w BŐRGYÓGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK 

001 GOMBÁS FERTŐZÉSEK ELLENI BŐRGVÓGÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNYEK 

D01A Gombás fertőzések elleni helyi készítmények 

D01AA 
D01AA01 
D01AA02 
D01AA03 
D01AA04 
D01AA05 
D01AA06 
D01AA07 
D01AA20 

D01AC 
D01AC01 
D01AC02 
D01AC03 

D01AC04 
D01AC05 
D01AC06 
DD1AC07 
001ACDB 
D01ACD9 
D01AC10 
D01AC11 
DD1AC12 
D01AC20 
D01AC60 

D01AE 
001AE01 
D01AE02 
D01AE03 
D01AE04 
D01AE05 
001AE06 
D01AE07 
DD1AE08 
D01AE09 
D01AE10 
D01AE11 
D01AE12 
001AE13 
001AE14 
D01AE15 
D01AE16 
D01AE17 
D01AE18 
D01AE19 
D01AE20 

D01AE21 
D01AE22 

Antibiotikumok 
Nisztatin 
Natamicin 
Hachímicin 
Pecilocin 
Flucitozin 
Mepartricin 
Pirrolnitrin 
Kombinációk 

Imidazol-származékok 
Klotrimazo! 
Mikonazol 
Ekonazol 

Klomidazol 
Izokanazol 
Tiabendazol 
Tiokonazo! 
Ketakonazol 
Szulkonazol 
Bitanazol 
Oxikanazol 
Fentikanazol 
Kombinációk 
Bifonazol, kombinációk 

Gombás fertőzések elleni egyéb helyi készitmények 
Bróm-k!ór-szalicilanilid 
Metilrozani!in 
Tribróm-metakrezo! 
Undecilénsav 
PolinoxiJin 
2-{4-klór-fenoxi)-etanol 
Klórfenezin 
Tiklaton 
Szulbentin 
Etil-hídroxi-benzoát 
Haloprogin 
Szaliciisa v 
Szelén-diszulfid 
Ciklopirox 
Terbinafin 
Amoro!fin 
Dimazot 
Tolnattát 
Tolciklát 
Kombinációk 

Flucitozin 
Naftifin 
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Készítmény gyári neve 

PlMAFUClN 2% krém 

CANESTEN kenőcs, oldat 

PEVARYL 1% krém, lipogél 
PEVARYL P. V. habzó oldat 
PEVARYL paszta 

N!ZORAL 2% kréffi, shampon 

MYCOSOLON kenács 

BA TRAFEN 1 O mg oldat, hintőpor, krém 
LAMISIL 1% krém 
LOCERYL krém, körömlakk 

CHINOFUNGIN hintőpor, spray 

MYCOSIO hintópor 
ZINCUNDAN-kenőcs 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

001 B Gombás fertőzések elleni szisztémás készítmények 

D01BA Antibiotikumok 
D01BA01 Grizeofulvili GAlCIN tabletta 

GRISEOFUL VIN 125 mg tabletta 
GRISEOFULVIN forte tabletta 

001 BA02 Terbinafin LAMISIL 250 mg tabletta 

D0 2 
D02A 

DD2AA 

D02AB 

D02AC 

002AD 

002AE 
002AE01 

D02AF 
D02AX 

0028 
D0 2 BA 
002BA01 

0 0 288 
0028801 

003 
D0 3 A 

003AA 

D03AX 

003AX01 
D03AX02 

D0 38 

003BA 
D03BA01 
003BA02 
D038A19 

D03BA52 

004 

D04A 

D04AA 

BŐRPUHÍTÓKÉS VÉDŐANYAGOK 
Bőrpuhítókés védőanyagok 

Szilikon-készítmények 

Cink-oxid-készitmények 

Lágy paraffin- és zsírkészitmények 

Folyékonytapaszak 

Karbamid-készitmények 
Karbamid 

Szalicilsav-készítmények 
Egyéb bőrpuhítókés védőanyagok 

UV sugárzás elleni védőanyagok 
UV sugárzás elleni védőanyagok helyi használatra 

Amino-benzoesav 

FOMAREX spray 

PLASTUBOL spray 

CONTRACTUBEXhidrogél 

UV sugárzás elleni védőanyagok szisztémás használatra 
Béta-karotin 

SEBEK ÉS FEKÉLYEK KEZELÉSÉRE HASZNÁL T KÉSZÍTMÉNYEK 
Hámositék / 

Csukamájolaj-kenőcsök 

Egyébháf'lOSítók 

Kadexomer-jód 
Dextranomer 

Enzimek 

Protealitikus enzimek 
Tripszin 
Klosztridiopeptidáz 

Klosztridiopeptidáz, kombinációk 

VISZKETÉS ELLENISZEREK BELEÉRTVE: 
ANTIHISZT AMINOK, ÉRZÉSTELENÍTŐK STB. 
Viszketés elleniszerek beleértve: antihisztaminok, 
érzéstelenítők stb. 

Antihisztaminok helyi használatra 
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AZULENOL kenőcs, NAKSOL aerosol 
NEOGRANORMON kenács 
PANTHENOL spray 
PHLOGOSAM hab 
SHOST AKOVSKY balzsam 

CRUPODEX sebhintópor, sebtampon 
DEBRISAN paszta 

TRYPSIN sebhintőpor 
lRUXOL MONO kenőcs 
FJBROLAN kenőcs, 
PULVIS/ad usum externum 
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DD4AA01 
D04AA02 
004AA03 
004AA04 
DD4AA09 
004AA10 
004AA12 
D04AA19 
D04AA22 
004AA32 
D04AA33 
D04AA34 

D04AB 
D04AB01 
004AB02 
D04AB03 
D04AB04 
004AB05 

004AX 

005 
D0 5 A 

005AA 

D0 5 AC 
005AC01 

005AD 
005A001 
D05AD02 

D05AX 
D05AX01 
005AX02 

Nemzetközi név 

Tonzi!amin 
Mepiramin 
Tenalidin 
Tripe!ennamin 
Kicrapiramin 
Prometazin 
Tolpropamin 

lzotipendil 
Difénhidramin 
Difénhidraminium-metilbromid 
Klórienoxamin 

Érzéstelenítők helyi használatra 
Lidokain 
Cinchakain 
Oxibuprokain 
Benzakain 
Kinizokain 

Viszketés elleni egyéb szerek 

PSORIASIS ELLENISZEREK 
Psoriasis elleni helyi készítmények 

Kátrány-származékOk 

Antracén-származékok 
Ditranol 

Pszoralének helyi használatra 
Trioxiszalén, helyi 
Metoxalen, helyi 

Psoriasis elleni egyéb helyi készitmények 
Fumársav 
Kalcipotriol 

0058 Psoriasis elleni szisztémás készítmények 

0058A 
DOSBA01 
DOSBA02 

00588 
0058801 
0058802 

006 

D0 6 A 

D06AA 
006AA01 
006AA02 
006AA03 
D06AA04 

D06AX 
006AX01 

Pszoralének szisztémás használatra 
Trioxiszalén, szisztémás 
Metoxalen, szisztémás 

Retinaidok psoriasis kezelésére 
Etretinát 
Acitretin 

ANTIBIOTIKUMOK ÉS KEMOTERAPEUTIKUMOK 
BŐRGYÓGYÁSZATI HASZNÁLATRA 
Antibiotikumok helyi használatra 

Tetraciklin és származékai 
Demeklociklin 
Klórtetraciklin 
Oxitetraciklin 
Tetraciklin 

Egyéb antibiotikumok helyi használatra 
Fuzidinsav 
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Készftmény gyári neve 

FENISTI L gél 

U DOCAIN 10% spray, 2°/o gél, 5% kenőcs 

BIUNG kenőcs 

DITRASTICK 1,5% pálcika, 3% pálcika 

GEROXALEN 10 mg lágy zselatinkapszula 

TIGASON 10 mg kapszula, 25 mg kapszula 

TETRAN kenőcs, sebhintópor 

ATC kód 

D06AX02 
006AX04 
006AX05 
006AX07 
D06AX08 
D06AX09 
006AX10 
D06AX11 
D06AX19 
006AX21 

0068 

DOBBA 
Ö068A01 
0068A02 
D06BA03 
006BA04 
D06BA19 

D06BB 
D06BB01 
0068802 
0068803 

0068804 
0068805 
D06B806 

0068X 
006BX01 

D0 6 C 

D0 7 

007A 

007M 
007AA01 
D07AA02 

007AA03 
D07AA04 

D07A8 
D07AB01 
007AB02 

D07AB03 
D07AB04 
007AB05 
D07A806 
D07A807 
D07A808 
D07AB09 
D07AB10 

Nemzetközi név 

Klóramfeniko! 
Neomicin 
Bacitracin 
Gentamicin 
tirotricin 
Mupirocin 
Virginiamicin 
Rifaxímin 

Kemoterapeutikumok helyi használatra 

Szulfonamidok 
Szulfadlazin-ezüst 
Szu!fatiazol 
Mafenid 
Szulfametizo! 

Vírusellenes szerek 
ldoxuridin 
T romantadin 
Acik!ovir 

Padofiliatoxin 
lnozin 

Egyéb kemoterapeutikumok 
Metronidazol 

Antibiotikumok és kemoterapeutikumok, 
kombinációk 

KORTIKOSZTEROIDOK, BŐRGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNYEK 
Kortikoszteroidok, önállóan 

Gyenge hatású kortikoszteroidok(! csoport) 
Metil-prednizolon 
Hidrokortizon H 

Prednizolon 

Mársékelten erős hatású kortikoszteroidok (ll csoport) 
Klobetazon 
Hidrokort!zon-butirát 

Flumetazon 
Fluokortin 
Fiuperalon 
Fluorametolon 
Fluprednidén 
Dezonid 
Triamcinolon 
Alklometazon 
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Készítmény gyári neve 

CHLOROCID kenőcs 

GENTAMVCI N hab-aerosol, krém 

BAGTAOBAN kenőcs 

EBRIMYCIN gél 
CHLOROCID sebhintópor 

DERMAZIN krém 

RESEPTYL-UREAsebhintópor 

REVlOU R kenőcs 

VIRCLEX 5 krém 
ZOVIRAX krém 

HEVIZOS kenőcs 

KLION kenőcs 

HYDROCORTISON 1% kenőcs, 
2,5%kenócs 
PREDNISOLON 0,5% kenőcs 
DEPERSOLON kenőcs 

LA TICORT 0,1% kenőcs, O, 1% krém, 
0,1%oldat 
LOGDID kenőcs, krém, lotion 

FTOROCORT kenőcs 
PERDERM kenőcs, krém 
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007 AB 11 Hidrokortizon-buteprát 
D07AB30 Kortikoszteroidokkombinációi 

DO? AC 
007AC01 
D07AC02 
D07AC03 
D07AC04 
D07AC05 
D07AC06 
D07AC07 
D07AC08 
D07AC09 
007AC10 
D07AC11 
D07AC12 
D07AC13 
D07AC14 
D07AC15 
D07AC16 
007AC17 
D07AC18 

Erős hatású kortikoszteroidok (lll csoport) 
Betametazon 
Fiuklorclon 
Dezoximetazon 
Fluocinolon-acetonid 
Fiuakortolon 
Diflukorto!on 
F!udroxikortid 
F!uocinonid 
Budezonid 
Difiorazon 
Amcinonid 
Halemetazon 
Mometazon 
Meti!-prednizo!on-aceponát 
Bek!ometazon 
Hidrokortizon-aceponát 
Fiutikazon 
Prednikarbát 

DO? AD Nagyon erős hatás ú kortikoszteroidok (IV csoport) 
007 ADO í K!obetazo! 

D07AD02 

0078 

D0 78 A 

Ha!cinonid 

Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi 

Gyenge hatású kortikoszteroidok és antiszeptikumok 
kombinációi 

Készftmény gyári neve 

FLUC!NAR kenőcs 

APULElN kenőés, krém, oldat 

SICCATEN 0,05% kenőcs, 0,05% krém 

DERMOFORTE kenőcs, krém 
DERMOVATE kenőcs, k:rém, oldat 

D078A01 
0078A04 

Prednizolon és antiszeptikumok PREDNISOLON J kenőcs 
Hidrokortizon és antiszeptikumok 

00788 

0078801 
0078802 
0078803 
0078804 

007BC 

007BC01 
D07BC02 
D078C03 
D07BC04 

00780 

D0 7 C 

D07CA 

007CA01 

Mérsékelten erős hatású kortikoszteroidok és 
antiszeptikumok kombinációi 

Flumetazon és antiszeptikumok LORIND EN C kenőcs 
Dezonid és antiszeptikumok 
Triamcinolon és antiszeptikumok ALKCEMA kenőcs 
Hidrokortizon-buli rá t és antiszeptikumok 

Erős hatású kortikoszteroidok és antiszeptikumok 
kombinációi 

Betametazon és antiszeptikumok 
Fluocino!on-acetonid és antiszeptikumok 
Fiuakortolon és antiszeptikumok 
Difi u kortolon és antiszeptikumok 

Nagyon erős hatású kortikoszteroidok és 
antiszeptikumokkombinációi 

Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi 

Gyenge hatású kortikoszteroidok és antibiotikumok 
kombinációi 

Hidrokortizon és antibiotikumok 
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CHLOROCJD-H kenőcs 
OXYCORT spray 
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D07CA02 
007CA03 

D07CB 

007CB01 
007CB02 
007CB03 
D07CB04 
007CB05 

007CC 

D07CC01 
007CC02 
D07CC03 
007CC04 

007C C20 

D07CD 

007X 

007XA 
007XA01 
D07XA02 

007XB 

D07XB01 
D07XB02 
D07X803 
007XB04 
007XB05 
D07XB30 

DD7XC 
D07XC01 
007XC02 

007XD 

ODB 
DOBA 

DOBAA 
DOBAA01 
DOBAA02 
DOBAA03 

O O BAB 

DOBA C 
D08AC01 

Metil-prednizolon és antibiotikumok 
-Prednizo!on és antibiotikumok 

Mérséke!ten erős hatású kortikoszteroidok és 
antibiotikumokkombinációi 

Triamcinolon és antibiotikumok 
Fluprednidén és antibiotikumok 
Fluoremetolon és antibiotikumok 
Dexametazon és antibiotikumok 
F!umetazon és antibiotikumok 

Erős hatású kortikoszteroidok és antibiotikumok 
kombinációi 

Betamefazon és antibiotikumok 
Fluocinolon-acetonid és antibiotikumok 
Fludroxikortid és antibiotikumok 
Bektemetazon és antibiotikumok 

Nagyon erős hatású kortikoszteroidok és 
antibiotikumokkombinációi 

Kortikoszteroidokegyéb kombinációi 

Gyenge hatású kortikoszteroidok egyéb kombinációi 
Hidrokortizon 
Prednizolon 

Mérsékelten erős hatású kortikoszteroidok egyéb 
kombinációi 

Flumetazon/ 
TriamcinoloÓ 
Fluprednidén 
Fiuorometalon 
Oexametazon 
Kortikoszteroidokkombinációi 

Erős hatású kortikoszteroidok egyéb kombinációi 
Betametazon 
Oezoximetazon 

Nagyon erős hatású kortikoszteroidok egyéb 
kombinációi 

ANTISZEPTIKUMOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK 
Antiszeptikumok és fertőtlenítők 

Akridin-származékok 
Etakridinium-laktát 
Arninaakridin 
Akriflavin 

A!umínium~tartalmúszerek 

Biguanidok és amidinek 
Oibróm-propamidin 
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Készítmény gyári neve 

PlMAFUCORT kenőcs, krém, oldat 
TETRAN-HYOROCORTISON kenőcs 

POLCORTOLONETCsprny 

DEXAPOLCORT N spray 

FLUCINAR N kenőcs 

VlPSOGAL kenöcs 

LORIND EN A kenőcs, T kenőcs 

OEXATOPIC krém 

DIPROSALIC 0,05% kenőcs, oldat 

ALSOL kenőcs 
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DOBAC02 Klórhexidin 009AA01 Framicetin 
DOBACOS Propamídin D09AA02 Fuzidinsav 
DOBAC04 Hexamidin 009AA03 Nitrofurazon 

DOBA D Bórsav-készitmények 
009AA04 Fenil·higany-hitrát 

DOBA E Fenol és származékai 
0 0 9 AB Cinkpályák 
009AB01 Cinkpólya adalék nélkü! ELASTOSAN cinkenyv pólya . _ 

D08AE01 Hexaklorofén RITOSEPT oldat D0 9 A 802 Cinkpólya adalékokkal 
D08AE02 Polikrezulén 
DOBAEOS Fenol D09AX Lágy paraffin kötszerek 
008AE04 Triklozán 
DOBAEOS Klóroxilenol 010 ACNE ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK 
008AE20 ARUGEEN spray D10A Acne elleni készítmények helyi használatra 

DOB AF Furán-származékok D10AA Kortikoszteroid kombinációk ac ne kezeléséhez 
DOBAF01 Nitrofurazon D10AA01 Fluorametolon 

010AA02 Metil-prednizolon 
DOBA G Jód-tartalmúkészitmények 010AA03 Dexametazon 
D08AG01 Jód/oktilfenoxipoliglikol-éter 
DOBAG02 Polividon-jód BET AD! NE kenőcs 010AB Kén-tartalmú készitmények 
DOBAGOS Jód JÓD-PÁRNA 1 ml D10AB01 Sitional 
D08AG04 Dijód-hidroxi-propán 010AB02 Kén 
DOBAGOS Kadexomer-jód 010ABOS Tioxolon 

010A804 Meszulfén 
DOBA H Kinolin-származékok 
D08AH01 Dekvalinium+ 010AD Retinaidok az ac ne helyi kezelésére 
D08AH02 Klórkinaidol CHLOROSAN kenács D10AD01 Tretinoin RETIN-A 0,05% krém, O, 1"/o oldat 
D08AH03 OxikinoHn D10AD02 Retina! 
D08AH30 Kliokinol 010ADOS Adapal en 

D10AD04 lzotretinoin 
DO BAJ Kvaternerammónium-vegyületek D10AD22 ALKSEBOR kenőcs 
008AJ01 Benzalkónium+ 
D08AJ02 Cetrimónium+ D10AE Peroxidok 
D08AJ03 Cetil-piridinium+ D10AE01 Benzoil-p~xid AKNEROXlD 5 gél, 1 O gél 
D08AJ04 Cetrimid LUBEXYL szuszpenzió 

D10AF Fertőzés elleni szerek acne kezelésére 
DOBAK Higany-tartalmúkészitmények D10AF01 Klindamicin DALACIN T emulzió 1% 
D08AK01 Higany(li)·klorid-amid DALACIN T oldat 
DOBAK02 Fenil-higany-borát D10AF02 Eritromicin 
DOBAKOS Higany(ll)-klorid D10AFOS Klóramfeniko! 
D08AK04 Merbromin D10AF04 Meklociklin 
DOBAKOS Higany, fém D10AF52 Eritromicin, kombinációk 
DOBAKOB Tiarnerzál 
DOBAKSO Higany{I!Hodid D10AX Acne-elleni egyéb készitmények helyi használatra 
DOBAK31 DERMAFORJNEsebhintópor D10AX01 Alumínium-klorid 

D10AX02 Rezorcin 
DOBAL Ezüst~vegyületek D10AXOS Azelainsav 
DOBAL01 Ezüst-nitrát D10AX30 Egyéb kombinációk 
DOBAL30 Ezüst 

D10B Acne elleni szisztémás készítmények 
DOBAX Egyéb antiszeptikumok és fertőtlenítök LUBEX emulzió 
DOBAX01 Hidrogén-peroxid D10BA Retinaidok acne kezelésére 
D08AX19 NEOMAGNOL tabletta D108A01 lzotretinoin ROACCUTAN 10 mg kapsz., 20 mg kapsz. 

009 GYÓGYÁSZATIKÖTSZEREK 011 EGYÉB BÓRGYÓGYÁSZATI KÉSZiTMÉNYEK 
D0 9 A Gyógyászati kötszerek D11A Egyéb börgyógyászati készitmények 

D0 9 AA Fertőzés elleni szereket tartalmazó D11AA Izzadásgátlók SUDEOL oldat 
kenőcsös kötszerek 

011AC Gyógysamponok 

1500 1501 
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D11AC01 
D11AC02 
D11AC03 
D11AC06 
D11AC08 
D11AC30 

011AE 
011AE01 

D11AF 

D11AX 
D11AX01 
D11AX02 
D11AX03 
D11AX04 

Cetrimid 
Kadmium-vegyületek 
Szelén-vegyületek 
Polividon-jód 
Kén-vegyületek 
Egyéb 

Androgének helyi használatra 
Metandienon 

Szemöles és tyúkszem elleni készitmények 

Egyéb dermatológia! készitmények 
Minoxidil, helyi 
Gamelénsav 
Kalcium-glükonát 
Lítium-szukcinát 

1502 

Készítmény gyári neve 

REGAIN E TOPIGAL solution 2% 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

UROGENITALIS RENDSZER ÉS NEMI HORMONOK @] 
G01 
G01A 

NŐGYÓGYÁSZAT! FERTŐZÉS ELLENISZEREK ÉS ANTJSZEPTIKUMOK 
Fertözés elleni szerek és antiszeptikumok kivéve a kortikoszteroid kombinációkat 

G01AA 
G01AA01 
G01AA02 
G01AAD3 
G01AA04 
G01AA05 
G01AA06 
G01AA07 
G01AAOB 
G01AA09 
G01AA10 

G01AB 
G01AB01 

G01AC 
G01AC01 
G01AC02 
G01AC03 
G01AC05 
G01AC06 
G01AC30 

G01AD 
G01AD01 
G01AD02 

GOiAE 
G01AE01 
G01AE10 

G01AF 
G01AF01 
G01AF02 
G01AF04 
G01AF05 
GD1AF06 
GOiAF07 
G01AF08 
G01AF11 
GOiAF12 
G01AF13 
G01AF14 
G01AF20 
G01AF29 

Antibiotikumok 
Nisztatin 
Natamicin 
Amfotericin 
Kandiddin 
Klóramfenikol 
Hachimicin (Trichomicin) 
Oxitetraciklin 
Karfecillin 
Mepartricin 
K!indamicin 

Arzén-vegyületek 
Acetarzol 

Kinolin-származékok 
Dijód-hidroxikinolin 
Kliokinol 
Klórkinaidol 
Dekalinium+ 
Broxikinolin 
OxikinaJin 

Szerves savak 
Tejsav 
Ecetsav 

Szulfonamidok j 
Szulfatolaniid 
Szu Jfonamidok kombinációi 

Imidazol-származékok 
Metronidazol 
Klotrimazoi 
Mikonazol 
Ekonazol 
Ornidazol 
Izokanazol 
TiokO!lazol 
Ketakonazol 
Fentikanazol 
Azanidazol 
Propenidazol 
Imidazol-származékokkombinációi 

G01AG Triazol-származékok 
G01AG02 Terkanazol 

G01AX 
G01AX01 
G01AX02 
G01AX03 

Egyéb fertőzés elleniszerek és antiszeptikumok 
Kiadantain 
lnozin 
Polikrezulén 

1503 

PIMAFUCIN 25 mg hüvelytabletta 

KllON hüvelykúp 
CANESTEN hüvelytabletta 

GYNO-PEVARYL 150 mg hüve\ykúp 

KLION-0 100 hüvelytabletta 

VAGOTHYL oldat 



ATC kód 

G01AX05 
G01AX06 
G01AX09 
G01AX11 
G01AX12 
G01AX13 

G01B 

G01BA 

G01BC 

G01BD 

G01BE 

G01BF 

G02 
G02A 

G02AB 
G02AB01 
G02AB02 
G02AB03 

G02AC 

G02AC01 

G02AD 
G02AD01 
G02AD02 
G02AD03 
G02AD04 
G02AD05 

G02AX 

G0 28 

G02BA 
G02BA01 
G02BA02 
G02BA03 

G02BB 
G02BB01 

G0 2 C 

G02CA 

G02CA01 
G02CA02 
G02CA03 

G02CB 

Nemzetközi név 

Nituratel 
Furazolidon 
Meti!rozanilin 
Polividon-jód 
Ciklopirox 
Protiofát 

Készítmény gyári neve 

BET ADIN E hüvelykúp 
BA TRAFEN hüvelykrém 

Fertőzés elleni szerek/antiszeptikumok kombinációi kortikoszteroidokkal 

Antibiotikumok és kortikoszteroidok 

Ki nolln-származékok és kortikoszteroidok 

Antiszeptikumok és kortikoszteroidok 

Szulfonamidok és kortikoszteroidok 

1 midazol-származékok és kortikoszteroidok 

EGYÉB NÓGYÓGY Á SZA TI KÉSZÍTMÉNYEK 
Méhműködést serkenták 

Anyarozs-alkaloidok 
Metil-ergometrin 
Anyarozs-alkaloidok 
Ergometrin 

Anyarozs-alkaloidok és oxitocln, beleértve a 
származékalkat, kombinációban 

Metil-ergomettin és oxitocin 

Prosztaglandi nak 
Dinaproszt 
Dinaprosztan 
Gemeproszt 
Karbaproszt 
Szulproszton 

Méhműködést serkentő egyéb szerek 

Localis fogamzásgátlók 

Intrauterin fogamzásgátlók 
Múanyag intrauterin eszköz 
Műanyag intrauterin eszköz rézzel 
Múanyag intrauterin eszköz progreszteronnal 

!ntravaginállsfogamzásgátlók 

Egyéb nőgyógyászati készítmények 

Szimpatomimetikumok a szülési fájdalmak 
visszaszorítására 

Ritodrin 
Bufenin 
Fenoleral 

Prolaktin-gátlók 

1504 

ERGAM csepp, injekció 

ENZAPROST F 5 mg injekció 
PREPIDIL 0,5 mg gél 

NALODOR 100 injekció, 500 injekció 

DELFEN hüvelyhab, hüvelykrém 

PRE-PAR 10 mg tabletta, 50 mg injekció 

PARTUSISTEN 0,5 mg injekció, tabletta 

ATCkód 

G02CB01 

G!)2CB02 
G02CB03 
G02CB04 
G02CB05 

G02CC 
G02CC01 
G02CC02 
G02CC03 
G02CC04 

G0 3 
G03A 

G03AA 
G03AA01 
G03AA02 
G03AA03 
G03AA04 
G03AAOS 
G03AA06 
G03AA07 

G03AA08 
G03AA09 
G03AA10 

G03AA11 

G03AB 

G03A801 
G03AB02 
G03AB03 

G03AB04 
G03A805 
G03AB06 

G03AC 
G03AC01 
G03AC02 
G03AC03 
G03AC04 
G03AC05 
G03AC06 
G03AC19 

G03B 

G03BA 
G03BA01 
G03BA02 
G03BA03 

Nemzetközi név 

Bromokriptin 

Uzurid 
Kabergolin 
Kvinagolid 
Metergolin 

Vaginális gyulladáscsökkentő készitmények 
lbuprofen 
Naproxen 
Benzidamin 
Flunoxaprofen 

Készítmény gyári neve 

BROMOCRIPTIN-RICHTER 
5 mg kapszula, 10 mg kapszula 
BROMOCRIPTIN-RJCHTER 2,5 mg tabletta 
PARLDDEL 2,5 mg tabletta 

NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS RENDSZÉR MODULÁ TO RAl 
Hormonális szisztémás fogamzásgátlók 

Pragesztagének és ösztrogének, fix kombinációk 
Etinadiel és ösztrogén 
Kingesztanel és ösztrogén 
Linösztrenol és ösztrogén 
Megősztral és ösztrogén 
Noretlszteron és ösztrogén 
Norgesztrel és ösztrogén 
Levonorgesztrel és ösztrogén 

Medroxiprogeszteron és ösztrogén 
Dezogesztrel és ösztrogén 
Gesztaden és ösztrogén 

Nergesztimát és ösztrogén 

Pragesztagének és ösztrogének, szekvenciális 
készitmények ! 

Megösztrol és ösztrogén 
Linösztrenol és ösztrogén 
Levonorgesztrel és ösztrogén 

Noretiszteron és ösztrogén 
Dezogesztrel és ösztrogén 
Gesztaden és ösztrogén 

Progesztegének 
Noretiszteron 
Unösztrenol 
Levonorgesztr.el 
Kingesztanal 
Megősztral 
Medroxiprogeszteron 

Androgének 

3-0xoandroszten(4)származékai 
Fluoximeszteron 
Metil-tesztoszteron 
Tesztoszteron 

1505 

OVIDON tabletta 
RIGEVIOON tabletta 

MARYELON tabletta 
DEMODEN drazsé 
MJNULET drazsé 
ClLEST tabletta 

ANTEOVIN tabletta 
TRI-REGOL tabletta 

POSTINOR tabletta 

PROVERA 5 mg tabletta, 1 O mg tabletta 
CONTINUIN tabletta 

HALOTESTIN 5 mg tabletta 

ANORIOL kapszula 
RETANDROL 250 mg olajos injekció 



ATCkód Nemzetközi név 

G0 3 BB 
G03BB01 

5-Androsztanon{3)származékai 
Meszterolon 

G03C 

G03CA 
G03CA01 
G03CA03 

Ösztrogének 

Természetes és félszintetikus ösztrogének, önállóan 
Etinil-ösztradiol 

G03CA04 

G03CA06 
G03CA07 
G03CA09 
G03CA53 
G03CA57 

G0 3GB 
G03CB01 
G03CB02 
G03CB03 
G03CB04 

G03CC 
G03CC02 
G03CC03 
G03CC04 
G03CC05 

G030 

G03DA 
G03DAOi 
G03DA03 
G03DA04 

G03DB 
G03DB01 
G03D802 
G03DB03 

G0 30C 
G03DC01 
G03DC02 
G03DC03 
GD3DC04 
G03DC05 
G030C31 

G0 3 E 

G03EA 
G03EA01 
G03EA02 
G03EA03 

G03EB 

ösztradiol 

ösztrto! 

Klórtrtanizen 
ösztron 
Promesztrien 
Ösztradiol, kombinációk 
Konjugáltösztrogének 

Szintetikus ösztrogének, önállóan 
Dienösztrol 
Dietil-sztilbösztrol 
Metallenösztri! 
Maxősztral 

ösztrogének kombinációi egyéb gyógyszerekkel 
Dienösztrol 
Metallenösztril 
Ösztron 
Dietil-szti!bösztrol 

Progesztegének 

Pregnén (4) származékai 
Gesztonoron 
Hidroxiprogreszteron 
Progeszteron 

Pregnadién-származékok 
Didrogeszteron 
Megősztral 
Medrogeszton 

ösztron-származékok 
AHilösztrenol 
Noretiszteron 
Un ősztrena l 
Etiszteron 
Tibalon 
Meti!-ösztrenolon 

Androgének és nói nemi hormonok kombinációi 

Androgének és ösztrogének 
Metil-tesztoszteron és ösztrogén 
Tesztoszteron és ösztrogén 
P raszteron és ösztrogén 

Androgén, progesztagén és ösztrogén kombinációi 

1506 

Készítmény gyári neve 

MIKROFOLUN 0,05 mg tabletta 
AKROFOLUN 5 mg olajos injekció 
ESTRADERM TTS 25 tapasz, 
50 tapasz, 100 tapasz 
OVESTIN 250 mikrogramm tabletta, 
1 mg tabletta, krém · 
STYPTANON 20 mg iv. injekció 
-T ACE 24 mg tabletta 
HOGIVAL 5 mg olajos injekció 

ESTROFEM tabletta, forte tabletta 
PRESOM EN 1,25 mg drazsé, 
mite 0,3 mg drazsé 

DIENOESTROL O, 1% kenőcs 

HORMOFORT olajos injekció 

DUPHASTON tabletta 

TURINAL tabletta 
NORCOLUT tabletta 
ORGAMETRIL 5 mg tabletta 

ATC kód Nemzetközi név 

G03EK Androgének és nói nemi hormonok 
kombinációi egyéb gyógyszerekkel 

G03EK01 Metil-tesztoszteron 

G03F Progesztegének és ösztrogének kombinációi 

G03FA 
G03FA01 
G03FA02 
G03FA03 
G03FA04 
G03FA05 
G03FA06 
G03FA07 
G03FA08 
G03FA09 
G03FA10 
G03FA11 

G03FB 

G03FB01 
G03F802 
G03FB03 
G03F804 
G03F805 
G03FB06 
G03FB07 
G03FB08 

Pragesztagének és ösztrogének, fix kombinációk 
Noretiszteron és ösztrogén 
Hidroxiprogreszteron és ösztrogén 
Etiszteron és ösztrogén 
Progreszte ron és ösztrogén 
Metil-nortesztoszteron és ösztrogén 
Etinodio! és ösztrogén 
Unösztrenol és ösztrogén 
Megősztral és ösztrogén 
Noretinodrel és ösztrogén 
Nergesztrel és ösztrogén 
Levonorgesztre! és ösztrogén 

Pragesztagének és ösztrogének, szekvenciális 
készitmények 

Nergesztrel és ösztrogén 
Linösztrenol és ösztrogén 
Klórmadinon és ösztrogén 
Megősztral és ösztrogén 
Noretiszteron és ösztrogén 
Medroxiprogreszteron és ösztrogén 
Medrogeszton és ösztrogén 
Did rageszteron és ösztrogén 

G03G Gonadotropi nak és egyéb ovuláció-stimulálók 

G03GA 
G03GA01 

G03GA02 

G03GA03 
G03GA04 

G03GB 
G03GB01 
G0 3 G 802 
G03G803 

Gonadotropi nak 
Korion-go~dotropin 

Humán menopauzális gonadotropin 

Szérum-gonadotropin 
Urofollltropin 

Szintetikus ovuláció-stimulálók 
CiklofenH 
Klomifen 
Epimesztrol · 

G03H Antiandrogének 

G03HA Anti androgének, önálló készitmények 
G03HA01 Clprateron 

G03HB antiandrogének és ösztrogének 
G03HB01 Clprateron és ösztrogén 

Készítmény gyárt neve 

KLIOGESTfilmtab!etta 

TRISEQUENS tabletta, forte tabletta 

CHORIOGONIN 1500 NE injekció 
PROFASI500 NE injekció, 
1 OOO NE injekció 
PAOFASI2000 NE injekció, 
5000 NE injekció 
HUMEGON injekció, 150 injekció 
PERGONAL injekció 

METRODIN injekció 

CLOSTYLBEGITtabletta 

ANDROCUR depot injekció, tabletta 

DIANE 35 drazsé 

G03X 

G03XA 

Egyéb nemi hormonok és a genitális rendszer modulátorai 

Antigonadotropinok és hasonló sz erek 

1507 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

G03XA01 Danazol DANOVAL 100 mg kapsz., 200 mg kapsz. 

G03XA02 Gestrinon 

G03XB Antiprogesztogének 
G03XB01 Mifepriszton 

G04 UROLÓGIAI KÉSZiTMÉNYEK 
G04A Vizeletfertőtlenítők és húgyúti fertőzés elleniszerek 

G04AA 
G04AA01 

G04AB 
G04AB01 
G04AB02 
G04AB03 
G04AB04 
G04AB05 
G04AB06 

G04AC 
G04AC01 
G04AC02 
G04AC09 

G04AD 
G04AD01 

G04AG 

G04AG05 
G04AG06 

G04AH 
G04AH01 
G04AH02 

G04AK 

G04B 

G04BA 
G04BA01 
G04BA03 

G04BC 

G048D 
G048D01 
G04BD02 
G04BD03 
G04BD04 
G048D05 

G04BX 
G04BX01 
G04BX02 

Meténamin-készítmények 
Meténamin 

Kinolon-szánnazékok, (kivéveJ01M) 
Nalidixsav 
Píramidsav 
Pipemidsav 
Oxolinsav 
Cinoxacin 
Flumekin 

Nitrofurán-származékok 
Nltrofurantoin 
Nifurtoinol 

Szalicilátok 
Fenil-szalicilát 

Egyéb vizeletfertőtlenítő és húgyúti 
fertőzés elleniszerek 

Mandulasav 
Nitroxolin 

Szulfonamidokkombinációi egyéb gyógyszerekkel 
Meténamin és szulfonamidok 
Fenazopiridin és szulfonamidok 

Vizeletfertótlenftó és húgyúti fertőzés 
elleniszerek kombinációi, kivéve a szulfonamidokat 

MANDElAMIN 500 mg dra~é 

EVIGRAMON kapszula 

GRAMURIN tabletta 

NITAOFURANTOIN O, 1 g tabletta 

FURAGIN tablettel -

Egyéb urológiai készitmények, beleértve a görcsoldókat 

Savanyiták 
Ammónium-klorid 
Kalcium-klorid 

Húgyúti kóoldók 

Húgyúti görcsoldók 
Emepronium+ 
Flavoxát 
Meladrazin 
Oxibutinin 
Terodilin 

Egyéb urológiai készitmények 
Magnézium-hidroxid 
Alfuzozin 

1508 

AMMONIUM CHLORATUM 0,5 g drazsé 

CYSTENAL oldat 
MAGUAUT granulátum 

DITROP AN tabletta 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

G04BX03 Acetohidroxámsav 

'l G04BX04 Finaszterid 

G04BX05 Afpresztadil 
P ROSCAR filmtabletta 

G048X06 Fenazopiridin 
G04BX07 Pygeum atricanum 

G04BX08 Tamszulozin 
TADENAN 25 mg kapszula 

G04BX19 STROGEN FORTE kapszula 
G04BX20 RAVERON injekció 

l 

1509 



ATC kód Nemzetközi név 

SZISZTÉMÁS HORMONKÉSZÍTMÉNYEK, KIVÉVE 
A NEMI HORMONOKAT 

Készítmény gyári neve 

H01 
H01A 

HYPOPHYSIS· ÉS HYPOTHALAMUS-HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK 
Hypophysis elülső lebenyének hormonjai és analógjai 

H01AA 
H01AA01 
H01AA02 

H01AB 
H01AB01 

H01AC 
H01AC01 

H01AC02 
H01AC03 

H01B 

H01BA 
H01BA01 
H01BA02 
H01BA03 
H018A04 
H01BA05 

H018B 
H018B01 
H018B02 

H01C 

H01CA 
H01CA01 
H01CA02 

H01CB 
H01CB01 

ACTH 
Kortikatropin 
Tetracosactid 

Tirotropin 
Ti rotropin 

Szarnatropin és analógjai 
Szematropin 

Szamatrem 
Mekaszermin 

Hypophysis hátsó lebenyének hormonjai 

Vazopresszin és analógjai 
Vazopresszin 
Dezmopresszin 
Upresszin 
Terlipresszin 
Omipresszin 

Oxitocin és származékai 
De maxitacin 
Oxitocin 

Hypothalamus hormonok 

Gonadotropin releasing honnanak 
Gonadoreli n 
Na faretin 

Növekedési hormon release inhibitor hormon 
Szomatosztatin 

H01CBD2 Oktreotid 

H02 SZISZTÉMÁS KORTIKOSZTEROIDOK 
H02A Szisztémás kortikoszteroidok, önállóan 

H02AA Mineralokortikoidok 
H02AA01 Aideszteron 

1510 

CORTROSYN depot szuszpenziós injekció 
SYNACTHEN depot 2 mg inje~ció 

GENOTROPlN 4 NE porampulla 
GENOTROPIN 4 NEKABI VIAL injekció, 
16 NE KABl VIAL injekció 
HUMATROPE 4 NE injekció 
NORDITROPIN PENSET 
12 injekció, 24 injekció 
SAIZEN 4 injekció,.10 injekció 

ADIURETIN SD O, 1% orrcsepp 
VASOPRESSIN orrspray 

POR 8 5 NE injekció 

OXYTOCIN 5 Ul injekció 

LUTRELEF 0,8 mg injekció, 3,2 mg injekció 
SYNAREL orrspray 

SOMATOSTATIN·UCB 
250 meg injekcio, 3 mg injekcio infúzióhoz 
STILAMlN 250 mikrog inj., 3 mg injekció 
SANDOSTATIN 0,05 mg/ml injekció, 
O, 1 mg/ml injekció 
SANDOSTATIN 0,2 mg/ml injekció, 
0,5 mg/ml injekció 

ATC kód 

H02AA02 

H02AA03 

H02AB 
H02AB01 

H02AB02 
H02AB03 
H02AB04 

H02AB05 
H02AB06 

H02AB07 
H02AB08 

H02AB09 

H02AB10 

H02AB11 
H02AB12 
H02AB13 
H02AB14 
H02AB19 

Nemzetközi név 

Fiudrakortizon 

Dezoxikorton 

Glükokortikoidok 
Betamelazon 

Dexametazon 
Fiuakortolon 
Metil-prednizolon 

Paramefazon 
Prednizo!on 

Prednizon 
Triamcinolon 

Hidrokortizon 

Kortizon 

Predniliden 
Rimexolo~.r 
Deflazak6rt 
Kloprednof 

H02B 

H02BX 
H02BX01 

Szisztémás kortikoszteroidok kombinációi 

Szisztémás kortikoszteroidokkombinációi 
Metll-prednizolon, kombinációk 

H02C 

H02CA 
H02CA01 

Kéreghormonokantagonistái 

Antikortikoszteroidok 
Tritosztán 

H03 PAJZSMIRIGYTERÁPIA 
H03A Tiroid-készitmények 

H03AA Tiroid-hormonok 
H03AA01 Levotiroxin-nátrium 

H03AA02 Liotironin-nátrium 
H03AA03 Levotiroxin és liotironin kombinációi 

1511 

Készítmény gyári neve 

ASTONIN-H tabletta 
FLUDROCORTISON tabletta 

CELESTONE 0,5 mg tabletta, 4 mg/ml inj. 
DIPROPHOS injekció . _ 
ORADEXON 0,5 mg tabletta; 5 mQ -i~jekció 

DEPO-MEDROL 40 mg/ml injekció 
MEDROL 4 mg tabletta, 16 mg tabletta 
MEDROL 32 mg tabletta, 100 mg tabletta 
METYPRED 4 mg tabletta, 16 mg tabletta 
METYPAED 1 g injekció, 250 mg injekció 
METYPRED DEPOT 40 mg/ml injekció 
SOLU-MEDROL40 mg inj., 125 mg inj. 
SOLU·MEDR01250 mg inj., 500 mg inj. 
SOLU·MEDROL 1000 mg injekció 

Dl-ADRESON F 125 mg 
szuszpenziós injekció 
01-ADRESON F AQUOSUM 25 mg injekció 
PREDNISOLON 5 mg tabletta 
UL TRACORTEN-H 100 mg vizoldékony in j. 

DELPHICORT 4 mg tabletta 
KENALOG 40 mg injekció 
POLCORTCLONE tabletta 
HYDRO·ADRESON AQUOSUM injekció 
HYDROCORTISON mikrokristályos injekció 
ADRESüN 250 mg szuszpenziós injekció 
ADRESüN 25 mg tabletta 

DEPERSOLON injekció 

ELTROXI N 50 meg tabletta, 100 meg tabi. 
EUTHYROX 50 tabi., 100 tabi., 150 tabletta 
L-THYROXIN 50 henning tabletta 
100 henning tabletta ' 
THYRAX 0,025 mg tabletta, O, 1 mg tabletta 

THYREOTOM tabletta 



ATC kód Nemzetközi név 

H03AA05 Pajzsmirigy kivonatok 

H0 3 B Antitiroid-készitmények 

H03BA Ticuradlok 
H038A01 MetiHiouracil 
H03BA02 Propil-tiouracil 

H0388 Kéntartalmú imidazol-származékok 
H038801 Karbimazol 
H038B02 Ti amazol 
H03BB52 Tiamazol, kombinációk 

H03BC P erklorátok 
H03BC01 Kálium-perklorát 

H03BX Egyéb antitiroid készítmények 
H03BX01 Dijódtirozin 
H03BX02 Dibrómtirozin 

H0 3 C Jód-terápia 

H03CA Jód-terápia 

H04 HASNYÁLMIRIGY-HORMONOK 
H04A Glikogenolitikus hormonok 

H04AA Glikogenolitikus homlonak 
H04AA01 Glukagon 

HOS KALCIUM HOMEOSTASIS 
HOSA Paratiroid hormonok 

H05AA Paratiroid hormonok 
H05AA01 Mellékpajzsmirigykivonat 

H0 5 B Anti-paratiroid hormonok 

H05BA Kaleitanin-készitmények 
H05BA01 Kalcitonin (szintetikus, lazac) 

H05BA02 Kalcitonin (természetes, sertés) 
H05BA03 Kalcitonin (szintetikus, humán) 
H05BA04 Elkatonin 

H01AA ACTH 
H01AA01 Kortikatropin 
H01AA02 Tetrakoszaktid 
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Q] 
J01 
J01A 

PROPYCIL 50 tabletta J01AA 
J01AA01 
J01AA02 

METOTHYRINtab!etta 

J01AA03 
J01AA04 
J01AA05 
J01AA06 
J01AA07 
J01AAOB 
J01AA09 
J01AA10 

INTRAJOD injekció J01AA11 
J01AA20 
J01AA56 

J01B 

GLUCAGON 1 mg injekció J01BA 
J01BA01 

J01BA02 

J01C 

J01CA 
J01CA01 

CALCO 50 NE inj., 100 NE injekció 
CALCO 50 NE/adag orrspray, 

J01CA02 
100 NE/adag orrspray 
CALSYNAR 100 NEI1ml injekció, 

J01CA03 

400 NE/2 ml injekció 
J01CA04 

MIACALCIC 50 NE injekció, 
100 NE injekció 
MIACALCIC 50 NE orrspray, 
100 NE orrspray 

J01CA05 
J01CA06 
J01CA07 

Nemzetközi név 

SZISZTÉMÁS FERTŐZÉS ELLENI SZEREK 

SZISZTÉMÁS ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK 
Tetraciklinek 

Tetraciklinek 
Demeklociklin 
Daxiciklin 

Klórtetraciklin 
Umeciklin 
Metaciklin 
Oxitetraciklin 
Tetraciklin 
Minociklin 
Rolitetraciklin 
Penimepiciklin 
K!omocik!in 
Tetraciklinek kombinációi 
Oxitetraciklin, kombinációk 

Amfenikolok 

Amfenikolok 
Klórarnfeni kol 

Tiamfenikol 

Béta-laktám anybakteriális szerek, penicillinek 

Szélesspektrumú penicillinek 
Ampicillin 

Pivampicillin 
Karbenicilli n 
Amoxicillin 

Karindacil!in 
Bakampicillin 
Epicillin 
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DOXYCYCLIN PHARMAVIT 100 mg tabl. 
ETT ADOXYCYCLIN-CHINOIN kapszula 
DOXYHEXAL 100 tabletta, 200 tabletta 
MICRODOX 100 mg kapszula 
VIBRAMYCIN 100 mg kapszula, 
200 mg injekció, szirup 

CHLOROCID drazsé, szirup, 
szuszpenziós injekció 

MPICILLIN granulátum szirup készítéséhez, 
injekció 
PENSTASIL por sziruphoz 
SEMICILLl N kapszula 

CARBENICILLIN injekció 
AMOCLEN por szuszpenzióhoz 
AMOXICILLIN 250 mg kapszula 
AMOXICILLIN 750 mg tabletta, 
1 OOO mg tabletta 
AMOXICILLIN PHARMAVlT 500 mg kapsz. 
AMOXICILLIN P HARMAVIT 1 OOO mg tabi. 
AMOXICILLIN porszirup 4 g/80 ml 
HUMAMOXIN 250 mg kapszula, 
500 mg kapszula 

- HUMAMOXIN 125 mg/5 ml por 
szuszpenzióhoz 
HUMAMOXlN 250 mg/5 ml por 
szuszpenzióhoz 

GEOPEN 500 mg tabletta 
PENGLOBE 400 mg filmtabletta 
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J01CA08 Pivmecillinám J01DA Cefalosporinok és rokon vegyületek 
J01CA09 Azlocillin SECUROPEN 500 mg injekció, 2 g injekció, J01DA01 Cefalexin CEPHALEXIN granulátum sziruphoz 

5 g injekció PYASSAN kapszula 
J01CA10 Mezlocillin BAYPEN 0,5 g injekcio, 2 g injekció, J01DA02 Cetaloridin 

5 g injekció J0,1DA03 Gefalotin 
J01CA11 Mecil!inám J01DA04 Cefazolin 
J01CA12 PiperaciHin PIPRil2 g injekció, 4 g injekció, 6 g injekció J01DA05 Cefoxitin MEFOXIN 1 g injekció, 2 g injekció 
J01CA13 Tikarcillin J01DA06 Cefuroxim ZINACEF 250 mg injekció, 
J01CA14 Metampicillin 750 mg injekció, 1,5 g injekció 
J01CA15 Talampicillin ZI N NAT 125 mg szuszpenzió 
J01CA16 Szulbenicillin ZI N NAT 125 mg fi!mtabletta, 
J01CA17 Temocillin 250 mg filmtabletta, 500 mg filmtabletta 
J01CA18 Hetaciili n J01DA07 Cefamandol MANDOKEF 1 g injekció, 2 g injekció, 
J01CA20 Kombinációk J01DAOB Cefaklor CECLOR 250 mg/5 ml granulátum, 
J01CA51 Ampici!lin, kombinációk 250 mg kapszula, 500 mg kapszula 

J01DA09 Cefadroxil 
J01CE Béta-Iaktamáz érzékeny penicillinek J01DA10 Cefotaxim CLAFORAN 1 g injekció 
J01CE01 Benzil-penicillin PENICILLIN 200 OOO NE injekció, J01DA11 Ceftazidim FORTUM 250 mg injekció, 500 mg injekció, 

1 OOO OOO NE injekció 1 g injekció, 2 g injekció 
J01CE02 Fenoxi-metil-penicillin VEGACILLIN tabletta J01DA12 Cefszulodin 
J01CE03 Propicilli n J01DA13 Ceftriaxon ROCEPHIN 1g iv. injekció, 2 giv. injekció 
J01CE04 Azidocillin ACCEPHIN 1 g im. injekció 
J01CE05 Feneticillin ROCEPHIN 250 mg im. injekció, 
J01CE06 Penamecillin MARIPEN tabletta. 500 mg im. injekció 
J01CE07 Klometocillin ROCEPHIN '250 mg iv. injekció, 
J01CE08 Benzil-penicillin-benzatin 500 mg iv. injekció 
J01CE09 Benzil-penicillin-prokain RETARDILLIN 400 OOO NE szuszp. injekció J01DA14 Cefetetán 

RETARDILLIN 1 OOO OOO NE szuszp. inj. J01DA15 Cefazedon 
J01CE10 Benzatin-fenoxi-metil-penicillin OXYBION por szirup készítéshez J01DA16 Cefmenoxim 
J01CE30 Kombinációk J01DA17 Cefonicid 

J01DA18 Latamo x ef 
J01CF Béta-Iaktamáz rezisztens penicillinek J01DA19 Cefotiám 
J01CF01 Dikloxacillin J01DA21 Cefatrizin 
J01CF02 Kloxacillin J01DA22 Cettízoxim / EPOCELl N 0,5 g injekció, 1 ,O g injekció 
J01CF03 Meticillin J010A23 Cefixim , 
J01CF04 Oxacillin OXACILLIN kapszula J010A24 Cefepim 

PROSTAPHLIN 250 mg injekció J01DA25 Cefodizim 
J01CF05 Flukloxacillin J01DA26 Cefetame t GLOBOCEF 250 mg filmtabletta, 

500 mg filmtabletta, szirup 
J01CG Béta-laktamáz.:gálók J01DA27 Cetpíramid 
J01CG01 Szulbaktám J010A30 Cefapirin 

J01DA31 Cetradi n 
J01CR Penicillinek kombinációi, beleértve a J01DA32 Csfoperazon CEFOBID 1 g injekció, 2 g injekció 

béta-Iaktamáz-gátlókat J01DA33 Cetpodoxim 
J01DA34 Cetacetri l 

01CR01 Ampicillin és enzimgátló UNASYN 1500 porampulla, 3000 poramp. J01DA35 Cefroxadin 
J01CR02 Amoxicil!in és enzimgátló AUGMENTIN 375 mg filmtabletta, J01DA36 Ceftezol 

625 mg filmtabletta J01DA37 Cefpirom 
AUGMENTIN 600 mg iv. injekció, J01DA38 Lorakarbet 
1,2 giv. injekció J01DA39 Ceftibuten CEDAX 400 mg kapszula 
AUGMENTIN 156mg/5 ml porsziruphoz CEDAX POR 36 mg/ml orális 

J01CA03 Tikarcillin és enzimgátló - szuszpenzióhoz 
J01CA04 Szultamicillin UNASYN filmtabletta J010A40 Cefmetazol 

J01CA05 Piperacillin és enzimgátló 
UNASYN por 250 mg 5 m! szuszpenzióhoz J01DA63 Ceftriaxon, kombinációk 

J01CR50 Penicillinekkombinációi PROMPTC/LL/N szuszpenziós injekció, J01DF Manabaktárnok 
forte szuszpenziós injekció J01DF01 Aztrennám 

J010 Egyéb béta-laktám antibakteriális szerek J01DH Karbapanemek 
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J01DH02 Meropenem J01FA05 O!eandomicin 
J01DH51 Imipenern és enzimgátló TIENAM 500 mg ív. injekció J01FA06 Roxítromícin RUUD 150 mg fílmtabletta 

J01FA07 Jozamicin WILPRAFEN filmtabletta 
J01E Szulfonamidok és trimetoprim WILPRAFEN szuszpenzió, forte szuszp. 

J01FAOB -Troleandomicin 
J01EA Trimetoprim és származékai J01FA09 Klaritromicin KLACID 250 mg filmtabletta 
J01EA01 Trimetoprim TRIMErHOPAIM tabletta KLACID granula 125mg/5 ml szuszp_enzió 
JOiEA02 Bradimaprim J01FA10 Azitromicin 

JOiFAii Miokamicín 
JOiEB Rövidhatású szulfonamldok J01FA12 Ro kitamicin 
J01EB01 Szulfaizodimidin 
J01EB02 Szulfametizol J01FF Linkozamidok 
J01E803 Szulfadimidin J01FF01 Klindamicin DALACIN C 75 mg kapszula, 
J01EB04 Szulfapíridin 150 mg kapszula, 300 mg kapszula 
JOiE805 SzuHafurazol DALACIN C 300mg/2 ml injekció, 
JOiE806 SzuHanilamíd 600 mg/4 mlinjekció, 900 mg/6 ml injekció 
J01E807 Szulfatiazol KUMICIN 150 mg kapszula 
J01EBOB Szulfatiokarbamíd J01FF02 Linkamicin 
J01E820 Kombinációk 

JOiG Aminogllkozld antibakteriális szerek 
J01EC Közepes hatású szulfonamidok 
JOiECOi SzuHametoxazol J01GA Sztreptomicinek 
J01EC02 Szulfadiazin J01GA01 Sztreptomícin STREPTOMYCIN 1 g injekció 
JOiEC03 SzuHamoxol J01GA02 Sztreptoduocin 
J01EC20 Kombinációk 

JOiGB Egyéb aminoglikozidok 
J01ED Tartós hatású szuHonamidok J01GB01 T abramicin BRULAMYCIN 40 mg inj., 80 mg injekció 
JOiEDOi SzuHadimetoxin J01GB03 Gentamicin GARAMYCIN szivacs 
J01ED02 SzuHalen GENTAMYCIN 40 mg injekció, 
J01ED03 Szulfametomidin 80 mg Injekció 
J01ED04 Szulfametoxidiazin SEPTOPALminilánc·10, 
J01ED05 SzuHametoxipiridazin SEPTOPAL minilánc-20 
J01ED06 Szulfaperin SEPTOPAL·10 lánc, 
J01ED07 Szulfamerazin l SEPTOPAL·30 lánc, 
J01ED08 Szulfafenazot SEPTOPAL-60/ánc 
J01ED09 Szulfamazon J01GB04 Kanamicin 
J01ED20 Kombinációk J01G805 Neomicin 

J01GB06 Amikacin AMIKIN 100 mg injekció, 
J01EE Szutfonamidok és trimetoprim 250 mg injekció, 500 mg injekció 

kombinációi, beleértve a származékokat LIKACIN 500 mg injekció 
J01EE01 Szulfametoxazol és trimetoprim BACTRIM injekció infúzióhoz J01GB07 Netilmicin NEfROMYCINE 50 mg/2 ml injekció, 

CO-TRIMOXAZOL FORTE PHAAMAVIT 150 mg/1,5 ml injekció 
tabletta J01G808 Szizomicin 
SUMErROLIM szirup,-tabletta J01GB09 Dibakacin 

J01EE02 Szulfadiazin és trimetoprim J01GB10 Ribosztamicin 
J01EE03 Szulfametrol és trimetoprim 
J01EE04 Szulfamoxol és trimetoprim JOiM Kinolon antibakteriális szerek 
J01EE05 Szulfadimidin és trimetoprim POTESEPTtabletta 

J01MA Fluorokinolonok 
JOiF Makrolidok és li okozamidok J01MA01 Ofloxacin TARIVID 200 mg filmtabletta 

TARIVID filmtabletta 
J01FA Makrolidok - TARIVID IV. 100mg infúzió, 200mginfúzió 
J01FA01 Eritromici n ERYC 125 mg kapszula, 250 mg kapszUla J01MA02 Ciprofloxacin CIPROBAY 100 mg infúZióhoz való 

ERYTHRAN granulátum sziruphoz koncentrátum 
ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE ClPROSA Y 100 mg infúzió, 
300 mg injekció 200 mg infúzió 

J01FA02 Spiramicin ROVAMYCINEfilmtabletta Cl PROBAY 250 mg fi1mtabletta, 
J01FA03 Midekamicin sqo mg filmtabletta 
J01FA04 PriszUnamicin J01MA03 Pefloxacin PEFLACI NE 400 mg filmtabletta 
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PÉFLACINE injekció infúzió készítéshez DIFLUCAN 2 mg/ml infúzió 
PÉFLACINE manadózis 400 mg filmtabletta J02AC02 ltrakonazol ORUNGAL 100 mg kapszula 4x 

J01MA04 Enoxacin OAUNGAL 100 mg kapszula 15x 
J01MA05 Temafloxacin 
J01MA06 Norfloxacin NOLlCIN tabletta J02AX Egyéb szisztémás gomba elleniszerek 
J01MA07 Lomefloxacin J02AX01 Flucitozin ANGOTIL 1% infúzió, tabletta 
J01MA08 Fleroxacin 
J01MA09 Sparf!oxacin J04 MYKOBAKTERIUM OKOZTA FERTŐZÉS GYÓGYSZEREl 

J04A Tuberkulózis kezelésének gyógyszerei 
J01MB Egyéb kinolonok, kivéve a G04A B csoportot 
J01MB01 Rozoxacin J04AA Amino-szalicilsav és származékai 

J04AA01 Amino-szalici!sav 
J01R Antibakteriális szerek kombinációi J04AA02 Nátrium-amino-sza!icilát 

J04AA03 Kalcium-amino-szalicilát 
J01AA Antibakteriális szerek kombinációi 
J01RA01 Penicillinek kombinációi egyéb J04AB Antibiotikumok 

antibakteriális szerekkel J04AB01 Cikloszerin 
J01AA02 Szulfonamidok kombinációi egyéb J04AB02 Rifampicin TUBOGIN i 50 mg kapszula, 

antibakteriális sz erekkel {kivéve trimetoprim) 300 mg kapszula 
J04AB03 Ritamicin 

J01X Egyéb antibakteriális szerek J04A804 Rifabutin 
J04AB30 Kapreomicin 

J01XA Gli ko peptid antibakteriális sz erek 
J01XA01 Vankomicin VANCOCYN CP 500 mg injekció J04AC Hidrazidok 
J01XA02 Teikoplanin J04AC01 Izoniazid ISONICID 50 mg tabletta, injekció 

J04AC51 Izoniazid, kombinációk 
J01XB Polimixinek 
J01XB01 Kolisztin J04AD Tickarbamid-származékok 
J01XB02 Polimixin POL YMYXIN B 50 mg injekció J04AD01 Protionamid 

J04AD02 Tiokarlid 
J01XC Szteroid antibakteriális szerek J04AD03 Etionamid 
J01XC01 Fuzidinsav 

J04AK Tuberkulózis kezelésének egyéb gyógyszerei 
J01XO Imidazol-származékok J04AK01 Pirazinam~ PYRAZINAMID 0,5 g tabletta 
J01XD01 Metronidazol KLION 0,5% infúzió J04AK02 Etambutol- SURAL tabletta 
J01XD02 Tinidazol J04AK03 Terizidon 
J01XD03 Ornldazol J04AK04 Marinamid 

J01XX Egyébantibakteriális szerek J04AM Tuberkulózis kezelésének gyógyszerei 
J01XX01 Fasztomicin kombinációkban 
J01XX02 Xibomol J04AM01 Sztreptomicin, kombinációk 
J01XX03 Kicfoktol J04AM02 Aifampicin, kombinációk 
J01XX04 Spektinomicin TROBICIN injekció 

SZISZTÉMÁS GOMBA ELLENISZEREK 
J 0 48 Lepra kezelésének gyógyszerei 

J 0 2 
J02A Szlsztémás gomba elleni szerek J04BA Lepra kezelésének gyógyszerei 

J048A01 Klofazimin 
J02AA Antibiotikumok J04BA02 Dapszon 
J02AA01 Amfoterici n FUNGIZONE 50 mg injekció infúzióhoz J04BA03 Aldeszulfon·nátrium 
J02AA02 Hachímicin 

J05 SZISZTÉMÁS VÍRUS ELLENISZEREK 
J02AB Imidazol-származékok J05A Közvetlenül a vírusra ható szerek 
J02AB01 Mikonazol 
J02AB02 Ketakonazol NIZORAL tabletta JOSAA Tioszemikarbazonok 

J05AA01 Metiszazon 
J02AC Triazol-származékok 
J02AC01 Fiukanazol DIFLUCAN 50 mg kapsz., 100 mg kapsz. J05AB Nukleozidok 

DIFLUCAN 150 mg kapszula, J05AB01 Acikicvir VIRCLEX 200 mg tabletta, 
200 mg kapszula 250 mg injekció infúzióhoz 

ZOVIRAX 200 mg tabletta 
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ZOVIRAXszuszpenzió 125 ml 
JOSAB02 ldoxuridin 
JOSAB03 Vidarabi n 
JOSAB04 Ribavirin VIRAZOLE 200 mg kapszula 

VIRAZOLE porampulla inhalációs aerosol 
JOSABOS Zidovudin 
J05AB06 Ganciklovir CYMEVENE injekció iv. infúzióhoz 
JOSAB07 Didanozin 
JOSABOB Zalcitabin 
J05AB09 Famciklovir 
JOSAB10 Lamivudin 

JOSAC Ciklikus aminok 
J05AC02 Aimantadin 
JOSAC03 T romantadin 

JOSAD Faszfonsav-származékok 
J05AD01 Faszkarn et 
JOSAD02 Foszfonet 

JOSAX Vírus elleni egyéb sz erek 
JOSAX01 Maroxidin 
JOSAX02 Lizozim 
J05AX03 Nevirapio 
J05AX04 Stavudin 
JOSAX191 SOPRINOSINE tabletta 

JOS IMMUNSZÉRUMOK ÉS IMMUNGLOBULINOK 
JOGA lmmunszérumok 

J06AA lmmunszérumok 
J06AA01 Diftéria antitoxin 
J06AA02 Tetanuszantitoxin 
J06AA03 Kígyóméreg antiszárum 
J06AA04 Botulinum antitoxin 
J06AA05 Gáz-gangréna szérum 
J06AA06 Veszettség szérum 

JOSB Immunglobulinok 

JOBBA Normál humán immunglobulinok 
J06BA01 Immunglobulinok, normál humán, 

extravaszkuláris használatra 
J06BA02 Immunglobulinok, normál humán, 

intravaszkuláris használatra 

JOSBB Specifikusimmunglobulinok 
J06BB01 Anti-D (rh) immunglobulin 
J06BB02 Tetanuszimmunglobulin 
J06BB03 Varicel!a/zosterimmunglobulin 
J06BB04 Hepatitis B immunglobulin 
J068805 Veszettség immunglobulin 
J068806 Rubeolaimmunglobulin 
J06BB07 Vaccinia immunglobulin 
J06BB08 Staphylococcus immunglobulin 
J06BB09 Cytomegalovirusimmunglobulin 
J06BB10 Diftéria immunglobulin 
J06BB11 Hepatitis A immunglobulin 
J06BB12 Kullancsencephalitisimmunglobuli~ 
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J068C 
J068C01 

J07 
J07A 

J07AC 
J07AC01 

J07AD 
J07AD01 

J07AE 
J07AE01 
J07AE51 

J07AF 
J07AF01 

J07AG 
J07AG01 
J07AG51 

J07AH 
J07AH01 
J07AH02 

J07AH03 
J07AH04 
J07AH05 
J07AH06 

J07AJ 
J07AJ01 
J07AJ02 
J07AJ51 
J07AJ52 

J07AK 
J07AK01 

J07AL 
J07AL01 
J07AL02 

J07AM 
J07AM01 
J07AM51 
J07AM52 

J07AN 
J07AN01 

J07AP 
J07AP01 
J07AP02 
J07AP03 
J07AP10 

J07AR 

Egyéb immunglobulinok 
Nebakumab (centoxin) 

V AKCINÁK 
Bak~ériumos vakcinák 

Anthrax v<ikcinák 
An thrax antigén 

Brucellosis vakcinák 
Brucella antigén 

Kolera vakcinák 
Kolera, inaktivált, teljes sejt 
Kolera, typhold vakcinával kombinációban, inaktivált, teljes sejt 

Diftéria vakcinák 
Diftéria toxoid 

Haernaphilus influenzae B vakcinák 
Haernaphilus influenzae B, tisztított antigén konjugátum 
Haernaphilus influenzae B, toxoidokkal kombinációban 

M eningococcus vakcinák 
Meningococcus A, tisztitott poliszacharid antigén 
Egyéb Meningococcus monovalens, tisztitott 
poliszacharid antigén 
Meningococcus, bivalens tisztított poliszacharid antigén 
Meningococcus, tetravalens tisztított poliszacharid antigén 
Egyéb Meningococcus polivalens tisztított poliszacharid antigén 
Meningococcus B, külsó membrán protein vakcina 

Pertussis vakcinák 
Pertussis, inaktivált, teljes sejt 
Pertussis, tifttított antigén 
Pertussis, rhaktivált, teljes sejt, toxoidokkal kombinációban 
Pertussis, tisztított antigén, toxoidokkal kombinációban 

Pestis vakcinák 
Pestis, inaktivált, teljes sejt 

Pneumacoccus vakcinák 
Pneumococcus, tisztított poliszacharid antigén 
Pneumococcus, tisztított poliszacharid antigén konjugátum 

Tetanuszvakcinák 
Tetanusz toxoid 
Tetanusz toxoid, diftéria toxoiddal kombinációkban 
Tetanusz toxoid, tetanusz immunglobulinnal kombinációkban 

Tuberkulózis vakcinák 
Tuberkulózis, élő gyengített 

Typhoid vakcinák 
Typhoid, orális, élő gyengített 
Typhoid, inaktivált, teljes sejt 
Typhoid, tisztított poliszacharid antigén 
Typhoid, kombinációja paratyphi fajokkal 

Typhus (exanthematicus) vakcinák 
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J07AR01 

J07AX 

J078 

J07BA 
J07BA01 
J07BA02 

J 0 7 BB 
J078801 
J07BB02 

J 0 78C 
J07BCOi 
J07BC02 

J078D 
J07BD01 
J07BD51 
J07BD52 
J07BD53 

J07BE 
J07BE01 

J078F 
07BF01 
J07BF02 
J07BF03 

J07BG 
J078G01 

J07BH 
J07BH01 

J07BJ 
J07BJ01 
J07BJ51 

J07BK 
J07BK01 

J078L 
J078L01 

J078X 

J 0 7 C 

J07CA 
J07CA01 
J07CA02 
J07CA03 

Nemzetközi név 

Typhus exanthematicus, inaktivált, teljes sejt 

Egyéb baktériumos vakcinák 

Vírusos vakcinák 

Encephalitis vakcinák 
Kul!ancs encephalitis, inaktivált, teljes vírus 
Japán encephalitis, inaktivált, teljes vírus 

Influenza vakcinák 
Influenza, inaktivált, teljes vírus 
Influenza, tisztítottantigén 

Hepatitisvakcinák 
Hepatitis 8, tisztított antigén 
Hepatitis A, tisztított antigén 

Kanyaró vakcinák 
Kanyaró, élőgyengített 

Készítmény gyári neve 

Kanyaró, mumpsszal kombinációban, élő gyengített 
Kanyaró, mumpsszal és rubealával kombinációban, élő gyengített 
Kanyaró, rubealával kombinációban, élő gyengített 

Mumpsz vakcinák 
Mumpsz, élő gyengített 

Po!iomyelitis vakcinák 
Po!iomye!itis orális, manavalens élő gyengített 
Poliomye!itis orális, trivalens élő gyengített 
Poliomyelitis, trivalens, inaktivált, teljes vírus 

Veszettség vak ci nák 
Veszettség, inaktivált, teljes vírus 

Rota vírus diarrhoea vakcinák 
Rota vírus, élő gyengített 

Rubeola vakcinák 
Rubeola, élő gyengített 
Rubeola, mumpsszal kombinációban, élőgyengített 

Varicella vakcinák 
Varicel!a, élőgyengített 

Sárgaláz vakcinák 
Sárgaláz, élőgyengített 

Egyéb vírusos vakcinák 

Kombinált baktériumos és vírusos vakcinák 

Kombinált baktériumos és vírusos vakcinák 
Diftéria-poliomyelitis-tetanusz 
Diftéria-pertussis-poliomyelitis-tetanusz 
Diftéria-rubeola-tetanusz 
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ATC kód 

ITJ 
L01 
L01A 

L01AA 
L01AA01 

L01AA02 
L01AA03 
L01AA04 
L01AA05 
L01AA06 
L01AA07 
L01AA08 

L01AB 
L01AB01 
L01AB02 
L01AB03 

L01AC 
L01AC01 
L01AC02 
L01AC03 

L01AD 
L01AD01 
L01AD02 
L01AD03 
L01AD04 
L01AD05 
L01AD06 
L01AD07 

L01AG 
L01AG01 

L01AX 
L01AX01 
L01AX02 
L01AX19 

L01B 

L01BA 
L01BA01 

Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

DAGANATELLENES SZEREKÉS IMMUNMOOULÁTOROK 

DAGANATELLENESSZEREK 
Alkilező szerek 

M ustámitrogén analógok 
Ciklofoszfamid 

K!órambucill 
Melfalán 

Klórmetin 
Jfoszfamid 
Trofoszfamid 
Prednimusztin 

Alkil-szulfonátok 
Buszulfán 
Treoszulfán 
Mannaszulián 

Etiléniminek 
Tiotepa 
Triazikon 
Karbokon 

Nitroza-karbamid-származékok 
Karmusztin 
Lomusztin 
Szemusztin 
Sztreptozocin 
Fotemusztin 
Nimusztinj 
Ranimusttin 

Epoxidok 
Etoglucid 

Egyéb alkilezó szerek 
Mitobronitol 
Pipobromán 

Antimetabolitok 

Folsav analógok 
Metotrexát 
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CYTOXAN 200 mg liofilizált injekckS'i'v. 
CYTOXAN 25 mg tabletta, 50 mg tabletta 
EUKERAN 5 mg tabletta 
ALKERAN 2 mg tabletta 
ESTRACYT kapszula, 300 mg injekció 

ZITOSTOP tabletta 

BICNU 100 mg injekció 

MYELOBROMOL tabletta 

ELOBROMOL 50 mg tabi., 250 mg tabi. 

METHOTREXA T lachema 2,5 mg tabletta, 
10 mg tabletta 
METHOTREXA T LACHEMA 5 mg injekció, 
50 mg injekció 
METHOTREXATLACHEMA 
500 mg porampulla, 1 OOO mg porampulla 
METHOTREXAT LACHEMA 1000 mg inj. 
METHOTREXAT-EBEWE 10 mg injekció, 
50 mg injekció 
METHOTREXAT-EBEWE 500 mg injekció 
METHOTREXAT-EBEWE 1000 mg 
infúzióhoz való koncentrátum 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

METHOTREXAT ·EBEWE 5000 mg 
infúzióhoz való koncentrátum 
METHOTREXATE 5 mg injekció, 
50 mg injekció 

L01BB Purin analógok 
L01BB01 IMURAN 25 mg filmtabl., 50 mg filmtabl., 

50 mg injekció 
L01BB02 Merkaptopurin 
L01BB03 Ticguanin LANVIS 40 mg tabletta 
L018804 Kladribin 
L018805 Fiudarabi n 

L01BC Pirimidin analógok 
L01BC01 Citarahin ALEXAN 40 mg injekció, 100 mg injekció 

1 OOO mg injekció 
CYTOSAR 100 mg injekció, 
500 mg injekció, 1 g iríjekció 

L01BC02 Fluorouracil EFUDIX kenőcs 
FLUORO-URAClL ROCHE 
250 mg/5 ml injekció 

L01BC03 Tegafur TORAFUR 400 mg injekció, kapszula 
L01BC04 Kam10fur 
L01BC05 Gemcitabin 

L01C Növényi~alkaloidok és egyéb természetes készítmények 

L01CA Vinca-alkaloidok és analógjaik 
L01CA01 Vinblasztin VINBLASTIN injekció 
L01CA02 Vinkrisztin VINCRISTIN 1 mg/ml oldatos injekció 

VINCRISTIN injekció 
L01CA03 Vindezin 

L01CB Podofillotoxin-származékok 
L01CB01 Etopozid LASTET 25 mg kapszula, 50 mg kapszula, 

100 mg kapszula 
LASTET injekció 
VEPESID 50 mg kapszula, 
100 mg kapszula, 100 mg injekció 

L01CB02 Tenipozid VUMON 50 mg injekció 

. L01CC Colchicin-származékok 
L01CC01 Dernekolein 

L01CD Texan-származékok 
L01CD01 Paklitaxel 

L01D Citatoxikus antibiotikumok 

L01DA Aklinamieinek 
L01DA01 Daldinamicin 

L01DB Antracik!inek és rokon vegyületek 
L01D801 Doxorubicin ADAIBLASTINA RAPID diso!ution injekció 

PALLAGICI N 10 mg injekció 
L01DB02 Daunorubicin 
L01DB03 Epirubicin FARMORUBICIN RO 10 mg injekció, 

50 mg injekció 
L01DB04 Aklarobicin 
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ATC kód Nemzetközi név 

L01DB05 Zorubicin 
L01DB06 Idaruhicin 

L010B07 Mitoxantron 

L01DC Egyéb citatoxikus antibiotikumok 
L01DC01 Sleamicin 
L01DC02 Plikamicin 
L01DC03 Mitomicin 

L01X Egyéb daganatellenes szerek 

L01XA Platina-vegyületek 
L01XA01 Ciszplatin 

L01XA02 Karbop!atin 

L01XB Metil·hidrazin-származékok 
L01XB01 Prokarbazin 
L01XB02 

L01XX Egyéb daganatellenes szerek 
L01XX01 Amszakril)l 
L01XX02 Aszparagiház 
L01XX03 Altrelamin 
L01XX05 HidTOXikarbamid 

L01XX07 Lonidamin 
L01XX08 Pentosztali n 
L01XX09 Miltefozin 
L01XX10 Mazaprokol 
L01XX11 Esztramusztin 
L01XX13 Oakarbazin 
L01XX14 Tretinoin 
L01XX15 Portimer-nátrium 

L01XY Citosztatikumok kombinációi 

L02 ENDOKRIN TERÁPIA 
L02A Hormonok és rokon vegyületek 

L02AA Ösztrogének 
L02AA01 Dietil-sztilbösztrol 
L02AA02 ösztradiol 
L02AA03 Etinil·ösztradiol 
L02AA04 Foszfösztrol 

L02AB Pragesztagének 
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Készitmény gyári neve 

ZAVEDOS 5 mg liofilizált por iv. infúzióhoz 
ZAVEDOS 1 Omg liofilizált por iv. infúzióhoz 
NOVANTAONE 10 mg injekció, 
20 mg injekció, 25 mg injekció 

BLEOCIN 15 mg injekció 

MITOMYCJN C 2 mg injekció, 
10 mg injekció 

CISPLATIN-EBEWE 10 mg injekció, 
25 mg injekció, 50 mg injekció 
CISPLATIN-EBEWE I.A. 20 mg injekció, 
100 mg injekció 
PLATIDIAM 10 mg injekció, 25 mg injekció, 
50 mg injekció 
PLATIDIAM 10mg/20 ml injekció, 
25 mg/50 ml injekció, 50 mg/1 00 ml injekció 
CARSCPLAT 150 mg iv. injekció, 
450 mg iv. injekció 
CYCLOPLA TIN 50 mg injekció, 
200 mg injekció 

NATULAN kapszula 
DACARBAZIN 100 mg injekció, 
200 mg injekció 
DETICENE 200 mg injekció 

BIOSUPRESSIN kapszula 
UTALIA kapszula 

SYNTESTRIN drazsé 



ATC kód Nemzetközi név 

L02A801 
L02AB02 

L02AB03 

L02AE 
L02AE01 

L02AE02 
L02AE03 
L02AE04 

L02AX 

L028 

L028A 
L02BA01 

L02BA02 

L02BB 
L02BB01 
L02BB02 

L028G 
L02BG01 
L02BG02 

L03 
l03A 

L03AA 
L03AA01 
L03AA02 

l03AA03 

L03AA04 

L03AA05 
L03AA06 
l03AA07 
l03AA08 
L03AA09 
L03AA10 
L03AA11 

Megősztral 
Medroxiprogeszteron 

Gesztonoron 

Gonadotropin releasing hormon analógok 
BuszereJin 

Leuprorelin 
Geszeretin 
Triptorelin 

Egyéb hormonok 

Hormon·antagonisták és rokon vegyületek 

Antiösztrogének 
Tamoxifen 

Teremifen 

Antiandrogének 
Fiutamid 
Nilutamid 

Enzimgátlók 
Aminoglutetimid 
Formesztán 

IMMUNMODULÁTOROK 
Immunstimuláló szerek 

Citokinek 
Interleukin 
Filgrasztim 

Molgramosztim 

Alfa·interferon 

Poly!:C 
Poly ICLC 
Timopentin 
Gamma·interferon 
Szargramosztim 
Lenograsztim 
Béta-interferon 
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Készítmény gyári neve 

DEPO PROVERA 500 mg injekció 
FARLUT AL 500 mg tabletta 
PROVERA 100 mg tabletta, 200 mg tabletta 
500 mg tabletta ' 

SUPRECUR orrspray 
SUPREFACT injekció, orrsray 
LUCAINDEPOT 3,75 mg inje!<;:ció 
ZOLADEX DEPOT 3,6 mg injekció 
DECAPEPTYL O, 1 mg injekció, 
0,5 mg injekció 
DECAPEPTYL DEPOT injekció 

ZITAZONIUM 10 mg tabletta, 
20 mg tabletta, 30 1,11g tabletta 
ZITAZONIUM 40 mg·tab!etta 

FUGEREL tabletta 

2 PROLEUKIN 18x1 OOO OOO NE injekció 

NEUPOGEN 30 millió NE injekció, 
48 millió NE injekció 
LEUCOMAX 150 meg injekció, 
300 meg injekció 
LEUCOMAX 400 meg injekció, 
700 meg injekció 

EGIFERON 1 OOO OOO NE injekció 
INTRON A 3 millió NE injekció, 
5 millió NE injekció, 10 millió NE injekció 
ROFERON A 3 millió NE injekció, 
9 millió NE injekció, 18 millió NE injekció 

ATC kód Nemzetközi név 

L03AX 
L03AX01 
L03AX02 
L03AXD3 

L 0 4 
L 0 4 A 

L04AA 
L04AA01 

L04AA02 
L04AA03 
L04AA04 

L04AX 
L04AX01 

Egyéb immunstimuláló szerek 
Lentinán 
Roquinimex 
BCG vakcina 

IMMUNSZUPPRESSZÍVSZEREK 
lmmunszuppresszívszerek 

Szelektív immunszupresszív sz erek 
Ciklosparin 

Muromonab·CD3 
Antilimfocita immunglobulin 
Antitimocitaimmunglobulin 

Egyéb immunszupressziv szerek 
Azalioprin 

l 
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Készítmény gyári neve 

SANOIMMUN 25 mg kapszula, 
100 mg kapszula 
SANDIMMUN 100 mg/ml ivóampulla, 
SANDIMMUN 50 mg/ml infúzióhoz való 
koncentrátum 
SANOIMMUN NECRAL 25 mg kapszula, 
50 mg kapszula 
SANDIMMUN NECRAL 100 mg kapszula, 
SANDIMMUN NECRAL 100 mg/ml ivóoldat 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

[Ji!] VÁZ-IZOMRENDSZER 

M01 GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS REUMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK 
M01A Nemszteroid gyulladásgátló/reumaelleni készitmények 

M01AA 
M01AA01 
M01AA02 
M01AA03 
M01AA05 
M01AA06 
M01AA19 

M01AB 
M01AB01 

M01AB02 
M01AB03 
M01AB04 
M01AB05 

M01AB06 
M01AB07 
M01AB08 
M01AB09 
M01AB10 
M01AB11 
M01AB12 
M01AB13 
M01AB14 
M01AB15 
M01AB51 
M01AB55 

M01AC 
M01AC01 

Butil-pirazolidinek 
Fenilbutazon 
Matebutazon 
Oxifenbutazon 
Klofezon 
Kebuzon 

Ecetsav-származékok és rokon vegyületek 
lndometacin 

Szu!indák 
T almetin 
Zornepirák 
Diklofenák 

Aiklatenák 
Sumadizon 
Etodolák 
Lonazolák 
Fentlazák 
Acemetacin 
Ditenpiramid 
Oxametacin 
Proglumetacin 
Ketoralak 
lndometacin, kombinációk 
Diklofenák, kombinációk 

Oxikárnak 
Piroxikám 
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PHENYLBUTAZON 100 mg tabletta 

KET AZON drazsé, injekció 
BEN ET AZON tabletta 

INDOMETACINUM 50 mg végbélkúp, 
100 mg végbélkúp 
!NDOMETACINUM 25 mg kapszula 

CATAFLAM 50 mg drazsé 
DICLOFENAC pha·rmavit 1% gél 
DICLOFENAC PHARMAVIT 
50 mg filmtabletta, 100 mg retard filmtabletta 
DICLOFENAC PHARMAVIT 
100 mg végbélkúp 
D!CLOFENAC PHARMAVIT 75 mg injekció 
OLFEN 25 filmtabletta, 50 filmtabletta 
OLFEN gél 
OLFEN-100 rektard kapszula 
OLFEN-1 00 SR d epo kapszula 
OLFEN-75 injekció 
VOLTAREN 12,5 mg kúp, 25 mg kúp, 
50 mg kúp, 100 mg kúp 
VOLTAREN 25 mg bélben oldódó drazsé, 
50 mg bélben oldódó drazsé 
VOLTAREN 75 mg/3 ml injekció 
VOLTAREN RETARD 100 mg drazsé, 
VOLTAREN SR 75 mg tabletta 

HOTEMIN 10 mg kapszula, 20 mg kapszula 
HOTEMIN 1 O mg végbélkúp, 
20 mg végbélkúp 
HOTEMIN injekció 

ATC kód 

M01AC02 

M01AC04 
M01AC05 

M01AE 
M01AE01 

M01AE02 

M01AE03 
M01AE04 
M01AE05 
M01AE06 
M01AE07 
M01AEOB 
M01AE09 
M01AE10 
M01AE11 

M01AE12 
M01AE13 
M01AE14 
M01AE15 

M01AG 
M01AG01 
M01AG02 
M01AG03 
M01AG04 

M01AX 

M01AX01 
M01AX02 
M01AX04 
M01AX05 
M01AX07 
M01AX12 
M01AX13 

M01AX14 
M01AX16 
M01AX17 
M01AX18 
M01AX21 
M01AX22 
M01AX23 
M01AX68 

M01B 

M01BA 

M018A01 
M018A02 
M01BA03 

Nemzetközi név 

Tenoxikám 

Droxikám 
Lomoxikám 

Propionsav-származékok 
Jbuprofén 

Naproxén 

Ketoprotén 
Fenoprofén 
Fenbutén 
Benoxaprofén 
Szuprofén 
Pirprofén 
Flurbiprofén 
lndoprofén 
Tiaprofensav 

Oxaprozin 
lbuproxám 
Dexibuprofén 
Flunoxaprotén 

Fenarnátok 
Metenaminsav 
To!tenaminsav 
Flutenaminsav 
Meklofenaminsav 

Egyéb nemszte~d gyulladásgátló l reuma 
elleni szerek , 

Nabumeton 
Nitluminsav 
Azapropazon 
Glukózamin 
Benzidamin 
Glükóz-amin-poliglikán-szu!tát 
Prokvazon 

Orgotein 

Nimeszulid 
Feprazon 
Diacerein 
Mamifiumát 
Tenidap 
Feprazon, kombinációk 

Gyulladásgátló l reuma elleni szerek kombinációi 

Gyulladásgátló l reuma elleni sz erek kombinációi 
kortikoszteroidokkal 

Fenilbutazon és kortikoszteroidok 
Dipirocetil és kortikoszteroidok 
Acetil-szalicilsav és kortikoszteroidok 

1529 

Készítmény gyári neve 

TILCOTIL, ROCHE, 20 mg tilmtabletta, 
20 mg injekció, 20 mg kúp 

HUMA-PROFEN 200 mg drazsé 
IBUPROFEN drazsé 
APRANAX 275 mg filmtabletta, 
550 mg filmtabletta 
NAPROSYN tabletta, szuszpenzió, 
500 mg végbélkúp 

ANSAID 50 mg fi!mtabl., 100 mg filmtabl. 

SURGAM 300 mg tabletta, 
300 mg végbélkúp felnőtteknek 

RELIFEX 500 mg filmtabletta 
DONALGIN kapszula 
PROLIXAN 300 kapszula, 600 filmtabletta 

ARTEPARON injekció 
BIARISON 200 mg kapszula, 
300 mg végbélkúp 

FELDENE kapszula, kúp 

RHEOSOLON tabletta 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

M01BX 

M01C 

M01CA 
M01CA03 

M01CB 
M01CB01 

M01CB02 
M01CB03 
M01CB04 

M01CC 
M01CC01 
M01CC02 

M02 
M02A 

M02AA 
M02AA01 
M02AA02 
M02AA03 
M02AA04 
M02AA05 
M02AA06 
M02AA07 

M02AA08 
M02AA09 
M02AA10 
M02AA11 
M02AA12 
M02AA13 
M02AA14 
M02AA15 

M02AA16 
M02AA17 
M02AA18 

M02AB 

M02AC 

M02AX 
M02AX02 
M02AX03 
M02AX10 

Egyéb gyulladásgátló szerek kombinációi 

Specifikus reuma elleniszerek 

Kinolinak 
Oxicinkofén 

Arany-készítmények 
Nátrium-aurotiomalát 

Nátrium-aurotioszulfát 
Auranofin 
Aurotioglükóz 

Penici!lamin és hasonló szerek 
Penicillamin 
Bucillamin 

TAUREDON 10 mg injekció, 
20 mg injekció, 50 mg injekció 

AUROPAN tabletta 

BYANODINE 150 mg kapszula 

ÍZÜLET!· ÉS IZOMFÁJDALMAK HELYI KÉSZÍTMÉNYEI 
Ízületi-és izomfájdalmak helyi készítményei 

Nemszteroid gyulladásgátlók helyi használatra 
Fenilbutazon 
Matebutazon 
Klofezon 
Oxifenbutazon 
Benzidamin 
Etofenamát 
Píroxikám 

Felbinák 
Bufexamák 
Ketoprofén 
Bendazák 
Naproxén 
lbuprofén 
Fentlazák 
Diklofenák 

Feprazon 
Nitluminsav 
Meklofenaminsav 

Capsicum-készitmények 

Szalicilsav-származékokattartalmazó készitmények 

Ízületi- és izomfájdalmak egyéb helyi készítményei 
Talazoli n 
Dimetil-szulfoxid 
Egyéb 
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PHENYLBUTAZON 5% kenőcs 

RHEUMONgél 
ERAZÖN 1%gél, 1%krém 
HOTEM!N kenőcs 

FLAMERILemulgel1% 
VOLTAREN emulgé! 1%, 

CAPSODERMA kenőcs 
NICOFLEX kenöcs 

ACIPHEN kenőcs 
ALGESAL krém 
BAYDUN kenőcs 
GEROSAN kenőcs 
MOBILISIN kenőcs 

BUROF!X tabletta 
ARTHADFLUOR kenőcs 
ELMETACIN oldat 
OPODELDOK gél 

ATC kód Nemzetközi név 

M03 
M03A 

M03AA 
M03AA01 
M03AA02 
M03AA04 

M03AB 
M03AB01 

M03AC 
M03AC01 
M03AC02 
M03AC03 
M03AC04 
M03AC05 
M03AC06 
M03AC07 
M03AC08 
M03AC09 
M03AC10 

M03AX 
M03AX01 

M03B 

M03BA 
M038A01 
M03BA02 
M03BA03 
M03BA04 
M03BA05 
M03BA51 

M03BA52 

M03BA53 

M03BA71 

M03BA72 

M03BA73 

M03BB 
M03BB02 
M03BB03 
M03BB52 

M03BB53 

M03BB72 
M038873 

M038C 
M03BC01 

IZOMRELAXÁNSOK 
Perifériás támadáspontú izomrelaxánsok 

Curare*alkaloidok 
Alkurónium+ 
Tubokurarin 
Dimetil-tubokurarin 

Kolin-származékok 
Szuxametónium+ 

Egyéb kvaternerammónium-vegyületek 
Pankurónium+ 
Gallamin 
Vekurónium+ 
Atrakúrium+ 
Hexaflurónium+ 
Pipekurónium-bromid 
Doxakúrium-klorid 
Fazadinium-bromid 
Rokurónium-bromld 
Nivakurium-k!orid 

Egyéb perifériás támadáspontú izomrelaxánsok 
Botulinum toxin 

Centráli$ támadáspontú izomrelaxánsok 

Karbaminsav-észterek 
Fenprohamát 
Karizoprodol 
Metokarbamol 
Sztiramát 
Febarbamáy 
Fenprobamát, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Karizoprodo!, kombinációk kivéve a 
pszlcholeptikumokat 
Metokarbamol, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Fenprobamát, kombinációk 
pszicholeptikumokkal 
Karizoprodol, kombinációk 
pszicholeptikumokka 
Metokarbamol, kombinációk 
pszicholeptikumokka 

Oxazo!-, tiazin-, triazin-származékok 
K!órmezanon 
K!órzoxazon 
K!órmezanon, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Klórzoxazon, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Klórmezanon, kombinációk pszicho!eptikumokka! 
Klórzoxazon, kombinációk pszicholeptikumokkal 

Antihisztaminokkal kémiailag rokon éterek 
Orfenadrin (citrát) 
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Készítmény gyári neve 

LLOFERIN 1 Omg injekció 

FLAXED!L 40 mg injekció 
NORCURON injekció 
TRACRIUM injekció 

ARDUAN injekció 

SCUTAMIL-C drazsé 

MYOFLEXIN tabletta 



ATC kód 

M03BC51 

M03BX 
M03BX01 

M03BX02 
M03BX03 
M03BX04 
M03BX05 
M03BX06 
M03BX30 

Nemzetközi név 

Orfenadrin, kombinációk 

Egyéb centrális támadáspontú szerek 
Bak!ofén 

Tizanidin 
Pridinol 
Tolperizan 
Tiocolchikozid 
Mefenezin 
Feniramidol 

M03C Közvetlen hatasú izomrelaxánsok 

M03CA Dantralén és származékai 
M03CA01 Dantralén 

M04 KÖSZVÉNY ELLENI KÉSZÍ'TMÉNYEK 
M04A Köszvény elleni készítmények 

M04AA 
M04AA01 

M04AB 
M04AB01 
M04AB02 
M04AB03 
M04AB04 

M04AC 
M04AC01 
M04AC02 

M04AX 
M04AX01 

Húgysavképződési gátló készitmények 
Allopurinol 

Húgysavürítést fokozó készitmények 
Probeneeid 
Szulfinpirazon 
Benzbromaron 
lzobromindion 

A húgysav·metabolizmusra nem ható készitmények 
Colchicin 
Cinketén 

Köszvény elleni egyéb készitmények 
Urát·oxidáz 

Készítmény gyári neve 

BACLOFEN 10 mg tabletta, 25 mg tabletta 
UORESAL 1 O mg tabletta, 25 mg tabletta 
SIRDALUD 4 mg tabletta 

MILURIT tabletta, 300 mg tabletta 

RABENID 100 mg tabletta 

COLCHICUM DISPERT drazsé 

M05 CSONT BETEGSÉGEK KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREl 
M05B Mineralizációra ható gyógyszerek 

MOSBA Bifoszfonátok 
M05BA01 Etidronsav 
M05BA02 Kiadronsav 

M05BA03 
M05BA04 
M05BA05 
M05BB 

M058801 

Pamidronsav 
Alandronsav 
Tiludronsav 

Bifoszfonátok és kalcium, szekvenciális 
készitmények 

Etidronsav és kalcium 

MOSBX Mineralizációra ható egyéb gyógyszerek 
M05BX01 lpriflavon 

BONEFOS 400 mg kapszula, 60 mg/ml 
kancentráció infúzióhoz 
LODR'ONAT kapszula, 
LODRONAT injekció infúzióhoz 

OSTEOCHIN tabletta 

M05BX19 OSTEDGENON filmtabletta 

M09 V ÁZ·IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB GYÓGYSZEREl 
M09A Váz-izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei 
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ATC kód 

M09AA 
M09AA01 
M09AA72 

M09AB 
M09AB01 

MD9AX 
M09AX01 
M09AX19 

Nemzetközi név 

Kinin és származékai 
Hidrakinin 
Kinin, kombinációk pszicholeptikumokkal 

Enzimek 
Ki mapapa in 

Váz-izomrendsze r betegségeinek egyéb gyógyszerei 
Hia!uronsav 

l 
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Készftmény gyári neve 

HYALGAN injekció 
RUMALON injekció 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

[][] MARCAIN 0,25% injekció, 0,5% injekció 
IDEGRENDSZER N01BB02 Lidokain U DOCAIN 1% injekció, 2% injekció 

N01BBD3 Mepivakain 
N01BB04 Prilokain 

N01 ÉRZÉSTELENÍTŐK N01BB05 Butani!ikain 
N01A Általánosérzéstelenítők N01BB06 Cinchakain 

N01BB07 Elidokain 
N01AA Éterek N01BB08 Artikain UL TRACAl N 1% injekció, 2% injElkci6'---
N01AA01 Altatáshoz való éter {dietil-éter) N01BB20 Kombinációk 
N01AA02 Vinil-éter N01BB51 Bupivakain, kombinációk BUP!VACAIN 0,5%-EP!NEPHRIN 

0,0005% injekció 
N01AB Halogénezettszénhidrogének MARCAIN 0,25%+ADRENAUN 
N01AB01 Halotán NARCOT AN oldat 0,0005% injekció 
N01AB02 Kloroform MARCAIN 0,5 %+ADRENALIN 
N01AB03 Metoxiflurán 0,0005% injekció 
N01A804 Enf!urán MARCAIN SP!NALO,S% heavy injekció 
N01AB05 Trikór-etilén N018B52 Udokain, kombinációk LIDOCAIN2% 
N01AB06 lzoflurán FORANE oldat ADRENALIN 0,001% injekció 
N01AB07 Dezflurán N01BB53 Mepivakain, kombinációk 

N01BB54 Prilokain, kombinációk 
N01AF Barbiturátok, önállóan N01BB57 Etidokain, kombinációk 
N01AF01 Metohexitál RIET AL SODIUM 500 mg iv. injekció N01BB58 Artikain, kombinációk UL TRACAl N 1%-SUPRAREN!N injekció 
N01AF02 Hexobarbitál UL TRACAl N 2%-SUPRAREN!N injekció 
N01AF03 Ticpentál TRAPANAL 0,5 Q iAjekció, ·1 ,O g injekció, UL TRACAl N D-S forte injekció 

2,5 g injekció UL TRACAl N HYPERBAR 5% injekció 

N01AG Barbi tu rátok kombinációi egyéb gyógyszerekkel N01BC Benzoesav-észterek 
N01AG01 Narkobarbitál N01BC01 Kokain 

N01AH Opioidérzéstelenítók N01BX Egyéb helyi érzéstelenítők 
N01AH01 Fentanil FENT ANYL 0,5 mg injekció N018X01 Etil-klorid 
N01AH02 Alfentanil RAPIFEN 1 mg injekció, 5 mg injekció N01BX02 Diklonin 
N01AH03 Szufentanil N01BX03 Fenol 
N01AH04 Feneperldin 

ANALGETIKUM6K N01AH05 Aniieridin N0 2 
N01AH51 Fentani!, kombinációk N02A Opioidok ( morfinhatású vegyületek) 

N01AX Egyéb általános érzéstelenítők N02AA Természetesópium-alkaloidok 

N01AX01 Draperidol D ROPERIDOL injekció N02AA01 Morfin M-ESLON 10 mg retard kapszula, 
N01AX03 Ketamin CAL YPSOL injekció 30 mg relard kapszula 
N01AX04 Propanidid SOMBREVIN injekció M-ESLON 60 mg retard kapszula, 

N01AX05 Al faxalon í 00 mg retard kapszula 
N01AX07 Etomidát MORPHINUM HYDROCHLORICUM 

N01AX10 Propofol DIPRIVAN injekció 1% injekció, 2% injekció, 3% injekció 
N01AX11 Hídroxi-vajsav MST-10 mg CONTINUS relardtabletta 

N01AXí3 Dinitrogén-oxid MST-30 mg CONTINUS retard tabletta 
MST-60 mg CONTINUS retard tabletta 

N01B Helyi érzéstelenítők MST-100 mg CONT! NUS retardtabletta 
N02AA02 Ópium 

N01BA Amino-benzoesav-észterek N02AA03 Hídromorfon 

N018A01 Metabutetamin N02AA04 Nikomorfin 

N018A02 Prokain PROCAINUM HYDROCHLORICUM 2% N02AA05 Oxikodon 
injekció N02AA08 Dihidrokodein DHC 60 mg CONTINUS tabletta 

N01BA03 Tetrakain HYDROCODIN injekció, tabletta 
N01BA04 Klórprokain N02AA51 Martin, kombinációk kivéve a 

N01BA52 Prokain, kombinációk pszicholeptikumokat 

N0188 Amidok N02AB Fenil-piperidin-származékok 

N018801 Bupivakain BUPIVACAIN 0,5% injekció N02AB01 Ketobemidon 
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ATC kód Nemzetközi név 

N02AB02 
N02AB03 
N02AB52 

N02AB72 

N02AC 
N02AC01 
N02AC02 
N02AC03 
N02AC04 
N02AC05 
N02AC52 

N02AC54 

N02AC74 

N02AD 
N02AD01 
N02AD02 

N02AE 
N02AE01 

N02AF 
N02AF01 
N02AF02 

N02AG 
N02AG01 

N02AG02 
N02AG03 
N02AG04 

N02AX 
N02AX01 
N02AX02 

N02AX03 

N02B 

N0 28 A 
N02BA01 

N02BA02 
N02BA03 
N02BA04 

Petidin 
Fentanll 
Petidin, kombinációk kivéve a 
pszicho!eptikumokat 
Petidin, kombinációk 
pszicho!eptikumokkal 

Difenil-propil-amin-származékok 
Dextromoramid 
Metadon 
Piritramid 
Dextmpropoxifén 
Bezitramid 
Metadon, kombinációk kivéve a 
pszicholeptíkumokat 
Dextropropoxifén, kombinációk kivéve 
a pszicholeptikumokat 
Dextropropoxifén, kombinációk 
pszicho!eptikumokka! 

Benzomorfán-származékok 
Penlazacin 
Fenazocin 

Oripavin-származékok 
Buprenorfin 

Martinán-származékok 
Butorfanol 
Nalbulin 

Opioidok és görcsoldók kombinációi 
Morfin és görcsoldók 

Ketobemidon és görcsoldók 
Petidin és görcsoldók 
Hídromorfon és görcsoldók 

Egyéb opioidok 
Tilidin 
Tramadai 

Dezocin 

Egyéb analgetikumok és lázcsökkenták 

Szalici!sav és származékai 
Acetil-szalicilsav 

Aloxiprin 
Ko!inium-szalicilát 
Nátrium-szalicilát 
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Készítmény gyári neve 

DOLARGAN injekció, tabletta 

DEPRIDOL injekció, tabletta 
DIPIDOLOR 15 mg injekció 

TEMGESIC injekció, szublingvális tabletta 

NUBAIN 20 injekció 

MORPHINUM HYDROCHLORICUM 
2% +ATROPIN UM SULF. 0,05% injekció 

CONTRAMAL 50 mg kapszula, 
100 mg kúp, csepp 
CON_TRAMAL 50 injekció, 100 injekció 

ASPIRIN tabletta, 
ASPIRIN 100tabletta 
ASPRO pezsgőtabletta, 320 mg tabletta 
ASS-1 00 mg pezsgőtabletta, 
ASS-500 mg pezsgőtabletta 
ISTOPIRI N tabletta 
KALMOPYRIN tabletta 

ATILEN 6%-os szirup gyermeknek 
NA TRIUM SALICYLICUM 0,5 g bélben 
oldódó drazsé 

ATC kód Nemzetközi név 

N02BA05 
N02BA06 
N02BA07 
N02BA08 
N02BA09 

N02BA10 
N02BA11 
N02BA12 
N02BA13 
N02BA14 
N02BA15 
N02BA16 
N028A51 

N02BA55 

N02BA57 

N02BA59 

N02BA65 

N02BA71 

N028A75 
N028A77 
N028A79 

N0 288 
N028801 
N028802 
N028803 
N0 28 804 
N028805 
N028851 

N028852 

N028853 

N028854 

N028871 

N028872 

N028873 

N02BB74 

SzaHeilamid 
Szalszalát 
Etenzamid 
Motfolinium-sza!icilát 

. Dipirocetil 

Benorilát 
omunizál 
Kálium-szalicilát 
lizinium-acetil-szalici!át 
Gu a cetizáJ 
Karbaszalát-kalcium 
lmidazolium-szalicilát 
Acetil-szalicilsav, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 

Szalicilamid, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Etenzamid, kombinációk kivéve a 
pszicho!eptikumokat 
Dipirocetil, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Karbaszalát -kalcium, kombinációk 
kivéve a pszichoteptikumokat 
Acetil-szalicilsav, kombinációk 
pszicholeptikumokkal 
Sza!icitamid, kombinációkpszicholeptikumokkal 
Etenzamid, kombinációk pszicholeptikumokka! 
Dipirocetil, kombinációkpszicholeptikumokkal 

Pkazolonok 
Fenazon J 
Metamizof-nátrium 
Aminefenazon 
P ropifenazon 
Nifenazon 
Fenazon, kombinációk kivéve a 
pszicho!eptikumokat 
Metamizol-nátrium, kombinációk kivéve 
a pszicholeptikumokat 
Aminofenazon, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Prapifenazon, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat 
Fenazon, kombinációk 
pszicholeptikumokka! 
Metamizol-nátrium, kombinációk 
pszicholeptikumokkal 
Aminofenazon, kombinációk 
pszicholeptikumokka! 

Propilenazon, kombinációk 
pszicholeptikumokka! 
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Készítmény gyári neve 

ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta 
ASP RO C FORTE pezsgőgranuta, 
ASP RO C pezsgőtabletta 
ASS+C pezsgőtabletta 

ALGOPYRIN injekció, tabletta 
GERMICID végbélkúp gyermeknek 

QUARELIN tabletta 

GERMICID tabletta 

BARSAMID tabletta 
DEMALGON tabletta, végbélkúp 
DEMALGONIL cseppek, injekció 
GERMICID-C végbélkúp gyermeknek 
HYPANODIN végbélkúp 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

N0 2 BE Anllidek 
N028E01 Paracetamol EFFERALGAN 500 mg pezsgőtabletta 

MEXALEN 500 mg tabletta 
MEXALEN 125 mg végbélkúp, 
250 mg végbélkúp 
MEXALEN 500 mg végbélkúp, 
1000 mg végbélkúp 
PANADOL tabletta 
PANADOL BABY/INFANT szuszpenzió 
PANADOL JUNIOR por 
PANADOL SOLUSLE pezsgőtabletta 
PARACETAMOL 100 mg pezSgőtabletta, 
500 mg pezsgőtabletta 
PARACETAMOL 500 mg tabletta 
PARACETAMOL -K szhup gyermeknek 
RUBOPHEN 100 mg tabi., 500 mg tabletta 
RUBOPHEN 125 mg végbélkúp 
gyermeknek 

N02BE03 Fenacetin 
N02BE04 Bucetin 
N02BE51 Paracetamol, kombinációk kivéve a 

pszicholeptikumokat ANDREWS ANSWER granulátum 
BlACKCURAANT COLDREX por 
COLDREX tabletta 
EFFERALGAN VITAMIN C pezsgőtabletta 
LEMON COLDREX por 
MEXA VIT pezsgőtabletta 
MIRALGINtabletta 
PANADEINEtabletta 
PANADOL extra tabletta 
SARJDONtabletta 
SOLPADEINE kapszula, pezsgőtabletta 

N02BE53 Fenacetin, kombinációk kivéve a 
pszicholeptikumokat ANTINEURALGIGA tabletta 10x 

DOLOR tabletta 10x 
N02BE54 Bucetin, kombinációk kivéve a 

pszicholeptikumokat 
N02BE71 Paracetamol, kombinációk pszicholeptikumokkal 
N02BE73 Fenacetin, kombinációk pszicholeptikumokkal SALVADORtabletta 
N02BE74 Bucetin, kombinációk pszicholeptikumokkal 

N02BG Egyéb analgetikumok és lázcsökkenték 
N02BG02 Rimazálium PROBON drazsé 
N02BG03 Glafenin 
N02BG04 Floktafenin 
N02BG05 Viminal 
N02BG06 Nefopám 
N02BG07 F!upirtin 

N02C Migrén elleni szerek 

N02CA Anyarozs-alkaloidok 
N02CA01 Dihidroergotamin 
N02CA02 Ergotamin 
N02CA04 Metiszergid 
N02CA07 U zu ri d 
N02CA51 D i hid roergotamin, kombinációk 
N02CA52 Ergotamin, kombinációk kivéve a 

pszicholeptikumokat KEFALGIN drazsé 
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ATC kód 

N02CA72 

N02CB 
N02CB01 

N02CX 
N02CX01 
N02CX02 
N02CX03 
N02CX04 
N02CX05 
N02CX06 

N0 3 
N0 3 A 

N03AA 
N03AA01 
N03AA02 

N03AA03 

N03AA04 
N03AA30 

N03AB 
N03AB01 
N03AB02 

N03AB03 
N03A804 
N03AB52 
N03AB54 

N03AC 
N03AC01 
N03AC02 

NO SAO 
N03AD01 

N03AD02 

N03AD03 

N03AE 
N03AE01 

N03AF 
N03AF01 

Nemzetközi név 

Ergotamin, kombinációk pszicholeptikumokkal 

Kortikoszteroid-sz'ánnazékok 
Flumedroxon 

Migrén e.lleni egyéb készítmények 
Pizotifén 
Klonidin 
lprazokróm 
Szumatriptán 
Dimetotiazin 

ANTIEPILEPTIKUMOK 
Antiepileptikumok 

Barbiturátok és származékai 
Meti!-fenobarbitál 
Fenebarbitál 

Primidon 

Barbexaklon 
Metarbitál 

Hidantain-származékok 
Etotoin 
Fenitein 

Amino-(difenil-hidantoin)-valerát 
Mefenitoin 
Fenitoin, kombinációk 
Mefenitoin, kombinációk 

Oxazolidin-szi~azékok 
Parametadion 
Trimetadion 

Szukcinimid-származékok 
Etoszuximid 

Fenszuximid 

Meszuximid 

Benzodiazepin-származékok 
Klonazepám 

Karboxamid-származékok 
Karbamazepln 
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Készítmény gyári neve 

SANDOMIGRAN drazsé 

DIVASCAN tabletta 
IMIGRAN injekció, tabletta 

VASALGIN tabletta 

SEVENAL O, 1 g tabletta, injekció 
SEVENALETTAtabletta 
MYSOLINE 250 mg tabletta, szuszpenzió 
SEAT AN tabletta 

D!PHEDAN tabletta 
EPANUTIN 250 mg injekció 

SUXILEP kapszula 
SUXINUTIN kapszula, saft 

ANTELEPSIN 0,25 mg tabletta, 
1 mg tabletta 
CLONAZEPAMUM T ARCHOMIN 
0,5 mg tabletta, 2 mg tabletta 
RIVOTRIL 0,5 mg tabletta, 2 mg tabletta, 
injekció 

AZEPAL tabletta 
NEUROTOP 200 mg tabletta 
NEUROTOP 300 mg retard tabletta, 
600 mg retard 
STAZEPINEtab!etta 



ATC kód 

N03AF02 

N03AG 
N03AG01 

N03AG02 
N03AG03 
N03AG04 

N03AX 
N03AX03 
N03AX07 
N03AX09 

N03AX10 
N03AX1"1 
N03AX12 
N03AX30 

N04 
N04A 

N04AA 
N04AA01 
N04AA02 
N04AA03 
N04AA04 
N04AA05 
N04AA06 

N04AA08 
N04AA09 
N04AA10 
N04AA11 

N0 4 AB 
N04A801 
N0 4 A 802 

N04AC 
N04AC01 
N04AC30 

N0 48 

Nemzetközi név 

Oxkarbazepin 

Zsírsav-származékok 
Va!proinsav 

Valpromid 
Amino-vajsav 
Vigabatri n 

Egyébantiepileptikumok 
Szultiám 
Fenacemid 
Lametrigin 

Felhamát 
Topiramát 
Gabapentin 
Beklamid 

PARKINSON-KÓR GYÓGYSZEREl 
Antikolinerg szerek 

Tercieraminok 
Trihexifenidll 
Biperidén 
Metixén 
Prociklidin 
Profenamin 

Oexetimid 
Fenglutarimid 
Mazatikol 
Bornaprin 

Antihisztaminokkal kémiailag rokon egyéb éterek 
Etanautin 
Orfenadrin (klorid) 

Tropin vagy trapinszármazékok ét erei 
Benzatropin 
Etibenzatropin 

Dopaminerg szerek 
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Készítmény gyári neve 

TEGRETOL 200 mg tabletta 
TEGRETOL CR 200 mg tabletta, 
400 mg tabletta 
TEMPOROL SLOW 200 mg tabletta 
TIMONIL 200 tabletta 
TIMONIL 150 retard tabletta, 
300 retard tabletta, 600 retard tabletta 

CONVULEX 150 kapszula, 300 kapszula, 
500 kapszula 
CONVULEX szirup gyermeknek 
OEPAKINE CHAONO 300 mg 
filmtabletta, 500 mg filmtabletta 
OEPAKINE szirup Evetiden 300 mg tabletta 
ORFIRIL 150 mg drazsé, 300 mg drazsé, 
600 mg drazsé 
ORFIRIL 300 mg retard drazsé 

OSPOLOT 200 mg tabletta 

lAMICT AL 25 mg tabletta, 50 mg tabletta, 
100 mg tabletta 

PARKAN tabletta 

TREMARIL 5 mg tabletta 
KEMAORIN 5 mg tabletta 

MYOETON 50 mg drazsé, 150 mg drazsé, 
injekció 
TREMBLEX injekció 

'-J 

ATC kód 

N04BA 
N048A01 
N048A02 

N04BB 
N04BB01 

N04BC 
N04BC01 
N04BC02 
N04BC03 

N04BO 
N048001 

N048X 
N048X01 

NOS 
NOSA 

NOSAA 
N05AA01 

N05AA02 

NOSAA03 
N05AA04 
N05AA05 

N05AB 
N05AB01 
N05AB02 
NOSABOS 

NOSAB04 
NOSABOS 
NOSABD 6 
N05AB07 
NOSABOS 
NOSABOS 
N05AB10 

NO SAC 
N05AC01 
N05AC02 

N05AC03 
N05AC04 

Nemzetközi név 

Oopa és dopaszármazékok 
Levedapa 
Levedapa és dekarboxiláz-gátló 

Adamantán-származékok 
Arnantadin 

Dopamin aganisták 
Bromokriptin 
Pergo!id 
Dihidroergokriptin-mezilát 

B típusú MAO-gátlók 
SzelegHin 

Egyéb dopaminerg szerek 
T aJkapon 

PSZICHOLEPTIKUMOK 
Antipszichotikumok 

Dimetil-amino-propil-csoportottartalmazófenotiazinok 
Klórpromazin 

Levomepr;ynazin 

Promazin 
Acepromazin 
Trif!upromazin 

Piperazin szerkezetú fenotiazinok 
Dixirazin 
Flufenazin 
Perfenazin 

Proklórperazin 
Ticpropazét 
Trifluoperazin 
Acetofenazin 
Tioproperazin 
Butaperazin 
Perazin 

Piperidin szerkezetú fenotiazinok 
Periciazin 
Tioridazin 

Mezoridazin 
Pipotiazin 

1541 

Készítmény gyári neve 

OOPAFLEX tabletta 
DUELUN 10 mg/100 mg tabletta 
DUELLIN 25 mg/100 mg tabletta, 
25 mg/250 mg tabletta 
MADOPAR 250 mg tabletta, 
HBS kapszula _ __ -.--
SINEMET 275 tabletta, CR 25b tablEitta 

PK-MERZfilmtabletta, infúzió 
VIREGYT-K kapszula 

JUMEX tabletta 
SELEGILINE-CHINOINtabletta 

HIBERNAl25 mg drazsé, 100 mg drazsé, 
cseppek, végbélkúp 
HIBERNAL 0,5% injekció, 2,5% injekció 
HIBERNALETTA végbélkúp 
TISERCIN 25 mg fllmtabletta, injekció 
TISERCINETTA drazsé 

MODITEN DEPO 25 mg/ml injekció 
FRENOLON 5 mg drazsé, 
25 mg drazsé, injekció 

TERFLUZINE 1 Omg tabletta 

MELLERIL25 mg drazsé, 100 mg drazsé 
MELLERIL 200 mg retard tabletta 

PlPORTIL L4 25 mg/ml injekció 



ATC kód Nemzetközi név 

NOSAD Butirofenon-szánnazékok 
N05AD01 Haloperidol 

N05AD02 Trifluperidol 
N05AD03 Melperon 
N05AD04 Moperon 
N05AD05 Pipamperon 
N05AD06 Brómperidol 
NOSAD0 7 Benperidol 
N05ADOB Draperidol 

NO SAE lndol-szánnazékok 
N05AE01 Oxipertin 
N05AE02 Malincton 

N05AF Tioxantén-származékok 
N05AF01 Flupentixol 

N05AF02 Klopentixol 
N05AF03 Klórprotixén 

N05AF04 Tiotixén 
NCSAFOS Zuklopentixol 

NO SAG Difenil-butil-piperidin-szánnazékok 
N05AG01 Fluspirilén 
N05AG02 Pimozid 
N05AG03 Penfluridol 

NOSAH Dibenzodiazepin- és dibenzoxazepin-származékok 
N05AH01 Loxapin 
N05AH02 Klozapin 

N OSAK Neuroleptikumoktardívdiszkinéziában 
N05AK01 Tetrabenazin 

NOSAL Benzamidok 
N05AL01 Szulpirid 

N05AL02 Szultoprid 
N05AL03 Tiaprid 
N05AL04 Remoxiprid 
N05AL05 Amiszu!prid 
N05AL06 Veraliprid 

N OSAN Uti um 
N05AN01 Lítium 

NOSAX Egyéb antipszichotikumok 
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Készítmény gyári neve ATC kód 

N05AX07 

HALOPERIDOL 0,2% cseppek, NOSAXOB 

1,5 mg tabletta, 5 mg injekció N05AX09 
HALOPERIDOL DECANOAT injekció N05AX10 

TRISEDYL injekció, tabletta 
N0 58 

N OSBA 
N05BA01 

N05BA02 

FLUANXOL-DEPOT 20 mg injekció, N058A03 

40 mg injekció 
FLUANXOL--DEPOT 100 mg/ml injekció 

N05BA04 

CHLORPROTHIXEN 15 mg tabletta, NOS BA OS 

50 mg tabletta N05BA06 

TRUXAL 15 mg drazsé, 50 mg drazsé, N05BA07 

TRUXAL 1 O mg/ml szuszpenzió NOS BA OS 

TRUXAL 5% 50 mg/ml injekció N05BA09 
N05BA10 

CISORDINOL 20 mg/ml cseppek N058A11 

CISORDINOL 10 mg filmtab!etta, N05BA12 

25 mg filmtabletta, 40 mg filmtabletta 
NOSBA13 CISORDINOL·ACUTARD 50 mg/ml injekció, 

100 mg/ml injekció NOSBA14 

CISORDINOL-DEPOT200 mg/ml injekció N05BA15 
N058A16 
NOSBA17 

!MAP mikrokristályos injekció N05BA18 

ORAP 1 mg tabletta, 4 mg tabletta N058A19 
N05BA21 
N05BA22 

N0 5 BB 
LEPONEX 25 mg tabletta, 100 mg tabletta, NOSB801 

50 mg injekció N058802 
N058851 

N058C 
N058C01 
N05BC03 

OEPRAL tabletta N058C04 
N05BC51 

TIAPRIOAL 100 mg inj., 100 mg tabletta 
N OSB D 
N058001 

N05BE 
N05BE01 

LITIUM-KARBONAT 300 mg tabletta 
""',yi;_;.y., •. ;, 

>;-: NOSBX 

\r::;-:;: N05BX01 

'·''"'''''•. 
·:·:~<t::-i:;;;·:c 

Nemzetközi név 

Protipendi! 
Aiszperidon 
Klotiapin 
Moszapramin 

Anxiolitikumok 

Benzodiazepin-szánnazékok 
Diazepám 

Klórdiazepoxid 

Medazepám 

Oxazepám 
K!órazepát-kállum 
Lorazepám 
Adinazolám 
Brómazepám 
Klobazám 
Ketazolám 
Prazepám 
Alprazo!ám 

Halazepám 
Pinazepám 
Kamazepám 
Nordaze= 
Fludiaze ám 
Etil-lof!azepát 
Etizolám 
Klotiazepám 
Kloxazolám 

Difenil-metán-szánnazékok 
Hidroxizin 
Kaptodlám 
Hidroxizin, kombinációk 

Karbarnátok 
Meprobamát 
Emilkamát 
Mebutamát 
Meprobamát, kombinációk 

Dibenzo-biciklo-oktadién-szánnazékok 
Benzoktamin 

Azaspirodekándion-származékok 
Buspiron 

Egyéb anxiolitikumok 
Mefenoxalon 

1543 

Készítmény gyári neve 

DIAZEPAM DESIT/N 10 mg injekció 
DIAZEPAM DESITIN 5 mg, 
1 O mg rektális oldat 
SEDUXEN tabletta, injekció, szuszpenzió 
STESOLID 5 mg, 1 O mg rektális oldat 

CHLORDlAZEPOXID L.F.M. 5 mg tabletta 
ELENIUM 5 mg drazsé 
LIBRIUM 5 mg drazsé 
MEDAZEPAM LF.M. 10 mg tabletta 
NOBRIUM 1 O mg kapszula 
RUOOTEL tabletta 

FRISIUM 1 O tabletta 

XANAX 0,25 mg tabletta, 0,5 mg tabletta, 
1 ,O mg tabletta 

ANDAXIN tabletta 

ANXIRON tabletta 



ATC kód Nemzetközi név 

N05BX02 
N05BX03 
N05BX04 

NOSC 

N05CA 
N05CA01 
N05CA02 
N05CA03 
NOSCA04 
NOSCAOS 
N05CA06 
N05CA07 
N05CA08 
N05CA09 
N05CA10 
N05CA11 
NOSCA12 
N05CA15 
N05CA16 
N05CA19 
N05CA20 
N05CA21 

NOSCB 
N05CB01 
NOSCB02 

N05CC 
N05CC01 
N05CC02 
N05CC03 
N05CC04 
N05CC05 

N05CD 
N05CD01 
NOSCD02 
NOSCD03 

N05CD04 
NOSCDOS 
N05CD06 
N05CD07 
NOSCDOB 

N05C009 
N05C010 
N05CD11 
N05CD12 
N05CD19 

NOSCE 
N05CE01 

Gedokarnil 

Altaték és nyugtaták 

Barbiturátok, önállóan 
Pentobarbitál 
Amobarbitál 
Butabarbitál 
Barbitál 
Aprobarbitál 
Szekobarbitál 
Talbutál 
Vinilbitál 
Vinbarbitál 
Ciklobarbitál 
heptabarbitál 
R epozál 
Metohexitál 
Hexobarbitál 
Ti opentál 
Etallobarbitál 
Allabarbitál 

Barbiturátok, kombinációk 
Barbi tu rátok kombinációi 
Barbiturátok kombinációi egyéb gyógyszerekkel 

Aldehidek és származékaik 
Klorál-hidrát 
Kloralodol 
Acetil-glicinamid-klorál-hidrát 
Diklorál-fenazon 
Paraldehid 

Benzodiazepin-származékok 
Flurazepám 
Nitrazepám 
Flunitrazepám 

Esztazolám 
Triazolám 
Lormetazepám 
Temazepám 
Midazolám 

B rotizolám 
Kvazepám 
Laprazolám 
Doxefazepám 

Piperidindion-származékok 
Glutetimid 
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Készítmény gyári neve 

TR!OXAZ!N tabletta 
GRANDAXI N tabletta 

DORLOTYN tabletta 

HYPNOVAL -CALClUM tabletta 

NOVO PAN tabletta 

BELLOlD drazsé 
TARDYL tabletta 

EUNOCTIN tabletta 
ROHYPNOL ROCHE 1 mg tabletta, 
2 mg tabletta, 2 mg injekció 

SIGNOPAM tabletta 

DORMICUM 7,5 mg tabletta, 15 mg tabletta 
DORMICUM 15mg/3 ml injekció 
DO RMJCUM 5 mg/ml injekció, 
5 mg/5 ml injekció 
LENDüAMIN tabletta 

GERODORM tabletta 

NOXYRON tabletta 

ATC kód Nemzetközi név 

N05CE02 
N05CE03 

Metiprilon 
Piritildion 

N05CF Ciklopirrolonok 
N05CF01 Zopiklon 

NO SCG 
N05CG01 

NOSCM 
N05CM01 
N05CM02 

NOSCMOS 
N05CM04 
NOSCMOS 

NG5CM06 
N05CM07 
NOSCMOS 
NOSCM09 
N05CM10 
N05CM11 
N05CM12 
N05CM13 

NO SCX 

N05CX01 
N05CX02 
N05CX03 
N05CX04 
N05CX05 
N05CX06 

N06 
NOSA 

N06AA 
N06AA01 
N06AA02 

N06AA03 
N06AA04 

N06AA05 
N06AA06 
N06AA07 
N06AA08 

N06AA09 
N06AA10 
N06AA11 
N06AA12 
N06AA13 
N06AA14 

lmidazopiridinek 
Zolpidém 

Egyéb altaták és nyugtaták 
Metakvalon 
Klometiazol 

Bromizovál 
Karbrarnál 
Szkopolamin 

Propiomazin 
Triklofosz 
Etklórvinol 
Valeriana-gyökér,gyökértörzs 
Hexapropimát 
Bromidok 
Apranál 
Valnoktamid 

Altató és nyugtató kombinációk, kivéve a 
barbiturátokat 

Meprobamát, kombinációk 
Metakvalon, kombinációk 
Metilpentinol, kombinációk 
KlometiazoJ, kombinációk 
Emeprónium, kombinációk 
Dipiperonil~inoetanol,kombinációk 

PSZICHOANALEPTIKUMOK 
Antidepresszánsok 

Nem szelektív manaamin reuptake-gátlók 
Dezipramin 
lmipramin 

Jmipraminoxid 
Klomipramin 

Opipramol 
Trimipramin 
Lofepramin 
Dibenzepin 

Amitriptilin 
Nortriptilin 
Protriptilin 
Doxepin 
lprindol 
Melitracén 
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Készítmény gyári neve 

lMOVANE 7,5 mg tabletta 

STILNOX 1 O mg filmtabletta 

HEMINEVRIN 300 mg kapszula, injekció 
infúzióhoz 
ALSROMAN 0,3 g tabletta 

SCOPOLAMINUMHYDROBROMICUM 
0,5 mg injekció 

VALERtANA COMPOSITA drazsé 

HOVALETIEN drazsé 

MEUPRAMIN 10 mg drazsé, 25 mg drazsé, 
injekció 

ANAFRANIL25mg/2 ml injekció, 
10 mg fllmtabletta, 25 mg filmtabletta 
ANAFRANIL SR 75 mg filmtabletta 
TP-1 1 O mg injekció, 25 mg injekció, 
50 mg injekció 

SAPILENT drazsé, injekció 

NOVERIL 80mg drazsé, 240 mg tabletta, 
40 mg injekció 
TEPER! N drazsé, injekció 



ATC kód Nemzetközi név 

N06AA15 
N06AA16 
N06AA17 
N06AA18 
N06AA19 
N06AA21 

N06AA22 

N06AB 
NOSA802 
NOSABOS 
NOSAB04 

NOSABOS 
NOSABOS 
N06AB07 
N OBABOB 

NOSAB09 

NOBAF 
N06AF01 
NOSAF02 
N06AF03 
N06AF04 

NO BAG 
N06AG02 
N06AG03 

N06AX 
N06AX01 
N06AX02 
N06AX03 
NOSAX04 
N06AX05 
NOBAXOB 
N06AX07 
NOBAXOB 
NOSAX09 
NOBAX10 
NOBAX11 
N06AX12 
N06AX18 
NOSAX19. 

N0 68 

N OB BA 
NOSBA01 
N06BA02 
N06BA03 

NOS BB 
N06BB01 

SutriptiJin 
Doszulepin 
Amoxapin 
Dimetakrin 
Aminepti n 
Maprotilin 

Ven!afaxin 

Szelektív szerotonin reuptake-gátlók 
Zimeldin 
Fluoxetin 
Citalaprám 

Paroxetin 
Szertralin 
Alapraklát 
Fluvoxamin 

Etcperidon 

Nem szelektív MAO-gátlók 
lzokarboxazid 
Níalamid 
Fenelzín 
Tranilcipromin 

A tfpusú MAO gátlók 
Mok!obemid 
Toloxaton 

Egyéb antidepresszánsok 
Oxitriplán 
Triptcfán 
Míanszerin 
Nomifenzin 
Trazodon 
Nefazodon 
Minaprin 
Biternelán 
Vi!oxazin 
Oxaflozán 
Mirtazapin 
Arnfebutamon 

Pszichostimulánsok 

Fenil-etil-amin-származékok 
Arntetamin 
Dexamfetamin 
Metamfetamin 

Biciklikus vegyületek 
Metilfenidát 

1546 

Készítmény gyári neve 

LUDIOMIL 10 mg fi!mtabletta, 
25 mg filmtabletta 
LUDIOMIL 50 mg filmtabletta, 
75 mg filmtabletta 
LUDIOMIL 25mg/5 ml injekció 

PROZAC 20 mg kapszula 
SEROPRAM 20 mg fi!mtab!etta, 
20 mg/0,5 ml koncentrátum infúzióhoz 

FEVARIN 50 mg filmtabletta, 
1 oa mg filmtabletta 

AURORIX ROCHE 150 mg filmtabletta 

AZAXAZIN tabletta 
PYRAZIDOL 25 mg tabletta, 50 mg tablettá 

ATC kód 

N068B02 
N06BB03 
N068804 

NOS BG 
N06BC01 

N OB BD 
N06BD01 

NOSBX 
N06BX01 

N06BX02 
N06BX03 

N06BX04 
NOBBX05 
N06BX06 
N06BX07 
NOBBXOB 
N068X09 
ND68X10 
N06BX11 
N06BX12 
N06BX13 
NOSBX19 

N0 6 C 

NOBCA 
N06CA01 

N OB CB 

N07 
N07A 

N07AA 
N07AA01 
N07AA02 
N07AA03 
N07AA04 
N07AA29 
N07AA30 
N07AA51 

NO? AB 
N07AB01 
N07AB02 

N07AX 
N07AX01 
N07AX02 

Nemzetközi név 

Pemolin 
Fenkamfamin 
Proliotán 

Xantin~származékok 
Koffein 

Triciklikusvegyületek 
Pipradrol 

Egyéb pszichostimulánsok 
Meklofenoxát 

Piritinal 
Piracetám 

Deanol 
Fipexid 
Citikolin 
Oxiracetám 
Piriszudanor 
Linopírdin 
Nizofenon 
Anirazetám 
Aceti!-kamitin 
ld ebenon 

Pszicholeptíkumok és pszichoanaleptikumok 
kombinációi 

/ 
Antidepresszánsok és pszicholeptikumok kombinációi 

Amitriptílin és pszicholeptlkumok 

Pszichostimulánsok és pszicholeptikumok kombinációi 

IDEGRENDSZER EGYÉB GYÓGYSZEREl 
Paraszimpatomlmetikumok 

Kolinészterázbénítók 
Neosztigmin 
Piridosztigmin 
Disztigmin 
Takrin 

Ambenónium+ 
Neosztigmin, kombinációk 

Kolin-észterek 
Karbakol 
Betaneko! 

Egyébparaszimpatomimetikumok 
Pilokarpin 
Kolin-alfoszcerát 
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Készítmény gyári neve 

HELFERGIN drazsé 
MECLOFENOXATtabletta 
ENERBOL 100 mg drazsé 
NOOTROPIL 800 mg filmtabletta, 
1200 mg filmtabletta 
NOOTROPIL 12 g infúzió, 3 g injekció, 
33%-os oldat 
PYRAMEM injekcio, tabletta 

GLUTAMINSAV tabletta 

STIGMOSAN injekció 
MESTINON 60 mg drazsé 
UBRETJD 1 mg injekció 

NIVAUN 0,25% injekció, 1% injekció 
MYTELASE 1 O mg tabletta 



ATC kód Nemzetközi név 

N0 78 

N07BA 
N07BA01 

N07BA19 

N0 7 C 

N07CA 
N07CA01 
N07CA02 
N07CA03 

N07X 

N07XA 

N07XX 
N07XX01 

Dohányzás elleniszerek 

Dohányzás elleniszerek 
Nikotin 

Szédülés elleni készítmények 

Szédülés elleni készitmények 
Betahisztin 
Cinnarizin 
Flunarizin 

Idegrendszer egyéb gyógyszerei 

Gangliozidok és gangliozid-származékok 

Idegrendszer egyéb gyógyszerei 
Trililazad 

1548 

Készítmény gyári neve 

NICORETTE 2 mg rágógumi 
NICOTINELL TIS 10, 20,30 
transzderm. tapasz 
TABEXtabletta 

BETASERC 8 mg tabletta 
STUGERON tabletta 
SIBELIUM 10 mg tabletta 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

w 
P01 
P01A 

P01AA 
P01AA01 
P01AA02 
P01AA04 
P01AA05 
P01AA52 

P01AB 
P01AB01 
P01AB02 
P01AB03 
P01AB04 
P01AB05 
P01AB06 

P01AC 
P01AC01 
P01AC02 
P01AC03 
P01AC04 

P01AR 
P01AR01 
P01AR02 
P01AR03 
P01AR53 

P01AX 
P01AX01 
P01AX02 
P01AX04 
P01AX05 
P01AX06 
P01AX52 

P018 

P01BA 
P01BA01 
P018A02 
P018A03 
P018A05 

P0188 
P01BB01 
P01BB02 

P018C 
P01BC01 

P01BD 
POiBD01 
P01BD51 

PARAZrTA ELLENI KÉSZiTMÉNYEK 

PROTOZOON ELLENISZEREK 
Amoebiasis és egyéb proto2;oon okozta betegségek gyógyszerei 

Hidroxi-kinolin-származékok 
Broxikinolin 
Kliokinol 
Klórkinaidol 
Tilbrokinal 
Kliokinol, kombinációk 

Nitro-imidazol-származékok 
Metronidazol 
Tínidazol 
Omidazol 
Azanidazol 
Propenidazol 
Ni marazol 

Diktór-acetamid-származékok 
Diloxanid 
Klefamid 
Etcfam id 
Teklazán 

Arzén-vegyületek 
Arztinol 
Difetarzon 
Glikobiarzol 
Glikobiarzol, kombinációk 

KLION szuszpenzió, tabletta 
TINIDAZOLE tabletta 

Amoebiasis és egy-éb protozoon okozta betegségek egyéb gyógyszerei 
Kiniofon ' 
Em etin 
Fankinon 
Mepakrín 
Atcvakon 
Emetin, kombinációk 

Malária elleniszerek 

Amino-kinoiinok 
Klorokin 
Hidroxiktorokin 
Prímakin 
Meflokin 

Biguanidok 
Proguanil 
Cikloguanil-embonát 

Kina-alkaloidok 
Kinin 

Diamino-pirímidinek 
Pírimetamin 
Pirímetamin, kombinációk 

DELAG!Linjekció, tabletta 

LARIAM "ROCHE~ 250 mg tabletta 

TINDURIN tabletta 
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ATC kód Nemzetközi név 

P01 BX Malária elleni egyéb szerek 
P01 BX01 Halofantrin 

P01C 

P01CA 
P01CA02 

P01CB 
P01CB01 
P01CB02 

P01CC 
P01CC01 
P01CC02 

P01CD 
P01CD01 
P01CD02 

P01CX 
P01CX01 
P01CX02 
P01CX03 

P02 
P02B 

P02BA 
P02BA01 
P02BA02 

P02BB 
P02BB01 

P02BX 
P02BX01 
P02BX02 
P02BX03 

P0 2 C 

P02CA 
P02CA01 
P02CA02 
P02CA03 
P02CA04 
P02CA05 
P02CA06 
P02CA51 

P02CB 
P02CB01 
P02CB02 

P02CC 
P02CC01 
P02CC02 

Leishmaniasis és trypanosomiasis elleni szerek 

Nitro-imidazol-származékok 
Benznidazol 

Antimon-vegyületek 
Meglumin-antimonát 
Nálri!Jm-stiboglukonát 

Nitrofurán-származékok 
Nifurtimox 
Nitroturál 

Arzén-vegyületek 
Melarzoprol 
Acetarzol 

Leishmaniasis és trypanosomiasis elleni egyéb szerek 
Pentamidinium-izetionát 
Szuramin-nátrium 
Eflomitin 

FÉREG ELLENISZEREK 
Trematoda fertőzés gyógyszerei 

Kinolin-származékok 
Prazikvantel 
Oxamnikin 

Szerves foszfát -vegyületek 
Matrifonál 

Trematoda fertözés egyéb gyógyszerei 
Biliono l 
Nitidazol 
Stibofén 

Nernatoda fertőzés gyógyszerei 

Benzimidazol-származékok 
Mebendazol 
Tiabendazol 
Albendazol 
Ciklobendazol 
Fiubandazol 
Fenbandazol 
Mebendazol, kombinációk 

Piperazin és származékai 
Piperazin 
Dietil-karbamazin 

Tetra-hidro-pirimidin-származékok 
Pi rantel 
Oxantel 
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Készítmény gyári neve 

VERMOX tabletta 
MlNTEZOLszuszpenzió 

ATC kód Nemzetközi név 

P02CE lmidazotiazo!-származékok 
P02CE01 Levamizol 

P02CF 
P02CF01 

P02CX 
P02CX01 
P02CX02 

P02D 

P02DA 
P020A01 

P02DX 
P02DX01 
P02DX02 

P03 

Avennekiinek 
lvermektin 

Nernatoda fertőzés egyéb gyógyszerei 
Pirvinium+ 
Befenium+ 

Cestoda fertözés gyógyszerei 

SzaHeilsav-származékok 
Niklozamid 

Gestoda fertőzés egyéb gyógyszerei 
Dezaszpidin 
Dik!orofén 

EKTOPARAZITA ELLENISZEREK 
BELEÉRTVE A RÜH ELLENI SZEREKET 

Készitmény gyári neve 

DECAR!S 50 mg tabletta, 150 mg tabletta 

YOMESAN 0,5 g tabletta 

P0 3 A Ektoparazita elleni szerek beleértve a rüh elleni szereket 

P03AA 
P03AA01 
P03AA02 
P03AA03 
P03AA04 
P03AA05 
P03AA54 

POS AB 
P03AB01 
P03AB02 
P03AB51 

POS AC 
P03AC01 
P03AC02 
P03AC03 
P03AC04 
P03AC51 
P03AC52 
P03AC53 

P03AX 
P03AX01 
P03AX02 
P03AX03 
P03AX04 

P0 38 

POS BA 
P03BA01 
P03BA02 
P03BA03 
P038A04 

Kéntartalmlikészítmények 
Dixantogén 
Kálium-poliszulfid 
Meszulfén 
Diszultirám 
Ti rám 
Oiszulfirám, kombinációk 

Klórtartalmúkészitmények 
K!ofenotán 
Lindán , 
Klofenotán, kb'mbinációk 

Pirétrinek, beleértve aszintetikus vegyületeket 
Pirétrum 
Bioa!letrln 
Fenotrin 
Permetrin 
Pirétrum, kombinációk 
Bioalletrin, kombinációk 
Fenotrin, kombinációk 

Ektoparazita és rüh elleni egyéb szerak 
Benzit-benzoát 
Réz~oleinát 
Maiatien 
Ouassia 

lnszekticidek és repellensek 

Plrétrinek 
Ciflutrin 
Cipermetrin 
Oekametrin 
Tetrametrin 
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NOVASCABIN emulzió 



ATC kód Nemzetközi név 

P0 3 BX 
P03BX01 
P038X02 
P03BX03 
P03BX04 
P03BX05 
P03BX06 

Egyéb inszekticidek és repellensek 
Dietil-toluamid 
Dimeti!-ftalát 
Dibutil-ftalát 
Dibutil-szukcinát 
Dimetil-karbát 
Etohexadiol 

Készítmény gyári neve 
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ATC kód Nemzetközi név 

[B] LÉGZŐRENDSZER 

NAZÁLIS KÉSZiTMÉNYEK 

Készítmény gyári neve 

R01 
R01A Dekongesztív szerek és egyéb helyi nazális készítmények 

R01AA 
R01AA02 
R01AA03 
R01AA04 
R01AA05 

R01AA06 
R01AA07 
R01AA08 
R01AA09 
R01AA10 

Szimpatomimetikumok, önállóan 
Ciklopentamin 
Efedrin 
Fenilefrin 
Oximetazolin 

Tetrizolin 
Xilometazolin 
Nafazolin 
Tramazalio 
Metizo!in 

R01AB Szimpatomimetikumok kombinációi, kivéve 
a kortikoszteroidokat 

R01 AB01 Fenilefrin 
R01AB02 Nafazo!in 

R01AB03 
R01AB05 
R01AB06 
R01AB07 

R01AC 
R01AC01 
R01AC02 
R01AC03 
R01AC04 
R01AC05 
R01AC06 
R01AC19 
R01AC51 

R01AD 
R01AD01 
R01AD02 
R01AD03 
R01AD04 
R01AD05 

R01AD06 
R01AD07 
R01AD08 
R01AD53 

R01AX 
R01AX01 
R01AX02 
R01AX03 
R01AX05 
R01AX06 
R01AX10 

Tetrizolin 
Efedrin 
Xilometazolin 
Oximetazolin 

Antia!lergikumok, kivéve a kortikoszteroidokat 
Kromoglicinsav 
Levokabasztin 
Azelasztin , 
AntazoJin l 
Spagluminsav 
Tanziiamin 

Kromogticinsav, kombinációk 

Kortikoszteroidok 
Beklometazon 
Prednizolon 
Oexametazon 
Flunizolid 
Budeszonid 

Betametazon 
Tixokortol 
Fiutikazon 
Dexametazon, kombinációk 

Egyéb nazális szerek 
Kalcium-hexamin-tiocianát 
Retina! 
lpratrópium-bromid 
Riticmetán 
Mupirocin 
Egyéb 
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TONOGEN oldat 

AFRIN NASAL spray 
NASIVIN 0,01% orrcsepp, 0,025% orrcsepp, 
0,05% orrcsepp 
NASIVIN 0,05% orrspray 

NOVORIN 0,05% orrcsep p, O, 1% orrcsepp 

VIBROCIL orrcsepp, orrgél, orrspray 
HISTAZOLIN oldat 
NAPHAZCUN oldat 

TALEUM orrspray 

RHJNAAXIAorrspray 

SYNT AR IS orrspray 
APULElN orrspray 
AHINOCORT 50 microgramm/adag 
orraeresol 

FUXONASE orrspray 



ATC kód 

R01AX11 
ROiAX22 
R01B 

R01BA 
R018A01 
R018A02 
R01BA03 
R01BA51 
R01BA52 

R0 2 
R02A 

R02AA 
R02AA01 
R02AA02 
R02AA03 
R02AA05 
R02AA09 
R02AA10 
R02AA11 
R02AA12 
R02AA13 
R02AA14 
R02AA19 
R02AA20 

R02AB 
R02AB01 
R02AB02 
R02AB03 
R02AB30 

R02AD 
R02AD01 
R02AD02 
R02AD03 

R0 3 
R0 3 A 

ROSA A 
R03AA01 

R0 3 AB 
R03AB02 
R03AB03 

ROSA C 
R03AC02 

R03AC03 

R03AC04 
R03AC05 
R03AC06 
R03AC07 
R03AC08 

Nemzetközi név 

Szisztémás nazális dekongesztív szerek 

Szimpatomimetikumok 
Fenil-propanol-amin 
Pszeudoefedrin 
Fenilefrin 
Fenil-propanol-amin, kombinációk 
Pszeudoefedrin, kombinációk 

GE.GÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK 
Gégészeti készítmények 

Antiszeptikumok 
Am baz on 
Dekvalinium+ 
Diklór-benzil-alkohol 
Klórhexidin 
Benzetónium+ 
Mirisztil-benzalkónium+ 
Klórkinaidol 
Hexilrezorcin 
Akrif!avinium-k!orid 
Oxikino!in 

Egyéb 

Antibiotikumok 
Neomicin 
Tirotricin 
Fuzafungin 
Gramicidin 

Helyiérzéstelenítők 
Benzakain 
Lidokain 
Ko kai 

ASZTMA ELLENISZEREK 
Adrenerg szerek, inhaláló szerek 

Alfa- és béta-adrenoreceptor-agonisták 
Epinefrin 

Nem szelektiv béta-adrenareceptor aganisták 
lzoprenalin 
Orciprenalin 

Szelektívbéta-2-adrenoreceptor-agonisták 
Szalbutarnol 

TerbutaJin 

Fenolera 
Rimiterol 
Hexoprenalin 
lzoetarin 
Pirbuterol 
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Készítmény gyári neve 

PAXIRASOL orrspray 
COLDASTOP orrcsepp 

D!SOPHROL repetabs tabletta 

FARINGOSEPTtabletta 

SEPTOFORTtabletta 

HALSET tabletta 
GLYCOSEPT oldat 

BIOPAROXaerosol 

ASTMOPENT aerosol 

SALBUT AMOL aerosol 
VENTOU N inhaler 
BR!CANYL SPRAY 
BR!CANYL turbohaler0,5 mg/adag 
porinhaláló 
IBEROTEC aerosol 

ATC kód 

R03AC09 
R03AC10 
R03AC11 
R03AC12 

R03AC13 
R03AC14 
R03AC15 
R03AC16 
R03AC17 

R0 3 AH 

R03AK 
R03AK01 
A03AK02 
R03AK03 
R03AK04 

R03B 

ROSSA 
R03BAOi 

R03BA02 

R03BA03 
R03BA04 
R03BA05 

A03BB 
R03BB01 
R OSB802 
R038803 

R038C 
R03BCOí 

R03BC03 

R038X 
R038X01 

R0 3 C 

R03CA 
R03CA01 
R03CA02 

Nemzetközi név 

T retekinal 
Karbuteral 
Tu!obuteral 
Szalmeteral 

Formateral 
Klenbutero! 
Reprotero! 
Prokaterei 
Bitalteral 

Adrenerg szerek kombinációi 

Adrenerg szerek és asztma elleni egyéb szerek 
Epinefrin és asztma elleni egyéb szerek 
lzoprenalln és asztma elleni egyéb szerek 
Fenoleral és asztma elleni egyéb szerek 
Szalbutamal és asztma elleni egyéb szerek 

Asztma elleni egyéb s:zerek, inhaláló szerek 

Glükokortikoidok 
Beklometazon 

Budeszonid 

Flunizolid / 
Betametazon 
Fiutikazon 

Antikolinerg szerek 
lpratrópium-bromid 
Oxltrópium-bromid 
Stramonium-készítmények 

Antia!lergikumok, kivéve a kortikoszteroidokat 
Kramoglicinsav 

Nedokromil 

Asztma elleni egyéb szerek, inhaláló szerek 
Fenspirid 

Szisztémás adrenerg szerek 

Alfa- és béta-adrenoreceptor-agonisták 
Epinefrin 
Efedrin 
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Készítmény gyári neve 

PIREM aerasol 

SEREVENT 25 meg/adag inhalációs 
ae rosa l 
SEREVENT ROTADISKS 50 meg/adag por 
inh a!. 

BERODU ALaerasol 

AUXISON aerosol 
ALDEC!N aerosol 
BECLOGORT forte aerosol, mite aeroso! 
PULMICORT 50 mikrag/adag aeroso!, 
200 mikrog/adag aerosol 
PULMICORTTURBOHALER 
í 00 meg/adag por inhaláló 
PULMICORTTURBOHALER 
200 meg/adag por inhaláló 
PULMICORTTURBOHALER 
400 meg/adag por inhaláló 

ATROVENT aerosol 

CROMOL YN 20 mg kapszula 
INT AL 20 mg kapszula 
TALEUM 1 mg inhalációs aeroszol, 
5 mg inhalációs aeroszol 

TONOGEN injekció 
EPHERIT tabletta 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

R03CB 
R03CB01 
R03CB02 
R03CB03 
R03C853 

R03CC 
R03CC02 

R03CC03 
R03CC04 
N03CC05 
R03CC06 
R03CC07 
R03CC08 
R03CC09 
R03CC10 
R03CC11 
R03CC12 
R03CC13 

R03CC14 
R03CC53 

R03CK 

R0 3D 

R03DA 
R03DA01 
R03DA02 
R03DA03 
R03DA04 

R03DA05 

R03DA06 
R03DA07 
R03DAOB 
A03DA09 
A03DA10 
R03DA11 
R03DA20 
R03DA51 
R03DA54 
R03DA55 
R03DA57 
A03DA74 

R0308 
A03DB01 
R03DB02 
R03DB03 

Nem szelektív béta -adrenoreceptor -agonisták 
lzoprenalin 
Metoxifenamin 
Orciprenalin 
Orciprenalin, kombinációk 

Sze!ektívbéta-2-adrenoreceptor-agonisták 
Szalbutamal 

Terbulalin 
Fenotero 
Hexoprenalin 
lzoetarin 
Pirbulerol 
Prokaterol 
T relokinal 
Karbuteral 
Tulobuterol 
Bambuteral 
Klenbuterol 

Reproterol 
Terbuta!in, kombinációk 

Adrenerg szerek és asztma elleni egyéb szerek 

Asztma elleni egyéb szisztémás szerek 

Xantinok 
Dlprofi!!in 
Kolin-teafillinát 
Proxifil!in 
Teofi!lin 

Aminofillin 

Etamifillin 
Teobromin 
Bamifi!lin 
Acefi!lin-piperazin 
Butilli n 
Doxofillin 
Xantin-kombinációk 
Diprofillin, kombinációk 

ASTMOPENT 0,5 mg injekció, tabletta 

SALBUT AMOL 2 mg tabletta, szirup 
VOLMAX 4 mg retard tabletta, 
B mg relard tabletta 
BRICANYL elixír, injekció, tabletta 

Pl REM tabletta 

SPIROPENT 0,005 mg/5 m! oldat, 
0,02 mg tabletta 

EUPHYLONG MINOR relard kapszula, 
relard kapszula 
RET AFYLLIN 200 mg relard tabletta, 
300 mg relard tabletta 
THEOPHTARD 150 mg relard tabletta, 
300 mg relard tabletta 
AMINOPHYLLINUM retardtabletta 
DIAPHYLLIN tabletta, végbélkúp, 
VENOSUM 4,8% injekció 

Téofillin, kombinációk kivéve a pszicholeptikumokat SOLVASTHMIN tabletta 
Aminofillin, kombinációk 
Teobromin, kombinációk 
Teofillin, kombinációkpszicholeptikumokkal 

Xantinok és adrenerg szerek 
Diprofillin és adrenerg sZ:erek 
Kolin-teafillinát és adrenerg sz erek 
Proxifillin és adrenerg szerek 
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ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

R03DB04 
R03DB05 
R03DB06 

R03DX 
R03DX01 
R030X02 
R03DX03 

ROS 
ROSC 

ROSCA 
R05CA01 
R05CA02 
R05CA03 
R05CA04 
R05CA05 
R05CA06 
R05CA07 
ROSCAOB 
R05CA09 
R05CA10 

ROSCB 
R05CB01 

R05CB02 

A05CB03 

A05CB04 
R05CB05 
R05CB06 

A05CB07 
ROSCBOB 
R05CB09 
A05CB10 
A05CB11 
A05CB12 
R05CB13 

Teofillin és adrenerg szerek 
Aminofillin és adrenerg szerek 
Etamifillin és adrenerg szerek 

Asztma elleni egyéb szisztémás szerek 
Amlexanox 
Eprozino! 
Fenspirid 

KÖHÖGÉS ÉS MEGHÜLÉS GYÓGYSZEREl 
Köptetők, kivéve a köhögéscsillapító kombinációkat 

Köptetők 

Tiloxapol 
Kálium-jadid 
Gvajfenezin 
Ipekakuána 
Althea gyökér 
Sen e ga 
Antimon-pentaszulfid 
Kreozot 
Gvajakolszulfonát 
Kombinációk 

Nyákoldák 
Acetil-cisztein 

l 
Bromhexin 

Karbocisztein 

Eprazinon 
Meszna 
Ambroxol 

Szobrerol 
Dorniadal 
Letosztein 
Kombinációk 
Sztepronin 
Tiopronin 
Dezoxiribonukleáz 

1557 

RELAXIL·G injekció 

DIAPULMON olajos injekció 
EXPECTIN cseppek 
FAGIFOR szirup 

AGG 100 granulatum, 200 granulátum 
ACETYLCYSTEIN 100 Berlin-Chemie tabi. 
ACETYLCYSTEIN Berlin-Chemie inh. amp. 
FLUIMUCIL 100 granulátum, 
200 granulátum 
SOLMUCOL 100mggranula, 
200 mg granula 
SPUTOPUR 200 mg kapszula 
PAXIRASOL aerosol, injekció, oldat, 
orrspray 
PAXIRASOL tabletta 
FENORIN szirup 
MUCOPRONT kapszula, szirup 

C IST ABR ON oldat 
AMSROBENE 7,5 mg/ml oldat, 
15 mg injekció 
AMSROBENE 15mg/5 ml szirup 
AMSROBENE 30 mg tabletta, 
75 mg retard kapszula 
SRONCHOPRONT retard kapszula 
HAUXOL 30 mg tabletta 
SOLVOLAN 15mg/5 ml szirup, 
30 mg tabletta 



ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

R0 50 

ROSDA 
R05DA01 
A05DA03 
R05DA04 

ROSDAOS 
ROSDAOB 
R05DA07 
ROSDAOB 
AOSDA09 
A05DA10 
ROSDA11 
ROSDA20 

ROSDB 

ROSDB01 
ROSDB02 
ROSDB03 
ROSDB04 
ROSOBOS 
R050807 
ROSDB09 
R050810 
ROSDB11 
ROSDB12 
ROSDB13 

R05DB14 
ROSDB15 
R05DB16 
R05DB17 
R050B18 

R050819 
R05DB20 
R05DB21 
A05DB22 
A050823 
R050824 
R050825 

ROSF 

ROSFA 
R05FA01 
ROSFA02 

ROSFB 
ROSFB01 
R05FB02 

Köhögéscsillapítók, kivéve a köptető kombinációkat 

Ópium-alkaloidok és származékaik 
Etil-martin 
Hidrakodon 
Kedein 

Ópium-alkaloidok martinnal 
Normstadon 
Noszkapin 
Folkodin 
Dextrometortán 
Tebakon 
Dimemortán 
Kombinációk 

Helyi érzéstelenítőkkel kémiailag rokon a 
köhögéscsillapítók 

Benzanatát 
Benproperio 
Kicbutinal 
Izoaminil 
Pentoxiverin 
Oxolamin 
Oxeladin 
Klofedanol 
Pipazetát 
Bibenzónium-bromid 
Butamirát 

Fedrilát 
Zipepro! 
Dibunát 
Droxipropin 
Prenoxdiazin 

Dropropizin 
Kombinációk 
K!operasztin 
Meprotixol 
Piperidion 
Tipspidin 
Morklofon 

Köhögéscsillapítók és köptetők kombinációi 

Ópium-származékok és köptetők 
Ópium-származékok és nyákoldák 
Ópium-származékok és köptetők 

Egyéb köhögéscsillapítók és köptetők 
Köhögéscsillapítók és nyákoldák 
Köhögéscsillapítók és köptetők 
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CODEINUM HYDROCHLORICUM 
0,02 g tabletta 

CODEIN-ACISAL tabletta 
CODERETTAN tabletta 
CODERIT N tabletta 

S!NECOD csepp, szirup, 
50 mg depot tabletta 

UBEXIN tabletta 

CODERETTAN tabletta 
CODERIT N tabletta 
ER! GON szirup 
RADIPON tabletta 

LIBEXIN COMBINATUM tabletta 

ATC kód Nemzetközi név 

ROSX 

R0 6 
R0 6 A 

ROBAA 
R06AA01 
R06AA02 
R06AA04 
R06AA06 
R06AA19 
R06AA07 
R06AA08 
R06AA09 
ROBAA19 
R06AA52 
R06AA54 
R06AA56 
R06AA59 

RO BAB 
R06AB01 
R OBA802 
R OBA803 
R OBA804 
ROBABOS 
R06AB06 
R06AB07 
R06AB51 
ROSA852 
ROSA854 
ROBABSS 

ROBAC 
R06AC01 
ROSAC02 
R06AC03 
R06AC04 
ROSACOS 
ROBACOB 
R06AC52 
R06AC53 

AOSAD 
ROSAD01 
ROSAD02 
R06AD03 
ROSAD04 
ROSADOS 
R06AD06 
R06AD07 
R06ADD8 
R06AD09 
R06AD52 
R06AD55 

R06AE 
R06AE01 

Meghűlés elleni egyéb kombinált készitmények 

SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK 
Szisztémás antihisztaminok 

Amino-aikil-éterek 
Bromazín 
Difénhidramin 
Klemasztin 
Klórtenoxamin 

Difenilpiralin 
Karbinoxamín 
Doxilamin 

Difénhidramin, kombinációk 
K!emasztin, kombinációk 
Klórtenoxamin, kombinációk 

Szubsztituált alkilaminok 
Brómfeniramin 
Dexklórfeniramin 
Dimetindén 
K!érfeniramin 
Feniramin 
Dexbrómfeniramin 
Talasztin 
Brómfeniramin, kombinációk 
Dexk!órteni ram in, kombinációk 
Klórteniramin, kombinációk 
Dexbrómfeniramin, kombinációk 

Szubsztituá!tet!Í,én-diaminok 
Mepiramin 
Hisztapírrodin 
Kloropiramin 
Tripelennamin 
Metapirilen 
Tonzllamin 
Hisztapirrodin, kombinációk 
Kloropiramin, kombinációk 

Fenotiazin-származékok 
Alimemazin 
Prometazin 
Tietilperazin 
Metdilazin 
Hidroxi-etil-prometazin 
Tiazinám 
Mekvitazin 
Oxomemazin 
!zotipendil 
Prometazin, kombinációk 
Hidroxi-etil-prometazin, kombinációk 

Piperazin-származékok 
Buklizin 
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Készítmény gyári neve 

T AVEGYL injekcio, szirup, tabletta 

DAEDALON tabletta 

DAEDALON végbélkúp 
DAEDALONETTA végbélkúp gyermeknek 

FENISTI L cseppek, retard tabletta 

SUPRASTIN injekcio, tabletta 

PIPOLPHEN drazsé, injekcio, végbélkúp 
TüRECAN drazsé, injekcio, végbélkúp 

PRIMALAN szirup, tabletta 



ATC kód 

R06AE03 
R06AE04 
ROSAEOS 
R06AE06 
R06AE07 
R06AE51 
R06AE53 
R06AE55 

R06AK 

R06AX 
R06AX01 
R06AX02 
R06AX03 
R06AX04 
R06AX05 
R06AX07 
R06AX08 
R06AX09 
R06AX10 
R06AX11 
R06AX12 
R06AX13 

R06AX15 
R06AX16 
R06AX17 

A06AX18 
R06AX19 
R06AX21 
R06AX22 
A06AX29 
A06AX53 
A06AX58 

Nemzetközi név 

Ciklizin 
K!órciklizin 
Meklozin 
Oxatomid 
Cetiri zi n 
Buklizin, kombinációk 
Ciklizin, kombinációk 
Mek!ozin, kombinációk 

Antihisztaminokkombinációi 

Egyéb szisztémás antihisztaminok 
Bamipin 
Ciproheptadin 
Tenalidin 
Fenindamin 
AntazoJin 
Triprolidin 
Pirrobutamin 
Azatadi n 

Aszternizol 
Tertenadin 
Loratadin 

Mebhidrolin 
Deptropin 
Ketotifén 

Akrivasztin 
Azelasztin 
Tritokvalin 
Ebasztin 

Tenalidin, kombinációk 
Pirrobutamin, kombinációk 

Készftmény gyári neve 

TI N SETtabletta 
ZYATEC filmbevonatú tabletta 

PERlTOL szirup, tabletta 

DITHlADEN tabletta 
HISMANAL tabletta 
TELDANE 60 mg tabletta, 120 mg tabletta 
CLARITI NE 10 mg tabletta, 
1 mg/1 ml szirup 

KETüTIFEN L.F.M. 1 mg tabletta 
ZADITEN 1 mg tabletta, szirup 
SEMPAEX kapszula 24x 

LODERIXtabletta 

RO? LÉGZŐRENDSZERRE HATÓ EGYÉB KÉSZÍTMÉNVEK 
R07 A Légzőrendszerre ható egyéb készítmények 

R0 7 AA TOd ó surtaotant szerek 
R0 7 AA01 Kolfoszceril-palmitát 

R07AA02 
R07AA30 

RO? AB 

R07AB01 
R07AB02 
R07AB03 
R07AB04 
R07AB05 
R07A806 
A07AB07 
R07AB08 
R07AB09 

Természetes foszfolipidek 
Kombinációk 

Légzőközpont stimulálók 

Doxaprm 
Niketamid 
Pentetrazol 
Etamiván 
Semegrid 
Pretkamid 
Almitrin 
Dimeflin 
Mepixanox 
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EXOSURF NEONATAL st~ril por injekció 
készítéséhez 

COFFEINUM Natrium Benzoicum 
20% injekció 

TETRACOR injekció 

ATC kód 

R07AB49 
R07AB52 
R07AB53 

R07AX 

Nemzetközi név 

Niketamid, kombinációk 
Pentetrazo!, kombinációk 

Légzőrendszerre ható egyéb készitmények 

l 

1561 

Készítmény gyári neve 

AMMON lA párna 



ATC kód Nemzetközi név 

~ ÉRZÉKSZERVEK 

501 SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK 
S01A Fertőzés elleniszerek 

Antibiotikumok 
Klóramfenikol 
Klórtetraciklin 
Neomicin 

Készítmény gyári neve 

S01AA 
S01AA01 
S01AA02 
S01AA03 
S01AA04 
S01AA05 
S01AA07 
S01AA09 
S01AA10 
S01AA11 
S01AA12 
S01AA13 
S01AA14 
S01AA15 
S01AA16 
S01AA17 
S01AA18 
S01AA19 
S01AA20 
S01AA21 
S01AA22 
S01AA23 
S01AA30 

Oxitetraciklin TETRAN szemkenőcs 
Tirotricin 
Framicetin 
Tetraciklin 
Natamicin 
Gentamicin 
Tobremicin BRULAMYCIN szemcsepp 
Fuzidinsav 
Benzilpenicil!in 
Dihidrosztreptomicin 
Ritamicin 
Erltromicin 
Polimixin B 
ArnpiciHin 
Antibiotikumok kombinációi egyéb gyógyszerekkel 
Amikacin 
Mikronomicin 
Netilmicin 
Különböző antibiotikumok kombinációi 

Szulfonamidok 
Szulfametiazol 
Szu!fafurazol 

S01AB 
S01AB01 
S01AB02 
S01AB03 
S01AB04 
801ABOS 
S01AB06 

Szulfadikramid lAGAMID i 5% szemkenőcs 

801 AD 
S01AD01 
S01AD02 
S01ADD3 

S01AD04 
S01AD05 
S01AD06 
S01AD07 

S01AX 
S01AX01 
S01AX02 
S01AXD3 
S01AXD4 
S01AX05 
S01AX06 
S01AX07 
S01AX08 
S01AX09 
S01AX10 

Szulfacetamid 
Szulfafenazol 

Vírus elleniszerek 
ldoxuridin 
Trifluorotimidin(Trifluridin) 
Aciklovir 

Trifluridin 
Interferon 
Vidarabin 
Famciklovir 

Fertőzés elleni egyéb szerek 
Higany-vegyületek 
Ezüst-vegyületek 
Cink-vegyületek 
Nitrofurazon 
Bibrokatol 
Rezorcin 
Nátrium-tetraborát 
Hexamidin 
Klórhexidin 
Nátrium-propionál 
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SEPTOSYL szemkenőcs 

O FT AN l DU 0,1%szemcsepp 
TRIHERPINE szemcsepp, szemkenőcs 
VIROLEX 3% szemkenőcs 
ZOVIRAX szemkenőcs 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

S01AX11 
S01AX12 
S01AX13 
S01AX19 

$018 

801 BA 
S01BA01 
S01BA02 
S01BA03 
SOiBA04 

S01BA05 
S01BA06 
S01BA07 

S01BA08 
S01BA09 
S01BA10 
S01BA11 
S01BA12 
S01BA19 

SD1BB 
S018B01 
S01BB02 
S01BB03 
S01BB04 

S01BC 
S01BC01 
SOiBC02 
S01BC03 
S01BC04 
S01BC05 
S01BC06 
S01BC07 

501C 

801 CA 
S01CA01 

SOíCA02 

S01CA03 
S01CA04 
S01CA05 

S01CA06 
S01CA07 
S01CA08 
SOiCA09 
S01CA10 
S01CA11 

801 CB 

Ofloxacin 
Norfloxacin 
Ciprofloxacin 

Gyulladásgátló szerek 

Kortikoszteroidok, önállóan 
Dexametazon 
Hidrokortizon 
Kortizon 
Prednizolon 

Triamcinolon 
Betamelazon 
Fluorametolon 

Medrizon 
Kicbetazon 
Alklometazon 
Dezonid 
Formakortal 

Kortikoszteroidok és pupillatág ítók kombinációi 
Hidrokortizon és pupillatágítók 
Prednizo!on és pupil!atágítók 
Fluorametolon és pupillatágítók 
Betemetazon és pupiHatágitók 

Nemszteroid gyulladásgátló szerek 
lndometacin 
Oxifénbutazon 
Diklofenák / 
Flurbiproféh 
Ketoro!ák 
Píroxikám 
Bendazák 

VITABACT szemcsepp 

UL TRACORTENOL 0,5% szemcsepp, 
0,5% szemkenőcs 

EFFLUMIDEX LIQUIFILM szemcsepp 
FLUCON szuszpenziós szemcsepp 

DEPERSOLON szemcsepp 

TANDER!Lszemkenőcs 

NACLOF szemcsepp 
OCUFLUR LIOUIFILM szemcsepp 

Gyulladásgátló és fertőzés elleni szerek kombinációi 

Kortikoszteroidok és fertőzés elleni szerek kombinációi 
Dexametazon és fertőzés elleni sz erek TOBRADEX szemkenőcs, szuszpenziós 

Prednizolon és fertőzés elleniszerek 

Hidrokortizon és fertőzés elleni szerek 
Fiuakortolon és fertőzés elleni szerek 
Betemetazon és fertőzés elleni szerek 

Fiudrakortizon és fertőzés elleniszerek 
Fluorametolon és fertőzés elleni szerek 
Metil-prednizolon és fertőzés elleni szerek 
Kloroprednizon és fertőzés elleniszerek 
Fluocinolon-acetonid és fertőzés elleniszerek 
Kicbetazon és fertőzés elleniszerek 

Kortikoszteroidok/fertőzés ellen i sze re kl 
szimpatomimetikumokkombinációi 
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szemcsepp 
CET AP RED szemkenőcs isopto-cetapred 
SZUSZPENZIÓS szemcsepp 

GARASONE szem- és fülcsepp, 
szemkenőcs 



ATC kód Nemzetközi név 

801C801 
801C802 
801C803 
801C804 
801C805 

S01E 

801EA 
801EA01 
801EA02 
801EA03 
S01EA04 

801EA51 

801 EB 
801EB01 

S01EB02 
S01EB03 
S01EB04 
S01EB05 
801EB06 
S01EB07 
S01EB08 
SD1EB09 
S01EB10 
S01EB51 

S01EC 
S01EC01 
S01EC02 
S01ECD3 

S01ED 
S01ED01 

S01ED02 
S01ED03 
S01EDD4 
S01EDD5 
S01EDD6 
S01ED51 
S01ED54 

S01EX 
S01EX01 
S01EX02 

Dexametazon 
Prednizo!on 
Hidrokortizon 
Betamelazon 
Fluorametolon 

Glaukoma elleni készitmények és pupillaszúkítők 

Szimpatomimetikumok a glaukoma terápiájában 
Epinefrin 
Dipivefrin 
Apraklonidin 
Klonidin 

Epinefrin, kombinációk 

Paraszimpatomimetikumok 
Pilokarpin 

Karbakol 
Ekotiopát 
Demekárium 
Fizosztigmin 
Neosztigmin 
Fluosztigmin 
Aceklidin 
Acetil-kolin 
Paraoxon 
Pilokarpin, kombinációk 

Karboanhidrázgátlók 
Acetazo!amid 
Oikiafenamid 
Dorzolamid 

Béta-receptor-blokkolók 
TimoJol 

Betaxolol 
Levobunolol 
Metipranolol 
Kartealal 
Befunolai 
Timolol, kombinációk 
Metipranolol, kombinációk 

Glaukoma elleni egyéb készitmények 
Guanetidin 
Dapiprazo! 

S01F Pupillatágítókés sugárizombénító szerek 

S01FA Antikolinergek 
801 FA01 Atropin 
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Készítmény gyári neve 

D-EPIFRIN O, 1% szemcsepp 

ISOGLAUCON 1/4 szemcsepp, 
1/8 szemcsepp 

HUMACARPIN 1% szemcsepp, 
2% szemcsepp 
PILOGEL HS 4% szemészeti gél 
CARBAGHOL 3% szemcsepp 

NEOESERIN szemcsepp 

HUMA-ZOLAMIDE 250 mg tabletta 

ARUTIMOL 0,25% szemcsepp, 
0,5% szemcsepp 
CUSIMOLOL 0,25% szemcsepp, 
0,5% szemcsepp 
TIMOPTIC 0,25% szemcsepp, 
0,5% szemcsepp 
BETOPTIC szemcsepp 
VISTAGAN LIOUIFILM 0,5% szemcsepp 

ISMELlN 5% szemcsepp 

~ 
l 

l 

l 
l 

l 
l 
l 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

S01FA02 
S01FA03 
S01FA04 

S01FA05 
S01FAD6 

S01FA56 

S01FB 

801F801 
S01FBD2 

S01G 

S01GA 
S01GA01 
S01GA02 
S01GA03 
S01GA04 
S01GA05 
S01GA51 
S01GA52 
S01GA55 

S01GX 
S01GX01 

S01GX02 
S01GX03 
S01GX04 
S01GX51 

S01H 

S01HA 
S01HA01 
S01HA02 
S01HA03 
S01HA04 
S01HA05 
S01HA06 
S01HA07 

S01J 

S01JA 
S01JA01 
S01JA02 
S01JA51 

S01JX 

S01K 

S01KA 
S01KA01 

Szkopolamin 
Metil-szkopolamin 
Cikiopentalál 

f:iomatropin 
Tropikamid 

Tropikamid, kombinációk 

Szimpatomimetikumok, kivéve a 
glaukoma elleni készítményeket 

Fenilefrin 
Efedrin 

CYCLOPENT szemcsepp 
HUMAPENT 0,5%Úemcsepp 

MYDR!ACIL 0,5% szemcsepp, 
1% szemcsepp 
MYDRUM szemcsepp 

Dekongesztív szerek és antiallergikumok 

Dekongesztív szerként használt szimopatomimetikumok 
Nafazolin 
Tetrizolin VISI NE szemcsepp 
Xilometazo!in 
Oximetazolin 
Fenilefrin 
Nafazolin, kombinációk 
Tetrizo!in, kombinációk 
Fenilefrin, kombinációk 

Egyéb antiallergikumok 
Kromoglicinsav 

Levokabasztin 
Spagluminsav 
Nedokromil 
Kromoglicinsav, kombinációk 

l 
Helyi érzéstelenítők 

Helyi érzéstelenítők 
Kokain 
Oxibuprokain 
Tetrakain 
Proximetakain 
Prokain 
Cinchakain 
Udokain 

Diagnosztikumok 

Színezékek 
Fluoreszcein 
Bengálrózsa, nátriumsó 
Fluoreszcein, kombinációk 

Egyéb szemészeli diagnosztikumok 

Sebészeti segédanyagok 

Viszkaelasztikus anyagok 
Hialuronsav 
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OPTICROM szemcsepp 
T AL EUM szemcsepp 

HUMACAIN 0,4% szemcsepp 

FLUORESCEIN 10% iv. injekció 

HEALON oldat lAL injekció 



ATC kód Nemzetközi név 

S01KA02 

S01KA51 

S01KX 

S01KX01 

S01X 

S01XA 
S01XA01 
S01XA02 
S01XA03 
S01XA04 
S01XA05 
S01XA06 
S01XA07 
S01XA20 

S01XA21 

S0 2 
S02A 

S02AA 
S02AA01 
S02AA02 
S02AA03 
S02AA04 
S02AA05 
S02AA06 
S02AA07 
S02AA08 
S02AA09 
S02AA10 
S02AA11 
S02AA30 

S0 28 

S0 2 BA 
S02BA01 
S02BA03 
S02BA06 

S02C 

802C A 
S02CA01 
S02CA02 
S02CA03 
S02CA04 
S02CA05 
S02CA06 

Hiprome!lóz 

Hia!uronsav, kombinációk 

Egyéb sebészeti segédanyagok ass 

Kimotripszin 

Egyéb szemészeti készítmények 

Egyéb szemészetl készitmények 
Gvajazu!én 
Retina! 
Nátrium-klorid-oldat, hipertóniás 
Kálium-jadid 
Nátrium-edetát 
Etil-martin 
Kálium-alumínium-szulfát 
Műkönny és egyéb indifferens készitmények 

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK 
Fertőzés elleniszerek 

Fertőzés elleni szerek 
Klóramfeniko! 
Nitrofurazon 
Bórsav 
Alumínium-acetát-tartarát 
Kliokinol 
Hidrogén-peroxid 
Neomicin 
Tetraciklin 
Klórhexidin 
Ecetsav 
Po!imixinB 
Fertőzés elleni szerek, kombinációk 

Kortikoszteroidok 

Kortikoszteroidok 
Hidrokortizon 
Prr:dnizolon 
Dexametazon 

Kortikoszteroidok és fertőzés elleni szerek 
kombinációi 

Kortikoszteroidok és fertőzés elleni sz erek kombinációi 
Prednizolon és fertőzés elleni szerek 
Fiumeiazon és fertőzés elleniszerek 
Hidrokortizon és fertőzés e!leni szerek 
Triamcinolon és fertőzés elleniszerek 
Fluocinolon aceton id és fertőzés elleniszerek 
Dexametazon és fertőzés elleni szerek 
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Készítmény gyári neve 

LACRISYN for gonloscopy szemcsepp 
LACRISYN szemcsepp 
VISCOAT szemészeli oldat pro injekció 

PLUS 250m! intraoc. öblítő, 
500 ml intraoc. öblítő 

HUMALAC A műkönny, B múkönny, 
C múkönny 
TEARS NATURALE szemcsepp 
UNILARM szemcsepp 
VIT ACI C szemcsepp 
VJT APHAKOL szeiTicsepp 

LOCACORTEN-VIOFORMfü!csepp 
OTOSPORIN fülcsepp 

ATC kód Nemzetközi név 

S02CA07 Fiudrakortizon és fertőzés elleniszerek 

S02D Egyéb fülészeti készitmények 

S02DA 
802DADi 
S02DA02 

S02DC 

S0 3 
503 A 

S03AA 
S03AA01 
S03AA02 
S03AA03 
S03AA04 
S03AA05 
S03AA30 

503 8 

S0 3 BA 
S03BA01 
S03BA02 

Analgetikumok és érzéstelenítők 
lídokain 
Kokain 

l ndiffe re ns készitmények 

SZEMÉSZETI ÉS FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK 
Fertőzés elleniszerek 

Fertőzés elleni szerek 
Neomicin 
Tetraciklin 
Polimixin B 
Klórhexidin 
Hexamidin 
Fertőzés elleni szerek, kombinációk 

Kortikoszteroidok 

Kortikoszteroidok 
Dexametazon 
Prednizolon 

Készítmény gyári neve 

OT!CUR fülcsepp 

503C Kortikoszteroidok és fertőzés elleni szerek kombinációi 

503C A 

S03CA01 
S03CA02 
S03CA04 
S03CA05 

S0 30 

Kortikoszteroidok és fertőzés elleni 
szerek kombinációi 

Oexametazon és fertőzés elleniszerek 
Prednizolon és fertőzés elleni szerek 
Hidrokortizon f!s fertőzés elleniszerek 
FludrokortizGffi és fertőzés elleniszerek 

Egyéb szemészeti és fülészeti készítmények 
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V01 
V01A 

V01AA 
V01AA01 
V01AA02 
V01AA03 
V01AA04 
V01AA05 
V01AA07 
V01AA08 
V01AA09 
V01AA10 
V01AA11 
V01AA20 

EGYÉB 

ALLERGÉNEK 
Allergének 

Allergén kivonatok 
Toll 
Fú-pollen 
Házipor 
Penész gomba és élesztő gomba 
Fa-pollen 
Rovarok 
Ételek 
Textíliák 
Virágok 
Állatok 
Egyéb 

V03 MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZíTMÉNY 
V03A Minden egyéb terápiás készítmény 

V03AA 
V03AA01 

V03AA02 
VOSAA03 
VOSAA21 

VOSAB 
VOSAB01 
V03AB02 
VOSABOS 
VOSAB04 
VOSABOS 
V03AB06 
V03AB07 
VOSABOS 

V03AB09 
V03AB13 
V03AB14 
V03AB15 
V03AB16 
V03AB17 
V03AB18 
VOSAB19 
V03AB20 
V03AB21 
V03AB22 
V03AB23 
V03AB24 
Vö3AB25 
V03AB26 
V03AB27 
V03AB29 
V03AB30 

Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére 
Diszulfirám 

Kalcium-karbimid 
Akamprozát 

Antidoturnak 
lpecacuanha 
Nalorfin 
Edetátok 
Prafidoxim 
Prednizo!on és prometazin 
Tioszulfát 
Apomoriin 
Nátrium-nitrit 

Dimerkapral 
Ohidoxim 
Protamin 
Na!oxon 
Etanol 
Metiltionin 
Kálium-pennanganát 
Fizosztigmin 
Réz(ll)~szulfát 
Ká!ium-jodid 
Amil-nitrit 
Acetil-cisztein 
Digitalis antitoxin 
Flumazenil 
DL -Metionin 
4-Dimetil-arilino-fenol 
Kolinészteráz 
Na!trexon 
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Készítmény gyári neve 

ANT AETHYL 250 m'g tabletta, 
500 mg tabletta 
ESPERAL implantációs tabletta 

ATRIUM 300 mg tabletta 

NALCAPHIN injekció 

NA TRIUM NITROSUM 4% injekció, 
1 O% injekció 
DlCAPTOL olajos injekció 

PROTAMIN 1000 injekció 
NARCANTl injekció 

ANEXATE 0,5 mg injekció, 1 mg injekció 

j 
·~ 

ATC kód Nemzetközi név 

V03AB31 Berlini kék 
V03AB32 Glutation 
V03A849C 

VOS AC 
V03AC01 

VOS AE 
V03AE01 

V03AF 
V03AF01 
V03AF02 
V03AF03 

V03AF04 

VOS AG 
V03AG01 

V03AH 
V03AH01 

V OSAK 

V03AM 

V03AX 
V03AX01 
V03AX20A 

VOS AZ 
V03AZ01 

V04 
V048 
V04C 

V04CA 
V04CA01 

V04CB 
V04CB01 

V04CC 
V04CC01 
V04CC02 
V04CC03 
V04CC04 

V04CD 
V04CD01 
V04CD03 
V04CD04 

Vas-kelátat képző szerek 
Deferoxamin 

Gyógyszerek a hiperkalémia kezelésére 
Polisztirol-szulfonát 

Detoxikáló szerek citosztatikus kezeléskor 
Meszna 
Dexrazoxán 
Kalcium-folinát 

Kalcium-levofolinát 

Gyógyszeraka hiperkalcémia kezelésére 
Nátrium-cellulóz-foszfát 

Gyógyszerek a hipoglikémia kezelésére 
Diazoxid 

Szöveti ragasztóanyagok 

Gyógyszerekembolizációra 

Egyéb terápiás készitmények 
Johimbin / 

ldeg-depresszánsok 
Etanol 

DIAGNOSZTIKUMOK 
Vizelet vizsgálathoz használtszerek 
Egyéb diagnosztikumok 

Diabetes vizsgálathoz használt sz erek 
Tolbutamid 

Zsfrabszorpció vizsgálathoz használtszerek 
A-vitamin koncentrátum 

Epevezeték vizsgálathoz használtszerek 
Szorbit 
Magnézium-szulfát 
Szinkalid 
Ceruletid 

Hypophysis-múködés vizsgálatához használt sze r ek 
Metirapon 
Szermorelin 
Kortikoliberin 
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Készítmény gyári neve 

ARDIOXANE por infúzióhoz 

DESFERAL injekció 

RESONIUM A por 

CALCIUMFOLINAT-EBEWE 1 ml, 3 ml, 
1 O ml injekció, kapszula 
LEUCOVORIN CA 10 mg injekció, 
25 mg injekció 

TISSUCOL KIT 0,5 fibrinragasztó, 
1 ,O fibrinragasztó 
TISSUCOL KlT2,0 fibrinragasztó, 
5,0 fibrinragasztó 

FRODOR-2000 drazsé 

METOPIRON 250 mg kapszula 



ATC kód Nemzetközi név Készítménygyári neve 

V04CD05 

V04CE 
V04CE01 
V04CE02 

V04CF 
V04CF01 

V04CG 
V04CG01 
V04CG02 
V04CG03 
V04CG04 
V04CG05 
V04CG30 

V04CH 
V04CH01 
V04CH02 
V04CH03 
V04CH04 
V04CH30 

V04CJ 
V04CJ01 
V04CJ02 

V04CK 
V04CK01 
V04CK02 
V04CK03 

V04CL 

V04CM 
V04CM01 

V04CX 

V0 4 D 

vos 
V0 6 A 

V06AA 

V06B 

V06C 

V06CA 

V0 60 

V OBOA 

V OB DB 

Szomatorelin 

Májfunkciós vizsgálathoz használtszerek 
Galaktóz 
Brómszulfoftalein 

Tuberkulózis vizsgálathoz használt diagnosztikumok 
Tuberkulin 

Gyomorszekréció vizsgálathoz használt sz erek 
Kationcserélő gyanták 
Betazol 
Hisztamin 
Pentagasztrin 
Metiltionin 
Koffein és nátrium-benzoát 

Vesemúködés vizsgálathoz használt sz erek 
lnu!in 
lndigokánnin 
Fenolszulfonftaleín 
Alszaktid 
Amino-hippursav 

Pajzsmirígy-múködés vizsgálathoz használt sz erek 
Ti rotropin 
Protire!in 

Hasnyálmirigy-múködés vizsgálathoz használt sz erek 
Szekretin 
Pankreozimin(kolecisztokinin) 
Bentiromid 

Allergiás betegségek vizsgálatához használtszerek 

Fertilitási zavarok vizsgálatához használt sz erek 
Gonadorenn 

Egyéb diagnosztikumok 

Radiofarmakon diagnosztikumok 

ÁLTALÁNOS TÁPSZEREK 
Diétás készitmények az elhízás kezelésére 

Energiaszegény étrendek 

Fehérjepátlók 

Csecsemőtápszerek 

Fenil-alanin-mentestápszerek 

Egyéb tápszerek 

GASTROBUL granula 

PATENTBLAU 2,5% injekció 

Szénhidrátoklfehérjéklásványisóklvitaminokkombinációi 

Zsíroklszénhidrátoklfehérjéklásványi 
sók/vitaminok kombinációi 
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V0 6 DC 
V06DC01 

V06DD 

V06DE 

V06DF 

VOBDX 

V0 7 
VO? A 

V07AA 

VO? AB 

07AC 

VO? AD 

VO? AR 

VO? AS 

VO? AT 

VO? AV 

V07AX 

VO? AY 

VO? AZ 

VOB 
VOSA 

VOBAA 

V08AA01 
VOBAA02 
V OBAADS 

V08AA04 
V08AA05 

V08AA06 
V08AA07 

Szénhidrátok 
Glükóz 

Aminosavak, beleértve a polipeptid 
kombinációkat 

Aminosavaklszénhidrátoklásványi 
sók/vitaminok kombinációi 

Tejpátlók 

Egyéb tápszerkombinációk 

ÖSSZES EGYÉB, NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNYEK 
Összes egyéb, nem terápiás készitmények 

Tapaszak 

Oldószerek és hígító oldatok, beleértve 
az öblítő oldatokat 

Vértranszfúzió, kiegészítő készítmények 

Vérvizsgálathoz használt szerek, kiegészítő 
készitmények 

Érzékenységi vizsgálathoz használt szerek, 
lemezek és tabletták 
Fogászati anyagok 

Kozmetikumo?' 

Technikaifertőtlenítők 

Mosószerek stb. 

Egyéb, nem terápiás kiegészítő készitmények 

Vegyszerek és analitikai reagensek 

KONTRASZTANYAGOK 
Röntgenkontrasztanyagok,jódozottak 

Vizoldékony, nephrotrop, magas 
ozmolaritású röntgenkontrasztanyagok 

Oiatrlzoesav 
Metrizoesav 
Jódamid 

Jotalaminsav 
Joxita!aminsav 

Joglicinsav 
Acetrizoesav 
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Készítmény gyári neve 

AQUA DESTILLAT A pro injectione natrium 
chioratum 0,9% injekció 
RINS-AQUAöblitő oldat 
AINS-RINGER öblítő oldat 
RINS-SAL öblítő oldat 

JNSTILLAGELsteril csúsztató anyag 

GASTROGRAFIN oldat 

lOPAMI RO röntgen kontrasztanyag 
ISTEROP AC röntgen kontrasztanyag 
JODAMIDE 24% infúzió 
JODAMIDE 300 inj., 380 inj., 420 injekció 

TELESAIX GASTRO oldat 
TELEBRIX N 300 i nj., 350 inj, 380 injekció 



ATCkód 

VOSAAOS 
V08AA09 
V08AA10 

VOS AB 

VOSABOt 
VOS A 802 
VOSABOS 

VOSAB04 
VOSABOS 
VOSABOS 
VOSAB07 
VOSABOS 
VOSABOS 
VOSAB10 

VOSAC 
VOSAC01 
VOSAC02 
VOSAC03 
V08AC04 
VOSAC05 
VOSACOB 
VOSAC07 
V08AC08 
V08AC09 
V08AC19 

VOSAD 
V08AD01 
V08AD02 
V08AD03 
V08AD04 

Nemzetközi név 

Jokárminsav 
Metlodal 
Diodon 

Vizoldékony, nephrotrop, alacsony 
ozmolaritású röntgenkontrasztanyagok 
· Metrizamid 

Johexol 
Joxaglinsav 

Jopamidol 
Jopromid 
Jotrolán 
J o verszol 
Jopentol 
Jodixanol 
Jomeprol 

Vizoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok 
Jódoxaminsav 
Jotroxinsav 
Joglikámsav 
Adipiodon 
Jobenzámsav 
Jopanoesav 
Joeetaminsav 
Nátrium-jopodát 
Tiropanoesav 

Nem vizoldékony röntgenkontrasztanyagok 
Jódozott zs í rsavak etil-észterei 
Jopidol 
Propiliodon 
Jofendi!át 

V0 8 B Röntgenkontrasztanyagok, nem jódozottak 

VOSBA Bárium-szulfáttartalmú röntgenkontrasztanyagok 
V08BA01 Bárium-szulfát szuszpendáló szerekke! 

V08BA02 Bárium-szulfát szuszpendáló sz erek nélkül 

VOSC Mágneses rezonancia kontrasztanyagai 

VOS CA 
VOSCA01 
VOSCA02 
VOSCA03 
VOSCA04 

Paramágneses kontrasztanyagok 
Gadopentetsav 
Gadoterinsav 
Gadodiamid 
Gadoteridol 

VOSCB Szupe_rparamágneseskontrasztanyagok 
VOSCB01 Ferumoxsil 
VOSCB02 
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Készítmény gyári neve 

OMNIPAQUE injekció 

HEXABRIX röntgen kontrasztanyag 

ULTRA VI ST 240 injekció, 300 inj., 370 inj. 
ISOVIST 240 injekció, 300 injekció 
OPTI RA Y injekció 

ENDOBIL injekció 
BIUSCOPIN injekció 

FAUGNOST tabletta 

LIPIODOLultra-fluid 

INTESTIBAR szuszpenzió 
MICROPAQUE szuszpenzió 
MICROPAQUE HD ORAL 
MICROPAQUE colon microtrast 
oesophagus paszta 
P RONTOBARIO colon rtg. kontrasztanyag 
P RONTOBARIO H.D. rtg. kontrasztanyag 

MAGNEVIST iv. injekció 

ATC kód Nemzetközi név Készítmény gyári neve 

voaCB03 FerTiszten 

VOSCX Mágneses rezonancia egyéb kontrasztanyagai 
VOSCX01 Pertluhron 

VOSD Ultrahangkontrasztanyagai 

VOSDA Ultrahangkontrasztanyagai 

l 
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TÁRGYMUTATÓ 
a hatóanyagok nemzetközi neve szerint 

A f-a~rbosum . 
j GLUCOBAY 50 tabletta, 100 tabletta 

ao\;parbromalum 
AFRODOR-2000 drazsé 

acenocoumarolum (lásd: acenocumarolum} 
acenocumarolum (acenocumarolum) 

SYNCUMAR tabletta 

acetazolamidum 
HUMA-ZOLAMI DE 250 mg tabletta 

ácetylcysteinum (L) 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió 

acetylcysteinum (N) 
ACC 100 granulátum, 200 granulátum, ACETYLCYSTEIN BERLIN-CHEMIE ampulla 
inhaláláshoz, tabletta, FLUIMUCIL 100 granulátum, 200 granulátum, MUCOBENE 100 
mg granulátum, 200 mg granulátum, SOLMUCOL 100 mg granula, 200 mg granu!a, 
tabletta, SPUTOPUR 200 mg kapszula 

acielovirum 
V!ROLEX 200 mg tabletta, 3% szemkenócs, 5% krém, VIROLEX 250 mg injekció infú
zióhoz, ZOVIRAX 200 mg tabletta, injekció, krém, szemkenócs, szuszpenzió 

acidumacetylsalicylicum 
ASPIRIN tabletta, ASPIRIN 100 tabletta, ASPIRIN PLUS C pezsgótabletta, ASPRO 
pezsgőtabletta, 320 mg tabletta, ASPRO C FORTE pezsgőgranula, ASPRO C pezsgő
tabletta, ASS+C pezsgőtabletta, ASS-100 mg pezsgőtabletta, ASS-500 mg pezsgőtab
letta, ASTRIX kapszula, CODEIN-ACISAL tabletta, COLFARIT tabletta, ISTOPIRIN 
tabletta, KALMOPYRIN tabletta 

acidum aminocaproicum 
ACEPRAMIN 4 g/10 ml injekció, granulátum 

acidum ascorbicum 
ASPIRIN PLUS C pezsgótabletta, ASPRO C FORTE pezsgógranula, ASPRO C pezs
gótabletta, ASS+C pezsgótabletta, BIOVITAL C 500 rágótabletta, BLACKCURAANT 
COLDREX por, C-VITAMIN 1000 mg pezsgótabletta, C-VITAMIN 100 mg tabletta, 500 
mg tabletta, CA-C 1000 SANDOZ pezsgőtabletta, CENTRUM FROM A TO ZINC 
filmtabletta, CENTRUM JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR.+EXTRA CALCIUM 
rágótabletta, CENTRUM JR.+IRON rágótabletta, COLDREX tabletta, EFFERALGAN 
VITAMIN C pezsgótabletta, FERCUPAR szirup, GERDVIT kapszula, LEMON COLDREX 
por, MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT pezsgótabletta, MAKROFER pezsgőtabletta, 
MATERNA filmtabletta, MEXAVIT pezsgótabletta, MULTIVIT-10 pezsgótabletta, MULTI
VITAMIN M pezsgótabletta, POLYVITAPLEX 8 drazsé, POLYVITAPLEX 10 drazsé, 
RUTASCORBIN tabletta, SORBIFER DURULES filmtabletta, STRESS TABS.+ZINC 
filmtabletta, SUPRADYN drazsé, SUPRADYN kapszula, SUPRADYN N pezsgőtabletta, 
UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta, VITA-CALC pezs
gőtabletta, VITAMIN C 100 mg drazsé, VITAMIN C 100 mg filmtabletta, 200 mg 
filmtabletta, VITAMIN C drazsé, VITAMIN C injekció 
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acidum asparticum 
AMINOPLASMAL HEPA 10% iniúzió, AMINOPLASMAL PAED 5% infúzió, INFUSAMIN S 
5 infúzió, X 5 infúzió, 10% infúzió, V AMIN infúzió 

acidum boricum 

HISTAZOLIN oldat, HUMACAIN 0,4% szemcsepp, LACRISYN FOR GONlOSCOPY 
szemcsepp, LACRISYN szemcsepp, NAPHAZDUN oldat, 

acidum chenodeoxycholícum 
CHENOFALK kapszula 

acidum chondroitinsulfuricum 
VISCOAT szemészetoldat PRO injekció 

acidum citricum 

KALIUM-40 MVAL PHARMAVITpezsgótabletta, MAGURLIT granulátum 

acidum elavulanicum 

AUGMENTIN 375 mg fllmtabletta, 625 mg fllmtabletta, AUGMENTIN 600 mg iv. injek
ció, 1,2 giv. injekció, AUGMENTIN 156mg/5 ml por sziruphoz 

acidum dehydrocholicum 
SUPRACHOL drazsé 

acidum etacrynicum 
UREGYT tabletta, injekció 

acidum flufenamicum 
MOBILISIN kenöcs 

acidum falicum 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, CENTRUM JR. + EXTRA C rágótabletta, 
CENTRUM JR. +EXTRA CALCIUM RÁGÓTBLETTA, CENTRUM JR. +l RON rágótablet
ta, FOLSAV 3 mg tabletta, MATERNA filmtabletta, MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta, 
POLYVITAPLEX 10 drazsé, STRESS TABS. + ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, 
SUPRADYN kapszula, SUPRADYN N pezsgótabletta, UNICAP JR rágótabletta 

acidum folinicum · 

CALCIUMFOLINAT-EBEWE 1 ml injekció, 3 ml injekció, 10 ml injekció, 15 mg kapszu
la., LEUCOVORIN CA 10 mg injekció, 25 mg injekció 

acidum glutamicum 
AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL PAED 5% infúzió, GLUTAMIN
SAV tabletta, GLUTARSIN infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 10% infúzió, 
V AMIN infúzió 

acidum hydroxychinolinsulfonicum 
GERMICID tabletta 

acidum iodoxamicum 
ENDOBIL injekció 

acidum iomeglamicum 
FALIGNOST tabletta 

acidum iotroxicum 
BILISCOPIN injekció 

acidum maiicum 
AMINO-MEL BABY infúzió, ROCMALAT granulátum, ROCMALA T koncentrátum infúzió 
készítéséhez 
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acidum nalidixicum 
NEVIGAAMON kapszula 

acidum nicotinicum 
ACIDUM NICOTINICUM 25 mg injekció, 50 mg tabletta, BIOVITAL VITAMIN A, E+ 
SPECIÁLlS B-KOMPLEX drazsé, PANIVERIN tabletta 

acidum niflumicum 
DONALGIN kapszula 

acidum eleicum 
ELOLIPID 1 O% ÉS 20% infúzió 

acidum oxolinicum 
GRAMURl N tabletta 

acidum pantothenicum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, CENTRUM JR. + EXTRA C rágótabletta, 
CENTRUM JR. +EXTRA CALCIUM rágótabletta, CENTRUM JR. + IRON rágótabletta, 
MA TERNA filmtabletta, STRESS TABS. +ZINC filmtabletta 

acidum paraaminomethylbenzoicum 
PAMBA injekció 

acidumpolymethylenum meta-cresol sulfanicum 
VAGOTHYL oldat 

acidum salicylicum 
DIPROSALIC 0,05% kenőcs, oldat, LORINDEN A kenőcs, LORINDEN T kenőcs, 
SUDEOL oldat, VIPSOGAL kenőcs 

acidum thiocticum 
Ll POlC ACID 0,5% injekció, drazsé, THIOCTACID 50 mg injekció 

acidum tiaprofenicum 
SURGAM 300 mg tabletta, 300 mg végbélkúp 

acidum undecylenicum 
ZINCUNDAN kenőcs 

acidum ursodeoxycholicum 
URSOFALK kapszula 

acidum valproicum 
CONVULEX 150 kapszula, 300 kapszula, 500 kapszula, OEPAKINE CHRONO 300 mg 
filmtabletta, 500 mg filmtabletta 

acipimoxum 
OLBETAM kapszula 

aerifiavinil chioridum (lásd: acriflavinium chloratum) 
acriflavinium chioratum (acriflavinii chloridum) 

GLYCOSEPT oldat 

acrivastinum 
SEMPREX kapszula 

adenosinum 
VITACIC szemcsepp, VITAPHAKOL szemcsepp, 

aesculinum 
ANAVENOL cseppek, drazsé 
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aethambutolium chioratum (ethambutoli hydrochloridum) 
SURAL tabletta 

aether polyvinyl butylicus 
SHOSTAKOVSKY balzsam 

aetheroleuni cinnamami ( cinnamami aetheroleum) 
FAGIFOR szírup 

aetheroleum eucalypti (eucalypti aetheroleum) 
DIAPULMON olajos injekció 

aetheroleum lavandulae (lavandulae aetheroleum) 
OPODELDOK 

aetheroleum menthae piperitae (menthae piperitae aetheroleum) 
DIGESTIF RENNIE tabletta, FAGIFOR szirup 

aetheroleum millefolii (millefolii aetheroleum) 
HEMORtO kenőcs, végbélkúp, NODITRAN végbélkúp 

aetheroleum terebinthinae rectificatum 
CAPSODERMA kenőcs 

aethinyloestradiolum (ethinylestradiolum) 
ANTEOVI N tabletta, ClLEST tabletta, DIANE 35 drazsé, FEMODEN drazsé, MARVEL ON 
tabletta, MIKROFOLLIN 0,05 mg tabletta, MINULET drazsé, OVIDON tabletta, 
RIGEVIDON tabletta, TRI-REGOL tabletta, 

aethylen-diamin-tetraaceticum 
GELIFUNDOL infúzió 

aethylenglycolum monosalicylicum 
BAYOLI N ken~s, NICOFLEX kenőcs 

aethylenglycolum salicylicum 
MOBILISIN kenőcs, 

aethylium aceticum (ethylis acetas) 
PLASTUBOL spray 

aethylium nicotinicum (ethylis nicotinas) 
NICOFLEX kenőcs 

aethylmorphinium chioratum (ethylmorphini hydrochloridum) 
DOLOR tabletta 

aethynodiolum diaceticum (ethynodioli diacetas) 
CONTINUIN tabletta, 

aglycona rubiae tinctura (lásd: tinctura aglycona rubiae) 
aj maiinum 

GILURYTMAL injekció 

alan i num 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTER IL KE 10% infúzió, tNFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, V AMIN infúzió 

albumen tannicum 
BOLUS AOSTAINGENS tabletta 
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alclometasoni dipropionas (lásd: alclometasonum dipropionicum) 
alclometasonum dipropionicum (alclometasoni dipropionas) 

PERDERM kenőcs, krém 

alcoholum 96% 
BREVIBLOC 2,5 g injekció infúzióhoz, CHOLAGOL oldat, O PO DELDOK 

alcuronii chioridum (lásd: alcuronium chloratum) 

alcuroniúm chioratum (alcuronii chforidum) 
ALLOFERIN 1 Omg injekció 

aldesleukinum 
PROLEUKIN 18 x 1000000 NE injekció 

- álexitolum natricum 
ACT AL tabletta 

alfacalcidolum 
ALPHA 0 3 0,25 meg kapszula, l meg kapszula 

alfentanili-nydrochloridum (Jásd: alfentanilium chloratum) 
alfentanilium chioratum (alfentanili hydrochloridum) 

RAPIFEN 1 mg injekció, 5 mg injekció 

allantoinum 
CONTRACTUBEX hidragél 

allobarbitalum 
DEMALGONIL cseppek, injekció 

allopurinolum 
MILURIT 300 mg tabletta, MILURIT tabletta 

alain um 
ARTIN drazsé 

alprazolamuru 
XANAX 0,25 mg tabletta, 0,5 mg tabletta, 1 ,Omg tabletta 

alprostadilum 
PACSTAVASIN LIOFILIZÁL T porampulla infúzióhoz, PROSTI N VR 0,5 mg/ml steril oldat 

aluminium~magnesium carbonicum hydroxydatum 
TISACID tabletta, szuszpenzió 

aluminii oxidum hydricum (lásd: alumínium hydroxydatum) 
aluminii sulfas (lásd: aluminium sulfuricum) 
alumínium aceticuru tartaricum boricum 

ALSOL kenőcs 

aluminium hydroxydatum (aluminii oxidum hydricum) 
ALMAGEL szuszpenzió, A szuszpenzió, ANTAGEL szuszpenzió, A szuszpenzió, 
MAALOX tabletta, MALUGEL szuszpenzió, B szuszpenzió 

aluminium oxydaturu 
MAALOX szuszpenzió 

aluminium sulfuricum (aluminii sulfas) 
BUROFIX tabletta 

allyloestrenolum (allylestrenolum) 
TURINAL tabletta 
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amantadini hydrochloridum (lásd: arnantadinom chloratum) 
amantadini sulfas (lásd: amantadinium sulfuricum) 
amantadinium sulfuricum (amantadini sulfas) 

PK-MERZ filmtabletta; infúzió 

arnantadinom chioratum (amantadini hydrochloridum) 
VIREGYT-K kapszula 

ambazonum 
FARINGOSEPT tabletta 

ambenonii chioridum (lásd: ambenonium chloratum) 
ambenonium chioratum (ambenonií chloridum) 

MYTELASE 10 mg tabletta 

ambroxoli hydrochloridum (lásd: ambroxolium chloratum} 
ambroxolium chioratum (ambroxoli hydrochloridum} 

AMSROBENE 7,5 mg/ml oldat, 15 mg injekció, 15mg/5 ml szirup, AMSROBENE 30 mg 
tabletta, 75 mg retard kapszula, BRONCHOPRONT retard kapszula, HALIXOL 30 mg 
tabletta, SOLVOLAN 15mg/5 ml szirup, 30 mg tabletta 

amikacinum 
AMIKIN 100 mg injekció, 250 mg injekció, 500 mg injekció, LIKACIN 500 mg injekció 

amiloridi hydrochloridum (lásd: amiloridium chloratum) 
amiloridium chioratum (amiloridi hydrochloridum) 

AMILORI D COMP.PHARMAVIT tabletta 

aminophenazonum 
ANTINEURALGIGA tabletta, BARSAMID tabletta, DEMALGON tabletta, végbélkúp, 
DEMALGONIL cseppek, injekció, DOLOR tabletta, GERMICID tabletta, végbélkúp 
GYERMEKNEK, GERMICID-C végbélkúp gyermekeknek, HYPANODIN végbélkúp, 
KEFALGIN drazsé, MERISTIN tabletta, végbélkúp, STERALGIN injekció, 

aminophyllinum / 
AMINOPHYLLINUM retard tabletta, 
DIAPHYLLIN tabletta, végbélkúp, VENOSUM 4,8% injekció 

amiadarani hydrochloridum (lásd: amicdarenum chloratum) 
amiodaronum chioratum (amiodaroni hydrochloridum) 

CORDARONE 200 mg tabletta, injekció 

amitriptylinum 
TEPER! N drazsé, injekció 

amlodipinum 
NORVASC 5 mg tabletta, 10 mg tabletta 

ammania soluta 1 O% (ammoniae solutio d i l uta 1 O per centum) 
AMMÓNIA párna, OPODELDOK 

ammoniae solutio diluta 10 per centum (lásd: ammónia soluta 10%) 
ammonii chioridum (lásd: ammonium chloratum) 
ammonii sulfobituminas (lásd: ammonium bitumensulfonicum) 
ammonium bitumensulfonicum (ammonii sulfobituminas) 

BIUNG kenőcs 

ammonium chioratum 
ACIDIGEN infúziós oldat, AMMONIUM CHLORATUM 0,5 g drazsé, RADIPON tabletta 
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amobarbitalum 
DORLOTYN tabletta, TARDYL tabletta 

amorolfinium chioratum 
LOCERYL 0,25% krém 

amoxicillinum 

AMOCLEN por szuszpenzió készítéséhez, AMOXICILLI~ 250 mg kapszula, 750 mg 
tabletta, 1000 mg tabletta, AMOXICILLIN PHARMAVIT 500 mg kapszula, 1000 mg 
tabletta, AMOXICILLIN porszirup 4 g/80 ml, AUGMENTIN 375 mg filmtabletta, 625 mg 
filmtabletta, AUGMENTIN 600 mg iv injekció, 1,2 g iv .injekció, AUGMENTIN 156mg/5 
ml por sziruphoz, HUMAMOXIN 250 mg kapszula, 500 mg kapszula, HUMAMOXIN 125 
mg/5 ml por szuszpenzióhoz, 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz 

amphotericinum B 
FUNGIZONE 50 mg injekció infúzióhoz 

ampicillinum 

AMPICILLIN granulátum sziruphoz, injekció, SEMICILLIN kapszula, UNASYN 1500 
porampulla, 3000 porampulla 

ampicillinum anhydricum 
PENSTASIL por sziruphoz 

amylasum 
COMBIZYM drazsé, COMBIZYM COMPOSITUM drazsé, PROLIPASE kapszula 

angiotensinamidum 
HYPERTENSIN 2,5 mg injekció 

antithrombin um 
ATENATIV 500 NE por infúzióhoz, 1500 NE por infúzióhoz, ANTITHROMBIN lll. 
IMMUNO 250 NE injekció, 500 NE injekció, 1000 NE injekció, 1500 NE injekció 

aprotininum 
GORDOX 100000 NE injekció, TISSUCOL kit fibrinragasztó 

arg_entum colloidale 
GELITA tampon 

argininum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTER IL KE 10% infúzió, GLUTARSIN infúzió, INFUSAMIN S 5 
infúzió, X 5 infúzió, 1 O% infúzió, ROCMALA T granulátum, koncentrátum infúzióhoz, 
V AMIN infúzió 

articaini hydrochloridur:n (lásd: articainium chloratum) 
articainium chioratum (articaini hydrochloridum) 

ULTRACAIN i% injekció, 2% injekció, ULTRACAIN i% SUPRAREN/N injekció, 
2%-SUPRARENIN injekció, ULTRACAl N D-S FORTE injekció, ULTRACAIN HYPERBAR 
5% injekció 

astemizolum , 
HISMANAL tabletta 

atenololum 
ATENOLOL COMP. MITE PHARMAVIT filmtabletta, COMP. PHARMAVIT filmtabletta 
ATENOLOL PHARMAVIT 50 mg filmtabletta, 100 mg filmtabletta, BLOKIUM 50 tabletta, 
100 tabletta, BLOKIUM DIU tabletta, TENORMIN 100 mg filmtabletta, TENORMIN 
injekció 
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atracurii besilas (lásd: atracurium besylicum) 
atracurium besylicum (atracurii besilas) 

TRACRIUM injekció 

atropini s_ulfas (lásd: atropinium sulfuricum) 
atropinii methylbromidum (Jásd: methylatropinium bromatum) 
atropinium sulfuricum (atropini sulfas) 

ATRDPINUM SULFURICUM 0,1% injekció, 1/3 mg tabletta, MORPHINUM 
HYDROCHLORICUM 2% + ATRDPINUM SULFURICUM 0,05% injekció, REASEC 
tabletta 

auranofinum 
AUROPAN tabletta 

aurothiomaleinicum natricum (natrii aurothiomalas) 
TAUREDON 10 mg injekció, 20 mg injekció, 50 mg injekció 

azapropazonum 
PROLIXAN 300 kapszula 

azapropazonum dihydricum 
PROLIXAN 600 filmtabletta 

razathioprinum 
IMURAN 25 mg filmtabletta, 50 mg filmtab!etta, 50 mg injekció 

azlocillinum 
SECUROPEN 500 mg injekció, 2 g injekció, 5 g injekció 

azulenum 
AZULENOL kenőcs 

bacampicillini hydrochloridum (lásd: bacampicillinum chloratum) 
bacampicillinium chlqratum (bacampicillini hydrochloridum) 

PENGLOBE 41ÍO mg filmtabletta 

baclofenum 
BACLOFEN 10 mg tabletta, 25 mg tabletta, LIORESAL 10 mg tabletta, 25 mg tabletta 

barbitafum 
SALVADOR tabletta 

barbitaium natricum 
BARBAMIO tabletta 

barii sulfas (lásd: barium sulfuricum) 
barium sulfuricum (barii sulfas) 

INTESTIBAR szuszpenzió, MICROPAQUE COLON, HD ORAL, szuszpenzió, MICRO
TRAST OESOPHAGUS paszta, NOVOBARIUM por orális használatra, rektális haszná
latra, PRONTOBARIO COLON röntgen kontrasztanyag, H.D. röntgen kontrasztanyag 

batroxobinum 
REPTILASE injekció 

beclometasoni dipropionas (lásd: beclometasonum dipropionicum) 
beclometasonum dipropionicum (beclometasoni dipropionas) 

ALDECIN aerosol, BECLOGORT FORTE aerosol, MITE aerosol 

benazeprilii hydrochloridum (lásd: benazeprilium chloratum) 
benazeprilium chioratum (benazeprilii hydrochloridum) 

LOTENSIN 5 mg filmtabletta, 10 mg filmtabletta, 20 mg filmtabletta 
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bencyclanii hydrogenfumaras (lásd: bencyclanium hydrogenfumaricum) 
bencyclanium hydrogenfumaricum (bencyclanii hydrogenfumaras} 

HALlDOR injekció, tabletta 

bentotiamin um 
BENFOGAMMA drazsé, MILGAMMA drazsé, MILGAMMA N kapszula 

benserazidum 
MADOPAR 250 mg tabletta, MADOPAR HBS kapszula 

benzalkonii chioridum (lásd: benzalkonium chloratum) 
benzalkonium chioratum (benzalkonii chloridum) 

HUMACAIN 0,4% szemcsepp, MYDRUM szemcsepp, OPTICROM szemcsepp, 
TIMOPTIC 0,25% szemcsepp, 0,5% szemcsepp 

benzocainum 
ALMAGEL A szuszpenzió, ANTAGEL A szuszpenzió, MALUGEL B szuszpenzió 

benzaylis peroxidum (lásd: benzayium peroxydatum) 
benzayium peroxydatum (benzoylis peroxidum) 

AKNEROXID 5 gél, 10 gél, LUBEXYL szuszpenzió 

benzylis benzeas (lásd: benzylium benzoicum) 
benzylis nicotinas (lásd: benzylium nicotinicum) 
benzylium benzolcum (benzylis benzoas) 

DICAPTOL olajos injekció, NOVASCABIN emulzió, 

benzylium nicotinicum (benzylis nicotinas) 
BAYOLIN kenőcs, 

benzylpenicillinum kalicum 
PENICILLIN 200 OOO NE injekció, i OOO OOO NE injekció, PROMPTCILLIN szuszpenziós 
injekció, FORTE szuszpenziós injekció 

benzylpenicillinum procainicum (benzylpenicillinum procainum) 
PROMPTCILLIN szuszpenziós injekció, FORTE szuszpenziós injekció, RETARDILLIN 
400 OOO NE szuszpenziós injekció, i OOO OOO NE szuszpenzió injekció 

benzylpenicillinum procainum (lásd: benzylpenicillinum procainicum) 
béta-galactos idosum 

GALANTASE por 

betahistini hydrochloridum (lásd: betahistinium chloratum) 
betahistinium chioratum (betahistini hydrochloridum) 

BETASERC 8 mg tabletta 

betainH chioridum (lásd: betainium chloratum) 
betainium chioratum (betainíi chloridurn) 

BETACID granulált porkeverék, pasztilla, GASTROBUL granula 

betamethasoni dípropionas (lásd: betamethasonum dipropionicum) 
betamethasoni natrii phosphas (lásd: betamethasonum natriumphosphoricum) 
betamethasonum 

CELESTONE 0,5 mg tabletta, 4 mg/ml injekció, Dl PROSAU C 0,05% kenőcs, oldat, 
VIPSOGAL kenőcs 

betamethasonum dipropionicum (betarnethasoni dipropionas) 
DIPROPHOS injekció 

betamethasonum natricum 
GARASONE szem- és fülcsepp, szemkenőcs 
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betamethasonum natriumphosphoricum (betamethasoni natrii phosphas) 
DIPROPHOS iníekció 

betaxololi hydrochloridum (lásd: betaxololium chloratum) 
betaxololium chioratum (betaxololi hydrochloridum) 

LOKREN 20 mg filmtabletta 

betaxololum 
BETOPTIC szemcsepp 

bezafibratum 
BEZALIP 200 mg filmbevonatú tabletta, retard 400 mg filmtabletta 

biotinum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. 
+ EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, MATEANA filmtabletta, 
SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta 

bismuthi subgallas (lásd: bismuthum subgallicum) 
bismuthi subnitras (lásd: bismuthum subnitricum) 
bismuthum oxydatum 

DE-NOL 120 mg tabletta 

bismuthum subgallicum (bismuthi subgallas) 
BOLUS AOSTAINGENS tabletta 

bismuthum subnitricum (bismuthi subnitras) 
DERMAFORINE sebhintőpor, NILACID tabletta, VICALIN tabletta 

bisoprololi turnaras (lásd: bisoprololium fumaricum) 
bisoprololium fumaricum (bisoprololi fumaras) 

CONCOR 5 filmtabletta, i O filmtabletta, 

bleomycini hydrochloridum (lásd: bleomycinum chloratum) 
bleomycinium chioratum (bleomycini hydrochloridum) 

BLEOCIN 15 m\)linjekció 

boi us alba (kaolinum ponderosum) 
BOLUS ADSTAlNGENS tabletta, BOLUS LAXANS tabletta 

bopindololum 
SANDONORM 1 mg tabletta 

borum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, 

bretylii tesilas (lásd: bretylium tosilicum) 
bretylium tosilicum (bretylii tosilas) 

BRETYLATE 100 f}lg/2 ml injekció 

bromhexini hydrochloridum (lásd: bromhexinium chloratum) 
bromhexinium chioratum (bromhexini hydrochloridum) 

PAXIRASOL inhalációs aerosol, injekció, oldat, or~spray, tabletta 

bromisovalum 
ALSROMAN 0,3 g tabletta 

bromocriptinum 
BROMOCRIPTIN-RICHTER 5 mg kapszula, 10 mg kapszula, 2,5 mg tabletta, 
PARLDDEL 2,5 mg tabletta 

brotizolamum 
LENDORMIN tabletta 
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broxaldinum 
SEPTOLON tabletta 

broxyquínolinum 
SEPTOLON tabletta 

budesonidum 
APULElN kenőcs, krém, oldat, orrspray, PULMICORT 50 }lg/adag aerosol, 200 }lg/adag 
aerosol, PULMICORT TURSOHALEA 100 ~g/adag, 200 ~g/adag, 400 ~g/adag por 
inhal., AHINOCORT 50 ).lg/adag orrspray 

butorrnini hydrochloridum (lásd: buforminium chloratum) 
buforminium chioratum (buformini hydrochloridum) 

ADEBIT tabletta 

bupivacaini hydrochloridum (lásd: bupivacainium chloratum) 
bupivacainium chioratum (bupivacaini hydrochloridum) 

BUPIVACAIN 0,5%-EPINEPHRIN 0,0005% injekció, BUPIVACAIN 0,5% injekció 
MARCAIN 0,25% injekció, 0,5% injekció, MARCAIN 0,25%+ADRENALIN injekció, 
0,5%+ADRENALIN injekció, MARCAIN SPINAL 0,5% HEAVY injekció 

buprenorphinum 
TEMGESIC injekció, szublingvális tabletta 

buserefinom 
SUPRECUR orrspray, SUPREFACT injekció, orrspray 

buspírani hydrochloridum (lásd: buspironium chloratum) 
buspironium chioratum {buspironi hydrochloridum) 

ANXIRON tabletta 

butamirati citras (lásd: butamiratium dihydrogen~citricum) 
butamiratium dihydrogen-citricum (butamirati citras) 

SINECOO 50 mg D EPO T tabletta, csepp, szirup 

butobarbitalum 
BELLOlD drazsé, RUTOPHYLLIN tabletta 

butylscopolaminium bromatum (scopolamini butylbromidum) 
SCOBUTIL 10 mg injekció 

calami rhizoma 
VICALIN tabletta 

calcii acetas (lásd: calcium aceticum) 
calcii acetas anhydricus (lásd: calcium aceticum anhydricum) 

calcii carbonas (lásd: calcium carbonicum} 
calcii chioridum (lásd: calcium chloratum) 
calcii chioridum dihydricum (lásd: calcium chioratum dihydricum) 
calcii dobesilas (lásd: calcium dobesylicum) 
calcii hydrogenophosphas (lásd: calcium hydrogenphosphoricum) 
calcii lactas (lásd: calcium lacticum) 
calcii lactas et gluconas (lásd: calcium laeticum gluconicum) 
calcii pantothenas (lásd: calcium pantothenicum) 
calcitoninum 

CALCO 50 NE injekció, 100 NE injekció, C.ALCO 50 NE/adag orrspray, 100 NE/adag 
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orrspray, CALSYNAR 100 NE/1 ml injekció, 400 NE/2 ml injekció, MIACALCIC 50 NE 
injekció, 100 NE injekció, 50 NE orrspray, 100 NE orrspray 

cal citrioium 
CALCIJEX 1 ).lg/ml injekció, 2 }lQ/ml injekció, ROCALTROL 0,25 J..l-9 kapszula, 0,5 }19 
kapszula 

calcium 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, .. . 
CENTRUM JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, MATERNA 
filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, UNICAP M tabletta, UNI
CAP T tabletta, 

calcium aceticum (calcii acetas) 
BUROFIX tabletta 

calcium aceticum anhydricum (calcii acetas anhydricus) 
TRYPSIN SEBHINTŐPOR 

calcium carhonicum (calcii carbonas) 
CA-C 1000 SANDOZ pezsgótabletta, CALCIUM 500 mg PHARMAVIT pezsgőtabletta, 
CALCIUM-SANDOZ pezsgőtabletta, DIGESTIF RENNIE tabletta, KALMOPYRIN tablet
ta, VITA-CALC pezsgőtabletta, 

calcium chioratum (calcii chloridum} 
BALANSOL S 5, BSS PLUS INTRAOCULÁRIS őblítő folyadék, GELIFUNDOL infúzió, 
INFUSAMIN X 5 infúzió, PERlDlSOL PERlTüNEAUS DIALIZÁLÓ oldat, RINDEX 5 infúz
ió, 10 infúzió, RINGER-ACETÁT S 5 infúzió, RINGER-LAKTÁT infúzió, AINS-RINGER 
öblító oldat, 

calcium chioratum dihydricum (calcii chioridum dihydricum) 
INFUSAMIN S5 infúzió, RINGER-LACTAT HARTMANN BRAUN infúzió, STEROFUNDIN 
g infúzió 

calcium dobesylicum (calcii dobesilas) 
DOXIPROCT k<;IÍőcs, DOXIUM 500 mg kapszula, DOXIUM tabletta, DOXIVENIL gél 

calcium dobesylicum monohydricum 
DOXILEK 500 mg kapszula 

calcium gluconicum 
CALCIMUSC injekció, CALCIPHEDRIN tabletta, V AMIN 14 infúzió 

calcium hydrogenphosphoricum (calcii hydrogenophosphas) 
CALCIPHEDRIN tabletta, CALDEA tabletta 

calcium hypophosphorosum 
ERIGON szirup 

calcium laeticum (calcii lactas) 
CALDEA tabletta 

calcium laeticum gluconicum (calcii lactas et gluconas} 
CA-C 1000 SANDOZ pezsgótabletta, CALCIUM-SANDOZ pezsgótabletta 

calcium methylarsonicum 
STRYCHNOTONIN drazsé 

calcium pantelhenicum (calcii pantothenas) 
MULTIVITAMIN M pezsgótabletta, POLYVITAPLEX 10 drazsé, SUPRADYN drazsé, N 
pezsgőtabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 
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camphara ( camphara racemica} 
CAPSODERMA kenőcs, DIAPULMON olajos injekció, GEROSAN kenőcs, HEMORID 
kenőcs, végbélkúp, NODITRAN végbélkúp, OPODELDOK, SUDEOL oldat 

camphara racernica (lásd: camphora) 
capsaicinum 

CAPSODERMA kenőcs, NICOFLEX kenőcs 

captopri/Um 
TENSIOMIN 12,5 mg tabletta, 25 mg tabletta, 50 mg iabletta, 100 mg tabletta 

carbacho/um 
CARSACHOL 3% szemcsepp 

carbamazepinum 
AZEPAL tabletta, NEUROTOP 200 mg tabletta, 300 mg retard tabletta, 600 mg retard 
tabletta, STAZEPINE tabletta, TEGRETOL 200 mg tabletta, CR 200 mg tabletta, CR 400 
mg tabletta, TEMPOROL SLOW 200 mg tabletta, TIMONIL 200 tabletta, TIMONIL 150 
retard tabletta, 300 retard tabletta, 600 retard tabletta 

carbarnidum {ureum) 
CHLOROCID sebhintópor, RESEPTYL-UREA sebhintópor 

carbarnidum peroxydatum 
HYPEROL tabletta 

carbenicillinum 
CARBENICILLIN injekció 

carbenoxolonum natricum 
BIORAL gél 

carbidopum 
OUELLIN 10 mg/100 mg tabletta, 25 mg/100 mg tabletta, 25mg/250 mg tabletta, 
SINEMET 275 tabletta, CR 250 tabletta 

carbo activatus 
ALLOCHOL drazsé, CARBO ACTIVATUS 125 mg tabletta, CARBO MEDIOINALIS 
CHEPHARIN kapszula 

carbocisteinum 
FENORIN szirup, MUCOPRONT kapszula, szirup 

carboplatinum 
CARBOPLAT 150 mg iv. injekció liofilezett, 450 mg iv. injekció liofilezett, CYCLOPLATIN 
50 mg injekció, 200 mg injekció 

carbromalum 
DEMALGON tabletta, végbélkúp 

carbutera/um 
Pl REM AEROSOL, tabletta 

carindacillinum natricum 
GEOPEN 500 mg tabletta 

carisoprodolum 
SCUTAMIL-C drazsé 

carmustinum 
BICNU 100 mg injekció 

cefaclorum 
CECLOR 250 mg/5 ml granura szuszpenzió készítéshez, CECLOR 250 mg kapszula, 
500 mg kapszula 

cefalexinum 
PYA~Si\N kapszula 

cefalexinum 
CEPHALEXIN granulátum szirup készítéshez 

cetamandoium 
MANDOKEF 1 g injekció, 2 g injekció 

cefetametium pivoxilium chioratum ( cefetametum pivoxilum hydrochloridum) 
GLOBOCEF 250 mg filmtabletta, 500 mg filmtabletta, 250 mg/5 ml szirup 

cefetametum pivoxilum hydrochloridum (lásd: cefetametium pivoxilium chloratum) 
cefoperazonum 

CEFüBIO l g injekció, 2 g injekció 

cefotaximum 
CLAFORAN injekció 

cefoxitinum natricum 
MEFOXIN 1 g injekció, 2 g injekció 

ceftazidimum 
FORTUM 250 mg injekció, 500 m·g injekció, 1 g injekció, 2 g injekció 

ceftibutenum 
CEDAX 400 mg kapszula, por 36 mg/ml orális szuszpenzióhoz 

ceftizoximum natricum 
EPOCELl N 0,5 g injekció, 1 ,O g injekció 

ceftriaxonum 

ROCEPHIN ~t?? r::g im. injekció, 50? ~g ~~- inje_k~ió, ~?C~P-~IN_ ~~Omg iv. injekció, 
500 mg iv. injekCIO, ROCEPHIN 1 g 1nJekc1o, 2 g m]ekc1o 1nfuz1o celjara 

cefuroximum 
' ZINACEF 250 mg injekció, 750 mg injekció, 1,5 g injekció, ZINNAT 125 mg filmtablet

ta, 250 mg filmtabletta, 500 mg filmtabletta, ZINNAT 125 mg szuszpenzió 

cellulasum 
COTAZYM FORTE tabletta 

cetirizinium chioratum (cetrizini hydrochloridum) 
ZYRTEC FILMBEVONATÚ tabletta 

cetrizini hydrochloridu.m (lásd: cetrizinium chloratum) 
cetylpiridinii chioridum monohydricum (lásd: cetylpirídinium chioratum monohydricum) 
cetylpyridinium chioratum monohydricum (cetylpiridinii chioridum monohydricum} 

HALSET tabletta 

chinidini sulfas (lásd: chinidinium sulfuricum} 
chinidinium sulfuricum (chinidini sulfas) 

CHINIDIN retard 0,3 g tabletta, CHINIDINUM SULFURICUM 0,2 g tabletta 

chininum anhydricum 
DIAPULMON olajos injekció 

chloralhydratum (chlorali hydras) 
HEMORID kenőcs, végbélkúp 
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chlorali hydras {lásd: chloralhydratum} 
chlorambucilum 

LEUKERAN 5 mg tabletta 

chloramphenicolum h 
CHLOROCID drazsé, kenőcs, sebhlntópor, szirup, szuszpenziós injekCió, CHLORO
CID-H kenőcs 

chlorchin-aldolum (chlorquinaldolum) 
CHLOROSAN kenőcs 

chlordiazepoxidum 

CHLORDIAZEPOXID L.F.M. 5 mg tabletta, ELENIUM 5 mg drazsé, LIBRIUM 5 mg 
drazsé 

chlorhexidini gluconas (lásd: chlorhexidinum gluconicum) 
chlorhexidini hydrochloricum {lásd: chlorhexidinium chloratum) 
chlorhexidinium chioratum {chlorhexidini hydrochloridum) 

ALKCEMA kenőcs, ALKSEBOR kenőcs, DEXATOPIC krém, OVESTIN krém 

chlorhexidinum gluconicum (chlorhexidini gluconas) 
INSTILLAGEL steril csúsztató anyag, SEPTOFORT tabletta 

chiorebutanol um 
DAEDALON végbélkúp, DAEDALONETIA végbélkúp gyermekeknek 

chlorochinium phosphoricum (chloroquini phosphas) 
DELAGIL injekció, tabletta 

chlorocresolum 
ARUGEEN spray 

chiaragenium 
NEOMAGNOL tabletta 

chlorophenum {clorofenum) 
ARUGEEN spray 

chloropyramini hydrochloridum (lásd: chloropyraminium chloratum) 
chloropyraminium chioratum (chloropyramini hydrochloridum) 

SUPRASTIN injekció, tabletta 

chloroquini phosphas (lásd: chlorochinium phosphoricum} 

chloratrianisenum 
TACE 24 mg tabletta 

4chlarphenyl3,4dichlorbenzolsulfonamidum 
RESEP1YL-UREA sebhintőpor 

chlorpromazini hydrochlorídum (lásd: chlarpromazinium chloratum) 
chlorpromazinium chioratum (chlarpromazini hydrochloridum) 

Hl BERNAL 25 mg drazsé, 100 mg drazsé, 0,5% injekció, 2,5% injekció, cseppek 

chlorpromazinum 
Hl BERNAL végbélkúp, HIBERNALED A végbélkúp 

chlarprothixeni hydrachlaridum (lásd: chlorprothixenium chloratum) 
chlorprothixenium chioratum (chlarprothixeni hydrochloridum) 

TRUXAL i 5 mg drazsé, 50 mg drazsé 
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chlorprothixenum 
CHLORPROTHIXEN 15 mg tabletta, 50 mg tabletta, TRUXAL 10 mg/ml szuszpenzió, 
5% 50 mg/ml injekció 

chlorquin~ldolum (lásd: chlorchinaldolum) 

chlortalidonum 
ATENOLOL COMP.MITE PHARMAVIT filmtabletta, COMP. PHARMAVIT filmtabletta, 
BLOKIUM Dl U tabletta, HYGROTON 25 mg tabletta, 50 mg tabletta 

chlorzoxazonum 
MYOFLEXIN tabletta 

cholecalciferolurn 
LAEVOVIT 03 csepp, MA TERNA filmtabletta, VIGANTOL 50 OOO injekció, 
VITAMIN 03 3000 NE drazsé, 50 OOO NE drazsé, 200 OOO NE OLAJOS injekció 

cholestyraminum anhydricum (calestyrarninum anhydricurn) 
QUESTRAN POR 

cholini salicylas (lásd: chaJinium salicylicum) 
cholinium salicylicum (cholini salicylas) 

ATILEN 6%-os szirup gyermekeknek 

chrarnium 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. 
+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, MA TERNA filmtabletta 

ciclopiroxi olaminas (lásd: ciclopiroxum olaminum) 

ciclopiroxum olaeninum (ciclopiroxi olaminas) 
BA TRAFEN 10 mg oldat, hintőpor, hüvelykrém, krém 

ciclosporinum 
SANDIMMUN 25 mg kapszula, 100 mg kapszula, 50 mg/ml infúzióhoz koncentrátum, 
SANDIMMUN 100 mg/ml ivóampulla, SANDIMMUN NEORAL 25 mg kapszula, 50 mg 
kapszula, 100/mg kapszula, SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml ivóoldat 

cilastatinum 
TIENAM 500 mg iv. injekció 

cilazaprilum 
IN HIBACE 0,5 mg filmtabletta, 1 mg filmtabletta, 2,5 mg filmtabletta, INHIBACE 5 mg 
filmtabletta 

cimetidio um 
CIMETIDIN PHARMAVIT 400 mg tabletta, HISTODI L injekció, tabletta 

cinchophenum lithicuru 
GEROSAN kenőcs 

cinnamami aetheroleum (lásd: aetheroleum cinnamomi} 

cinnarizinum 
STUGERON tabletta 

cinolazepamum 
GERODORM tabletta 

ciprofloxacinum 
CIPROBAY 100 mg infúzió, 200 mg infúzió, 100 mg infúzióhoz való koncentrátum, 
CIPROBAY 250 mg filmtabletta, 500 mg filmtabletta 
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cisapridum anhydricum 
COORDINAX iO mg tabletta, szuszpenzió 

cisplatinum 

~ISPLATJN~~BE~E 10 mg injekció, 25 mg injekció, 50 mg injekció, CISPLATJN-EBEWE 
I.A. ~~ mg_ ~nJekcro, l. A 100 mg injekció, PLATIDIAM l O mg injekció, 25 mg injekció, -so 
:r'.g rn!~kcro, PLATIDIAM 10mg/20 ml injekció, 25mg/50 ml injekció, 50 mg/100 ml 
rnJekcro 

c!ta!Opram! hydrobromidum (lásd: citalopramium bromatum} 
c~talopram~ hydrochloridum (lásd: citalopramium chloratum} 
crtalopramrum bromatum (citaloprami hydrobromidum} 

SEROPRAM 20 mg filmtabletta 

citalopramium chioratum (citaloprami hydrochloridum} 
SEROPRAM 20 mg/0,5 ml koncentrátum infúzió készítéshez 

citicolinum 
VITACIC szemcsepp 

clarithromycinum 

KLACID 250 mg filmtabletta, gran ul a 125 mg/5 ml szuszpenzió készítéshez 

clemastinum 
T AVEGYL injekció, szirup, tabletta 

clenbuteroli hydrochloridum (lásd: clenbuterolium chloratum} 
clenbuterolium chioratum (clenbuteroli hydrochloridum) 

SPIROPENT 0,005 mg/5 ml oldat, 0,02 mg tabletta 

clindamycinum 

DALACIN C 75 mg kapszula, 150 mg kapszula, 300 mg kapszula, DALACIN c 300 
m~/2 ml injekció, 600 mg/4 ml injekció, 900 mg/6 ml injekció, DALACIN C granulátum 
szrruphoz, DALACIN T emulzió 1%, oldat, KLIMICI N 150 mg kapszula 

cliochinolum (clioquinolum} 
LOCACORTEN-VIOFORM fülcsepp, LORINDEN C kenőcs, PREDNISOLON J kenőcs 

eliaquinoium (lásd: cliochinolum) 
ciabazarn um 

FRISIUM 10 tabletta 

elobetasolum propionicum ( elobetascii propionas) 
DERMOFORTE kenőcs, krém, DERMOVATE kenőcs, krém, oldat 

clomethiazolum 
HEMINEVRIN 300 mg kapszula, injekció infúzió készítéshez 

elemifeni citras (lásd: clomifenum citricum) 
clomifenum citricum ( elemifeni citras) 

CLOSTYLBEGYT tabletta 

clomipramin i hydrochloridum (lásd: clomipraminium chloratum) 
clomipraminium chioratum (clomipramini hydrochloridum) 

ANAFRANIL25mg/2 ml injekció, 10 mg filmtabletta, 25 mg filmtabletta, ANAFRANIL SR 
75 mg filmtabletta 

clonazepamum 
ANTELEPSIN 0,25 mg tabletta, 1 mg tabletta, CLONAZEPAMUM T ARCHOMIN 0,5 mg 
tabletta. 2 mg tabletta, RIVOTRIL 0,5 nlg tabletta, 2 mg tabletta, injekció 
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cianidini hydrochloridum (lásd: clonidinium chloratum) 
clonidinium chioratum ( cianidini hydrochloridum) 

ISOGLAUCON 1/8 szemcsepp, 1/4 szemcsepp 

clopamidum 
BRI~ALDIX 10 rilg tabletta, 20 mg tabletta, VISKALDIX tabletta 

cloranololi hydrochloridum (lásd: cloranololium chloratum) 
cloranololium chioratum (cloranololi hydrochloridum) 

TOBI',NUM tabletta 

clorofenum (lásd: chlorophenum) 

clotrimazolum 
CANESTEN hüvelytabletta, kenőcs, oldat 

clozapinum 
LEPONEX 25 mg tabletta, 100 mg tabletta, 50 mg injekció 

cocarboxylasum 
COCARBOXYLASE injekció 

codeini hydrochloridum (lásd: codeinium chloratum} 
codeini phosphas (lásd: codeinium phosphoricum} 
codeinium chioratum ( codeini hydrochloridum) 

CODEINUM HYDROCHLORICUM 0,02 g tabletta, CODERETTAN tabletta, CODERIT N 
tabletta, ERIGON szirup, RIDOL tabletta, végbélkúp 

codeinim phosphoricum (codeini phosphas) 
CODEIN-ACISAL tabletta, P ANADEINE tabletta, SOLPADEINE kapszula, pezsgőtablet
ta, STERALGIN injekció 

codein um 
MERISTIN végbélkúp, RADIPON tabletta 

coffeini natrii benzeas (lásd: coffeinum natrium benzoicum) 

coffeinum l 
ANDREWS ANSWER granulátum, COLDREX tabletta, HYPANODIN végbélkúp, KEFAL
GIN drazsé, MIRALGIN tabletta, PANADOL EXTRA tabletta, OUARELIN tabletta, 
SALVADOR tabletta, SARIDON tabletta, SOLVASTHMIN tabletta 

coffeinum anhydricum 
SOLPADEINE kapszula, pezsgőtabletta 

coffeinum natrium benzeicum (coffeini natrli benzoas) 
COFFEINUM NA TRIUM BENZOlCUM 20% injekció 

colchicinum 
COLCHICUM DISPERT drazsé 

colecalciferolum 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNI
CAP T tabletta, VIGANTOL olaj, VITA-CALC pezsgőtabletta, VITAMIN 03 LAEVOSAN 
tabletta 

colestipali hydrochloridum (lásd: colestipolium chloratum) 
colestipolium chioratum ( colestipali hydrochloridum) 

COLESTI D por 

colestyraminum anhydricum (lásd: cholestyraminum anhydricum) 
colfoscerili palmitas (lásd: colfoscerilum palmitinicum 
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colfoscerilum palmitinicum (colfoscerili palmitas) 
EXOSURF NEONATAL steril por injekció készítéshez 

cellagenasum 
IRUXOL MONO kenőcs 

cortisan i acetas (lásd: eartisonum aceticum) 

eartisonum aceticum (cortisoni acetas) 
ADRESüN 250 mg szuszpenziós injekció, 25 mg tabletta 

cupri sulfas (lásd: cuprum sulfuricum) 

cuprum 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, MATEANA filmtabletta, 
STAESS TABS.+ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, 
UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

cuprum sulfuricum (cupri sulfas) 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta 

cyanocobalaminum 
BIOVITAL VITAMIN A,E+SPECIÁLIS B-KOMPLEX drazsé, CENTRUM FROM A TO ZINC 
filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. + EXTRA CALCIUM 
rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, FERCUPAR szirup, GEROVIT kapszula, MATER
NA filmtabletta, MILGAMMA drazsé, N injekció, N kapszula, MULTIVIT-10 pezs
gőtabletta, MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta, POL YVITAPLEX 8 drazsé, 1 O drazsé, 
SIREPAR injekció, STAESS TABS. +ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N 
pezsgőtabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta, 
VITAMIN 8 12 300 1-19 injekció, 1 OOO J-.1.9 injekció 

cyclobarbitalum calcicum 
HYPNOVAL-CALCIUM tabletta 

cyclodrinium chioratum 
CYCLOPENT szemcsepp 

cyclopentolati hydrochloridum (lásd: cyclopentolatium chloratum) 
cyclopentolatium chioratum (cyclopentolati hydrochloridum) 

HUMAPENT 0,5% szemcsepp 

cyclophosphamidum 
CYTOXAN 200 mg liofizelett iv. injekció, 25 mg tabletta, 50 mg tabletta 

cyproheptadini hydrochlorídum (lásd: cyproheptadinium chloratum) 
cyproheptadinium chioratum (cyproheptadini hydrochloridum) 

PERlTOL szirup, tabletta 

cyproteroni acetas (lásd: cyproteronum aceticum) 
cyproteronum aceticum (cyproteroni acetas) 

ANDROCUR DEPOT injekció, tabletta, DIANE 35 drazsé 

cysteinum 
INFUSAIVliN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 10% infúzió, V AMIN infúzió 

cytarabinum 
ALEXAN 40 mg injekció, 100 mg injekció, 1000 mg injekció, CYTOSAR 100 mg injek
ció, 500 mg injekció, l g injekció 
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cytisinum 
TABEX tabletta 

cytochrom C 
V_ITAPHAKOL s_zemcsepp 

dacarbazinum 

DACARBAZIN 100 mg injekció, 200 mg injekció, DETICENE 200 mg injekCió 
danazoium 

DANOVAL l 00 mg kapszula, 200 mg kapszula 

debrisochinium sulfuricum (debrisoquini sulfas) 
TENDOR tabletta 

debrisoquini sulfas (lásd: debrisochinium sulfuricum) 
dectaflurum 

ELMEX fluod, gél 

deferoxaminum 
DESFERAL injekció 

deslanosidum 
ISOLANID injekció, tabletta 

des mcpressin um 
ADIURETIN SD 0,1% orrcsepp 

desogestrelum 
MARVELON tabletta 

desoxyribonucleasum 
FIBROLAN kenőcs, por 

dexamethasoni isonicotinas (lásd: dexamethasonum isonicotinicum) 
dexamethasoni natrjf"phosphas (lásd: dexamethasonum natrium phosphoricum 
dexamethasonum · 

DEXAPOLCORT N spray, DEXATOPIC krém, ORADEXON 0,5 mg tabletta, TOBRADEX 
szemkenőcs 3,5 G, szuszpenziós szemcsepp 

dexamethasonum isonicotinicum (dexamethasoni isonicotinas) 
AUXISON AEROSOL 

dexamethasonum natrium phosphoricum (dexamethasoni natrii phosphas) 
ORADEXON 5 mg injekció 

dexbrompheniraminum 
DISOPHROL REPETABS tabletta 

dexetimidum 
TREMBLEX injekció 

dexfenfluramini hydrochloridum (lásd: dexfenfluraminium chloratum) 
dexfenfluraminium chioratum (dexfenfluramini hydrochloridum) 

ISOLIPAN kapszula 

dexpanthenolum 
AUROBIN kenőcs, ALKSEBOR kenőcs, PANTHENOL injekció, spray, tabletta, PHLO
GOSAM hab, SUPRADYN kapszula 

dexrazoxanum 
CARDIOXANE por infúzióhoz 
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dextranomerum 
CRUPODEX sebhintöpor, sebtampon, DEBRISAN paszta 

dextranum 
FLUIDEX 40 infúzióS oldat, MACRODEX 6% infúzió, PROMIT 150 mg/ml iv .. injekció, 
RHEOMACRODEX 10% infúzió (5% glükóz oldatban, (izotóniás NaCl oldatban), TEARS 
NATURALE szemcsepp 

diaethazinium chioratum (diethazini hydrochloridum) 
APARKAZIN 250 mg drazsé, injekció 

diaethylaminium salicylicum (diethylamini salicylas) 
ACIPHEN kenőcs, ALGESAL krém 

diaethylstilboestrolum dipropionicum (diethylstilbestroli dipropionas} 
SYNTESTRIN drazsé 

diazepamum 
DIAZEPAM DESITI N 10 mg injekció, 5 mg rektális oldat, 10 mg rektális oldat, SEDUX
EN 5 mg tabletta, injekció, STESOLIO 5 mg rektális oldat, 10 mg rektális oldat 

d lazoxidum 
HYPERSTAT injekció 

dibenzepini hydrochloridum (lásd: dibenzepinium chloratum) 
dibenzepinium chioratum (dibenzepini hydrochloridum) 

NOVERIL 80 mg drazsé, 240 mg tabletta, 40 mg injekció 

diclofenacum kalicum 
CAT AFLAM 50 mg 

diclofenacum natricum 
DICLOFENAC PHARMAVIT 50 mg filmtabletta, 100 mg retard filmtabletta, 
DICLOFENAC PHARMAVIT 1% gél, 100 mg végbélkúp, 75 mg injekció, FLAMERIL 
EMULGEL 1%, ~'AC LOF szemcsepp, OLFEN 25 filmtabletta, 50 filmtabletta, gél, 75 
injekció, OLFEN 1 OD rektális kapszula, i 00 SR DEPO kapszula, VOLTAREN i 2,5 mg 
kúp, 25 mg kúp, 50 mg kúp, 100 mg kúp, VOLTAREN 25 mg bélben oldódó drazsé, 50 
mg bélben oldódó drazsé, VOLTAREN retard 100 mg drazsé, í% emulgéi, VOLTAREN 
SR 75 mg tabletta, 75 mg/3 ml injekció 

dienestroium (lásd: dienoestrolum) 
dienoestrolum (dienestrolum) 

DIENOESTROL 0,1% kenőcs 

diethazini hydrochloridum (lásd: diaethazinium chloratum) 
diethylamini salicylas (lásd: diaethylaminium salicylicum) 
diethylstilbestroli dipropionas (lásd: diaethylstilboestrolum dipropionicum) 
difebarbamatum 

ATRIUM 300 mg tabletta 

difluordichlormethanum 
ARUGEEN SPRAY 

digitoxinum 
DIGIMERCK MINOR 0,07 tabletta 

digoxinum 
DIGOXIN 0,1% cseppek, 0,25 mg tabletta, 0,5 mg injekció 
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dihydralazin i mesilas (lásd: dihydralazinium mesylicum} 
dihydralazini su/fas (lásd: dihydralizinium sulfuricum) 

dihydralazinium mesylicum (dihydralazini mesi/as} 
NEPRESOL 25 mg injekció 

dihydralaziniUm sulfuricum (dihydralazini sulfas) 
OEPRESSAN tabletta 

dihydrargyrum dichforatum mite 
DERMAFORINE sebhintópor 

dihydrocodeini bitartras (lásd: dihydrocodeinium hydrogentartaricum) 
dihydrocodeinium hydrogentartaricum (dihydrocodeini bitartras) 

DHC 60 mg CONTINUS tabletta, HYDROCODIN injekció, tabletta 
dihydroergocristinum 

ANAVENOL cseppek, drazsé 

dihydroergotoxini mesilas (lásd: dihydroergotoxinium mesylicum) 
dihydroergotoxinium mesylicum (dihydroergotoxini mesilas) 

REDERGAM 0.25 mg tabletta, cseppek, injekció 

dihydrotachysterolum 
AT 10 oldat, TACHYSTIN olaJOS oldat 

diltiazemi hydrochloridum (lásd: diltiazemium chloratum) 

diltiazemium chioratum (diltiazemi hydrochloridum) 

BLüCALCIN 60 tabletta, 90 relard tabletta, DlLTAN-60 SR relard kapszula, DlLTAN-90 
SR relard kapszula, DlLZEM 25 mg PARENTERAL, 100 mg PARENTERAL, relard 
tabletta 

dimegluminium gadopenteticum 
MAGNEVIST iv.1rijekció 

dimenhydrinatum 

DAEDALON tabletta, végbélkúp, DAEDALONETIA végbélkúp gyermekeknek 

dimercaptaium 
DICAPTOL olajos injekció 

dimethylaminoMacetylphentiazidum 
RIDOL tabletta, végbélkúp 

dimethylium phthalicum 
NOVASCABIN emulzió 

dimeticonum 
CE OLA T rágótabletta, FOMAREX spray, GASTROBUL granula 

dimetindeni maleas (lásd: dimetindenium maleinicum) 
dimetindenium maleinicum (dimetindeni maleas) 

FENISTI L cseppek, gél, retard tabletta, VIBROCIL orrcsepp, orrgél, orrspray 

dinatrii clodronas anhydricus (Jásd: dinatrium clodronicum anhydricum) 

dinatrium clodronicum anhydricum ( dinatrii clodronas anhydricus) 
BONEFOS 400 mg kapszula, 60 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 
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dineprestum 
ENZAPROST F 5 mg injekció, PREPIDIL 0,5 mg gél 

dioctylium phthalicum 
PLASTUBOL spray 

diosminum 
DETRALEX filmtabletta 

diphenoxylati hydrochloridum (lásd: diphenoxylatium chloratum} 
diphenoxylatium chioratum (diphenoxylati hydrochloridum) 

REASEC tabletta 20x 

dipivefrini hydrochloridum (lásd: dipivefrinum chloratum) 
dipivefrinum chioratum (dipivefrini hydrochloridum) 

0-EPlFRIN O, í% szemcsepp 

disopyramidum 
PALPITI N kapszula 

distigmini bromiduru (lásd: distigminium bromatum) 
distigminium bromatum (distigmini bromidum) 

UBRETID 1 mg injekció 

disulfiramum 
ANTAETHYL tabletta, ESPERAL implantációs tabletta 

dithranolum 
D!TRAST\CK 1 ,5% pálcika, 3% pálcika 

dobutam i num 
DOBUTREX 250 mg injekció 

domperidon um 
MOTILIUM filmbevonatú tabletta 

dopamini hydrochloridum (lásd: dopaminium chloratum) 
dopaminium chioratum {dopamini hydrochloridum) 

DOPAMIN AWD injekció, DOPAMIN injekció infúzió készítéséhez 

doxorubicini hydrochloridum (lásd: doxorubicinium chloratum) 
doxorubicinium chioratum (doxorubicini hydrochloridum) 

ADAIBLASTINA RAPID DISOLUTION injekció, PALLAGICI N 10 mg injekció 

doxycyclinum · 
DOXYCYCLIN PHARMAVIT 100 mg tabletta, DOXYCYCLIN-CHINOIN kapszula, DOXY
HEXAL 100 tabletta, 200 tabletta, MICRODOX 100 mg kapszula, VIBRAMYCIN 100 mg 
kapszula, 200 mg injekció infúzióhoz, szirup 

draperidaium 
DROPERIDOL injekció 

drotaverini hydrochloridum (lásd: drotaverinium chloratum) 
drotaverinium chioratum (drotaverini hydrochloridum) 

BISPAN tabletta, NEOTROPARIN tabletta, NO-SP A injekció, tabletta, PANIVERI N tablet
ta, QUARELIN tabletta, TRIOSPAN tabletta 

duodenum siccum 
DIPANKRIN drazsé 

dydrogesteronum 
DUPHASTON tabletta 

1596 

i 

1 
L 

econazoli nitras (lásd: econazolium nitricum) 
econazolium nitricuru (econazoli nitras) 

GYNO-PEVARYL 150 mg hüvelykúp, PEVARYL 1% krém, paszta 
econazolum 

PEVARYL lipogél, P. V. habzó oldat 

edoxudinum 
REVIDUR kenőcs 

emetini hydrochloridum (lásd: ernetinium chloratum) 
ernetinium chioratum (emetini hydroch/oridum) 

LIBEXIN COMBINATUM tabletta, RADIPON tabletta 

enalalprili maleas (lásd: enalaprilium maleinicum) 
enalaprilium maleinicum (enalaprili maleas} 

EDNYT 2,5 mg tabletta, 5,0 mg tabletta, 10,0 mg tabletta, 20,0 mg tabletta, ENAP 5 
tabletta, l O tabletta, 20 tabletta, RENITEC 2,5 mg tabletta, 5 mg tabletta, REN!TEC 
1 O mg tabletta, 20 mg tabletta 

ephedrini hydrochloridum (lásd: ephedrinium chloratum) 
ephedrinium chioratum (ephedrini hydrochloridum) 

CALCIPHEDRIN tabletta, CODERETTAN tabletta, CODERIT N tabletta, EPHERIT tablet
ta, NODITRAN végbélkúp, SOLVASTHMIN tabletta 

ephedrinum 
HEMORI D kenőcs, végbélkúp 

epinephrini hydrochloridum (lásd: epinephrinium chloratum) 
epinephrinium chioratum (epinephrini hydrochloridum) 

HEMORID kenőcs, ULTRACAIN 1%-SUPRARENIN injekció, ULTRACAIN 
2%-SUPRARENIN injekció 

epinephrinum / 

BUPIVACAIN 0,5%-EPINEPHRIN 0,0005% injekció, HEMORI D végbélkúp, LIDOCAIN 
1%-ADRENALIN 0,001% injekció, 2%-ADRENALIN O,OOi% injekció, MARCAIN 0,25% 
+ ADRENALIN 0,0005% injekció, MARCAIN 0,5% + ADRENALIN 0,0005% injekció, 
NODITRAN végbélkúp, TONOGEN injekció, oldat, ULTRACAIN D-S FORTE injekció 

epirubicini hydrochloridum (lásd: epirubicinium chloratum) 
epirubicinium chioratum (epirubicini hydrochloridum) 

FARMORUBICIN RO 10 mg injekció, 50 mg injekció 

epervudinum 
HEVIZOS kenőcs 

epoetin alfa (lásd: rekombináns erythropoietinum humanum (alfa)) 
epoetin béta (lásd: rekombináns erythropoietinum humanum (béta)) 
ergocalciferolum 

CALDEA tabletta, CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótablet
ta, CENTRUM JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, GERDVIT 
kapszula, MULTIVIT-1 O pezsgőtabletta, NEOGRANORMON kenócs, POL VVlTAPLEX 8 
drazsé, 10 drazsé, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta 

ergotamini tartras (lásd: ergetaminium tartaricum) 
ergetaminium tartaricum (ergotamini tartras) 

ERGAM cseppek, injekció, KEFALGIN drazsé 
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erythromycin! esteles (lásd: erythromicinum estolicum) 
erythromycinum 

ERYC 125 mg kapszula, 250 mg kapszula, ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE 300 mg 
injekció 

erythromycinum estolicum (erythromycini estoles) 
ERYTHRAN granulátum szirup készítéséhez 

erythropoietinum 
EPREX 1000 injekció, 2000 injekció, 4000 injekció, 10 OOO injekció, RECORMON 1000 
injekció, 2000 injekció, 5000 injekció 

esmoli hydrochloridum (lásd: esmolium chloratum) 
esmolíum chioratum (esmoli hydrochloridum) 

BREVIBLOC 100 mg/10 ml infúzió, 2,5 g injekció 

estradiali propionas (lásd: oestradiolum propionicum) 
estramostini natrii phosphas (estramustinum natriumphosphoricum) 
estramustinum natriumphosphoricum ( estramostini natrii phosphas) 

ESTRACYT 300 mg injekció, kapszula 

estrieti succinas (lásd: oestriolum succinicum) 
estrioium (oestriolum) 
etamsylatum 

DICYNONE 250 mg injekció, DICYNONE injekció, tabletta 

ethainbutoli hydrochloridum (lásd: aethambutoliurn chloratum) 

ethinylestradiolum (lásd: aethinyloestradiolum) 
ethosuxirnidum 

SUXILEP kapszula, SUXINUTIN kapszula, SUXINUTIN salt 

ethylis acetas (lásd: aethylium aceticum) 
ethylis nicotinas (lásd: aethyliurn nicotinicum) 
ethylmorphini hydrochloridum (lásd: aethylmorphini chloratum) 
ethynodioli diacetas (lásd: aethynodiolum diaceticum} 
etoclapramidi hydrachloridum (lásd: metoclopramidium chloratum) 
etafenamatum 

RHEUMON GÉL 

etapasidum 
LASTET 25 mg kapszula, 50 mg kapszula, 100 mg kapszula, injekció, VEPESID 50 mg 
kapszula, i 00 mg kapszula, i 00 mg injekció 

etretinatum 
TIGASON 10 mg kapszula, 25 mg kapszula 

eucalypti aetheraleum (lásd: aetheraleum eucalypti) 

extr.urinae equarum pregnantum 
PRESOM EN 1,25 mg drazsé, MITE 0,3 mg drazsé 

extractum allii sativa siccum 
ALLOCHOL drazsé 
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extractum aspergilli oryzae 
COMBIZYM COMPOSITUM drazsé 

extractum belladonnae siccum 
ARTIN drazsé, KEFALGIN drazsé 

extractum cardul mariae truetus 
HEGRIMAAIN kapszula, HEPABENE kapszula, LEGALON 70 drazsé, SILEGON 70 mg 
drazsé 

extractum cartilaginis 
RUMALON injekció 

extractum cepae fluidum 
CONTRACTUBEX hidragél 

extractum cart.quebracho sicc. 
AFRODOR-2000 drazsé 

extractum telis tauri siccum 
ALLOCHOL drazsé, COMBIZYM COMPOSITUM drazsé, COTAZYM FORTE tabletta 

extractum fumariae officinalis 
HEPABENE kapszula 

extractum heparis siccum 
FERCUPAR szirup 

extractum humuli lupu li siccum 
HOVALETTEN drazsé 

extractum medullae assium 
RUMALON injekció 

extractum pancreatis 
NEOGRANORMON kendcs 

extractum prostatae / 
RAVERON injekCió 

extractum pygei africani 
TADENAN 25 mg kapszula 

extractum rhei siccum 
BOLUS LAXANS tabletta 

extractum rosae centifoliae 
NAl<SOL aerosol 

extractum sabalis serrulatae 
STROGEN FORTE kapszula 

extractum strychni siccum 
ARTIN drazsé 

extractum urticae siccum 
ALLOCHOL drazsé 

extractum valerianae siccum 
HOVALETTEN drazsé, VALERIANA COMPOSITA drazsé 
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factor VIli 
BERlATE HS 250 lU injekció, 500 lU injekció, i OOO lU injekció, HAEMOCTIN SOH 250 
porampulla, 500 porampulla, 1000 porampulla, KRYOBULIN TIM 3 350 lU injekció, 500 
lU injekció, 1000 lU injekció 

factor IX 
BEBULIN TIM 4 200 NE injekció, 600 NE injekció, 1200 NE injekció 

factor XIII 
TISSUCOL KIT fibrinragasztó 

famotidinum 
OUAMATEL 20 mg filmtabletta, 40 mg filmtabletta, injekció, ULFAMID 20mg tabletta, 
40 mg tabletta 

febarbamatum 
ATRIUM 300 mg tabletta 

felodipinum 
PLENDIL 5 mg tabletta, 1 O mg tabletta 

fendilini hydrochloridum (lásd: fendilinium chloratum) 
fendilinium chioratum (fendilini hydrochloridum) 

SENSIT drazsé 

fenofibratum 
LIPANTHYL kapszula, LIPIDIL kapszula 

feneterali hydrobromidum (lásd: fenoterolium bromatum) 
fenoterolium bromatum (fenoteroli hydrobromidum) 

BERODUAL aerosol, BEROTEC aerosol, PARTUSISTEN 0,5 mg injekció, tabletta 

fentanyium 
FENTANYL 0,5 mg injekció 

terrisorbitaium citricum complexum 
JECTOFER injekció 

ferrosi gluconas (lásd: ferrum gluconicum} 
ferrosi lactas (lásd: ferrum lacticum) 
ferrosi sulfas (lásd: ferresum sulfuricum) 
ferrosi sulfas sesquihydricus (lásd: ferresum sulfuricum sesquihydricum) 
ferrosi sulfas siccatum (lásd: ferresum sulfuricum siccum) 
terrosum ammonium sulfuricum 

FERCUPAR szirup 

ferresum sulfuricum (ferrosi sulfas) 
AKTIFERRIN cseppek, kapszula, szirup 

terrosum sulfuricum sesquihydricum (ferrosi sulfas sesquihydricus) 
TARDYFERON drazsé 

terrosum sulfuricum siccum (ferrosi sulfas siccatum) 
SORBIFER DURULES filmtabletta 

ferrum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. 
+ EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, MATEANA fiimtabletta, 
SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T 
tabletta 
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ferrum gluconicum (ferrosi gluconas) 
MAKROFER pezsgőtabletta 

ferrum laeticum (ferrosi lactas} 
FAGIFOR szirup 

ferrum oxydatum saccharatum 
ATHENSTAEDT oldat 

ferrum sulfuricum (ferrosi sulfas) 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta 

fibrinolysinum 

FIBROLAN kenőcs, PULVIS (AD USUM EXTERNUM) 
filgrastimum 

NEUPOGEN 30 MILLIÓ NE injekció, 48 MILLIÓ NE injekció 
finasteridum 

PROSCAR filmtabletta 

fiuconazo/um 

DIFLUCAN 50 mg kapszula, 100 mg kapszula, 150 mg kapszula, 200 mg kapszula, 
DIFLUCAN 2 mg/ml infúzió 

flucytosinum 
ANGOTIL 1% infúzió, tabletta 

fludrocortisoni acetas (lásd: fludrocortisonum aceticum} 

fludrocortisonum 
ASTONIN~H tabletta 

fludrocortisonum aceticum (fludrocortisoni acetas) 
FLUDROCORTISON tabletta 

flumazenilum 
ANEXATE 0,5 mg'injekció, 1 mg injekció 

flumetasoni pivalas (lásd: flumetasonum pivalicum} 
flumetasonum pivalicum (flumetasoni pivalas) 

LOCACORTEN~VIOFORM fülcsepp, LORINDEN A kenőcs, LORINDEN C kenőcs, 
LORINDEN T kenőcs 

flunarizinum 
SIBELIUM 10 mg tabletta 

flunisolidum 
SYNTARIS orrspray 

flunitrazepamum 

ROHYPNOL ROCHE 1 mg tabletta, 2 mg iabletta, 2 mg injekció 

fluocinoloni acetonidom (lásd: fluocino/onum acetonidum) 
fluocinolonum acetonidum (fluocinoloni acetbnidum) 

FLUCINAR kenőcs, FLUCINAR N kenőcs 

fluocinonidum 
VIPSOGAL kenőcs 

fluoresceinum natricum 
FLUORESCEIN 10% iv. injekció 

fluorometholonum 
EFFLUMIDEX LIQUIFILM szemcsepp, FLUCON szuszpenziós szemcsepp 
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fluorouracilum 
EFUDIX kenőcs, FLUORO-URAClL ROCHE 250mg/5 ml injekció 

fluoxetinum 
PROZAC 20 mg kapszula 

fluoxymesteronum 
HALOTESTI N 5 mg tabletta 

flupentixoli decanoas (lásd: flupentixolum decanoicum) 
flupentixolum decanoicum (flupentixoli decanoas) 

FLUANXOL-DEPOT 20 mg injekció, 40 mg injekció, 100 mg/ml injekció 

fluphenazini decanoas (lásd: fluphenazinum decanoicum) 
fluphenazinum decanoicum (fluphenazini decanoas) 

MODITEN DEPO 25 mg/ml injekció 

flurbiprofenum 
ANSAID 50 mg filmtabletta, 100 mg filmtabletta 

flurbiprofenum natricum 
OCUFLUR LIOUIFILM szemcsepp 

tiuspirilen um 
!MAP mikrokristályos injekció 

fiutamidum 
FUGEREL tabletta 

fluticasoni propionas (lásd: fluticasonum propionicum) 
fluticasonum propionicum {fluticasoni propionas) 

FLIXONASE orrspray 

fluvastatinum 
LESCOL 20 mg kapszula, 40 mg kapszula 

fluvoxamini maleas (lásd: fluvoxaminium maleinicum) 
fluvoxaminium maleinicum (fluvoxamini maleas) 

FEVARIN 50 mg filmtabletta, 100 mg filmtabletta 

fotlitropinum (FSH) 
HUMEGON injekció, HUMEGON 150 injekció, METRODIN injekció, PERGONAL 
injekció 

frangulaemodinum 
CHOLAGOL oldat 

fructosum 
FRUCTOSOL 5 infúziós oldat, 1 O infúziós oldat, l O-E infúziós oldat, INVERTOSOL l O 
infúzió, PK-MERZ infúzió, STEROFUNDIN CAL 25% infúzió 

furazolidonum 
NODITRAN végbélkúp 

furasem i dum 
FUROSEMID 40 mg tabletta, injekció 

fusafunginum 
BIOPAROX aerosol 
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galantamini hydrobromidum (lásd: galanthaminium bromaturn) 
galanthaminium bromatum (galantamini hydrobromidum) 

NIVALIN 0,25% injekció, 1% injekció 

gallarnini triethiodidum (lásd: gallaminium triaethiodatum) 
gallaminit,lm triaethiodatum (gallamini triethiodidum) 

FLAXEDIL 40 mg injekció 

gan ciclovirum 
CYMEVENE injekció iv. infúzióhoz 

gelalinum 
SPONGOSTAN zselatin szivacs 

gemfibrozilum 
GEVILON 450 mg filmtabletta, INNOGEM 300 mg kapszula 

gentamicini sulfas (lásd: gentamicinium sulfuricum) 
gentamicinium sulfuricum {gentamicini sulfas) 

GARAMYCIN szivacs, GARASONE szemkenőcs, GENTAMYCIN hab-aerosol krém 
SEPTOPAL MINILÁNC-10, MINILÁNC-20, SEPTOPAL-10 LÁNC, -30 LÁNC, -60 ,LÁNC, 

gentamicin um 
GARASONE szem- és fülcsepp, GENTAMYCIN 40 mg injekció, 80 mg, VIPSOGAL 
kenőcs 

gestaden um 
FEMODEN drazsé, lviiNULET drazsé 

glibenclamidum 
G ILEMAL tabletta 

Qliclazidum 
DIAPREL tabletta 

glipizidum 
MINIDIAB tebletta 

gliquidonum 
GLURENORM 30 mg tabletta 

g lucaganum 
GLUCAGON 1 mg injekció 

glucosum ad iniectabilia (lásd: glucosum pro injectione) 
glucosum pro injectione (glucosum ad iniectabilia) 

BSS PLUS INTRAOCULÁRIS öblítő, GLUCOSUM 40% injekció, GLUCOSUM 20%, 40% 
infúzió, INVERTOSOL 10 infúzió, ISODEX infúzió, MACRODEX 6% (5% glükóz oldat
ban) infúzió, MARCAIN SPINAL 0,5% HEVY injekció, RHEOMACRODEX 10% (5%-0S 
GLUKOZ oldatban), RINDEX 5 infúzió, 10 infúzió, STEROFUNDIN B infúzió, G infúzió, 
STEROFUNDIN CAL 25% injekció, ULTRACAl N HYPERBAR 5% injekció 

glutethimidum 
NOXYRON tabletta, TARDYL tabletta 

glycerinum (glycerolum) 
ELOLIPID 10% infúzió, 20% infúzió, GLICERINES végbélkúp 2 g, 3 g, GLICERIN 10% 
infúzió, INTRALIPID 10% infúzió, 20% infúzió, L!POFUNDIN S ,J% infúziós emulzió, 
20% infúziós emulzió, LIPOVENŐS 10% infúzió, 20% infúzió 

glycerolum (lásd: glycerinum) 
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glycinum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERILKE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, V AMIN infúzió 

glycirrhizinum 
EXPECTIN cseppek 

gonadorelini diacetas {lásd: gonadorelinum diaceticum) 
gonadorelinum diaceticum {gonadorelini diacetas) 

LUTRELEF 0,8 mg injekció, 3,2 mg injekció 

gonadotrophinum chorionicum 
CHORIOGONIN 1500 NE injekció, PROFASI 500 NE injekció, 1000 NE injekció, 2000 
NE injekció, SODO NE injekció 

gonadotrophinum humanum menopausale 
HUMEGON 75 NE injekció, 150 NE injekció 

goserelinum 
ZOLADEX DEPOT 3,6 mg {for subcutaneous) injekció 

granisetronum 
KYTRIL injekció infúzióhoz 

griseofulvinum 
GRICIN tabletta, GRISEOFULVIN 125 mg tabletta, GRISEOFULVIN FORTE 125 mg 
tabletta 

guaifenesinum 
RELAXIL-G injekció 

guanfacinum 
ESTULIC 1 mg tabletta 

guanosini natrii phosphas {lásd: guanosinum natricum phosphoricum 
guanosinum natricum phosphoricum (guanosini natrii phosphas) 

VITACIC szemcsepp 

halometasonum 
SICORTEN 0,05% kenőcs, krém 

haloperidolum 
HALOPERIDOL 0,2% cseppek, 1,5 mg tabletta, 5 mg injekció, HALOPERIDOL 
DECANOAT injekció 

halothanum 
NARCOTAN inhaláló oldat 

heparincictum 
BAYOLI N kenőcs 

heparinum calcicum 
HEPARIBENE CA 5000 injekció, 20000 injekció, HEPARIN-CA injekció 

heparinum natricum 
CONTRACTUBEX hidrogél, HEPARIBENE NA 5000 injekció, 25 OOO injekció, HEPARIN 
injekció, SANOOPARI N 0,3 ml injekció, 0,5 ml injekció 

hesperidinum 
DETRALEX filmtabletta 
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hexaaethyldiamino~isopropanolumdiiodaturn 
JNTRAJOD injekció 

hexachlorophenurn 
RITOSEPT oldat, PHLOGOSOL oldat 

hexobarbitali.lm 
NOVOPAN tabletta 

histidinum 

AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERJL KE 10% infúzió, INFUSAMJN S 5 infúzió, X 5 infúzió 
10% infúzió, V AMIN infúzió ' 

hamatrapini methylbramidum (lásd: methylhomatrapinium bromatum) 
hyaluronidasum 

HYASE injekció 

hydrargyri amidochloridum (lásd: hydrargyrum chioratum amidatum) 
hydrargyri oxydum (lásd: hydrargyrum oxydatum flavum) 
hydrargyrum chioratum arnidatum (hydrargyri amidochloridum) 

DERMAFORINE sebhintőpor 

hydrargyruru oxydaturu flavum (hydrargyri oxydum) 
DERMAFüRI NE sebhintópor 

hydrochlorothiaziduru 

AMILORID COMP. PHARMAVIT tabletta, ERPOZID tabletta, ERPOZID FORTE tabletta, 
HYPOTHIAZID 25 mg tabletta, 100 mg tabletta 

hydrocortisani acetas (lásd: hydrocortisonum aceticum) 
hydracartisoni butyras (lásd: hydrocortisonum butyricum) 
hydracortisonum 

HYDRO-ADRE:jON AOUOSUM injekció, HYDROCORTISON 1% kenőcs, 2,5% kenőcs, 
OTOSPORIN fülcsepp, OXYCORT spray, PIMAFUCORT kenőcs, krém, oldat 

hydrocortisonum aceticuru {hydrocortisoni acetas) 
CHLOROCID-H kenőcs, HYDROCORTISON mikrokristályos injekció, TETRAN-HYDRO
CORTISON kenőcs 

hydrocortisonuru butyricum (hydrocortisoni butyras) 
LA TICORT O, i% kenőcs, 0,1% krém, O, 1% oldat, LOCO ID kenőcs, krém, lotion 

hydrotalcituru 
TISACID szuszpenzió, tabletta 

hydroxiruethylcellulosum 
CARSACHOL 3% szemcsepp 

hydraxocobalaruinurn 
HYDROXOCOBALAMIN 100 ~g injekció 

hydroxyaethylaruylum 
EXPAHES (HES 200/0,5) 10% infúzió, HAE8-STERIL 6% infúzió, 10% infúzió, ISOHES 
(HES 200/0,5) 6% infúzió, PLASMASTERIL infúzió 

hydroxycarbamidurn 
LITALI R kapszula 

hydroxymethylnicotinamidum 
BILOCID tabletta 
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hydroxyprogesteroni caproas (lásd: hydroxyprogesteronum caproicum) 
hydroxyprogesteronum caproicum (hydroxyprogesteroni caproas) 

HORMOFORT OLAJOS injekció 

hyoscyamini hydrobromidum (lásd: hyoscyaminum bromatum) 
hyoscyamini sulfas (lásd: hyoscyaminiuni sulfuricum) 
hyoscyaminium bromatum (hyosciamini hydrobromidum) 

HYPANODIN végbélkúp 

hyoscyaminium sulfuricum (hyoscyamini sulfas) 
BELLOlD drazsé, SOLVASTHMIN tabletta 

hypromellosum 
LACRISYN szemcsepp, LACRISYN FOR GONlOSCOPY szemcsepp, HUMALAC B 
műkönny, TEARS NATURALEszemcsepp 

ibuprofenum 
HUMA-PROFEN 200 mg drazsé, IBUPROFEN drazsé 

idarubicinum 
ZAVEDOS 5 mg tiof. por iv .. infúzióhoz, 10 mg liof. por iv. infúzióhoz 

idoxuridinum 
OFTAN lOU 0,1% szemcsepp 

imipenemum 
TIENAM 500 mg injekció 

imipramini hydrochloridum (lásd: imipraminium chloratum) 
imipraminium chioratum (imipramini hydrochloridum) 

MELIPRAMIN 10 mg drazsé, 25 mg drazsé, injekció 

indometacinum 
ELMETACIN oldat, INDOMETACINUM 25 mg kapszula, 50 mg végbélkúp, 100 mg vég
bélkúp 

inosinum 
ISOPRINOSINE tabletta 

insulinum detalanum (insulinum porcium(bovinum) 
ACTRAPID MC 40 NE/ml INSULIN injekció, INSULIN ACTRAPID MC 400 NE injekció, 
INSULIN-LONG-S-RICHTER 400 NE injekció, INSULIN-DEPOT-S-RICHTER 400 NE 
injekció, INSULIN MONOTARD MC 400 NE injekció, IN;:>ULIN SEMILENTE MC 400 NE 
injekció, INSULIN-S-RICHTER 400 NE injekció, INSULIN ULTRALENTE MC 400 NE 
injekció, LENTE MC 40 NE/ml INSULIN injekció, MONOTARD MC 40 NE/ml INSULIN 
injekció, SEMILENTE MC 40 NE/ml INSULIN injekció, ULTRALENTE MC 40 NE/ml 
INSULIN injekció 

insulinum humanum 
HUMULIN L 40 NE/ml injekció, HUMULIN M1 (10/90) 40 ~~E/ml injekció, 100 NE/ml 
CARTRIDGE, HUMULIN M2 (20/80) 40 NE/ml injekció, 100 NE/ml CARTRIDGE, 
HUMULINM3 (30/70) 40 NE/ml injekció, 100 NE/ml CARTRIDGE, HUMULI N M4 (40/60} 
40 NE/ml injekció, 100 NE/ml CARTRIDGE, HUMULIN N 40 NE/ml injekció, 100 NE/ml 
CARTRIDGE, HUMULI N R 40 NE/ml injekció, 100 NE/ml CARTRIDGE, HUMULI N U 40 
NE/ml injekció, INSULIN ACTRAPID HMge 40 NE injekció, INSULIN ACTRAPID HMge 
PENFILL 100 NE/ml, INSULIN ACTRAPID NOVOLET 100 NE/ml injekció, INSULIN 
INSULATARD HMge 40 NE/ml injekció, INSULIN INSULATARD HMge PENFILL 100 
NE/ml, INSULIN INSULATARD NOVOLET 100 NE/ml injekció, INSULIN LENTE MC 400 
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NE injekció, INSULIN MIXTARD HMge 40 NE/ml injekció, INSULIN MIXTARD 10 HMge 
PENFILL 100 NE/ml, INSULIN lvi!XTARD 20 HMge PENFILL 100 NE/ml, INSULIN MIX
TARD 30 HMge PENFILL 100 NE/ml, INSULIN MIXTARD 40 HMge PENFILL 100 NE/ml 
INSULIN MIXTARD 50 HMge PENFILL 100 NE/ml, INSULIN MIXTARD 30 NOVOLET 100 
NE/ml, INSULIN MONOTARD HMge 40 NE/ml injekció, INSULIN ULTRATARD HMge 40 
NE/ml injekció 

interferonum alfa 
EG!~~RO~ i OOO OOO NE, INTRON A 3 millió NE injekció, 5 mi!lió NE injekció, 1'"0'mi!lió 
NE rnJekcro, ROFERON A 3 millió NE injekció, 9 millió NE injekció, 18 mi!lió NE injekció 

lodamidum 

iodum 

ISTEROP AC röntgen kontrasztanyag, JODAMIDE 24% infúzió, 300 injekció 380 injek-
ció, 420 injekció ' 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. 
+ EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 
injekció, MA TERNA filmtabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta .• 

iohexolum 
OMNIPAQUE 140 mg 1/m! injekció, 180 mg l/ml injekció, 240 mg 1/ml injekció, OMNl
PAQUE 300 mg 1/ml injekció, 350 mg 1/ml injekció 

iopamidolum 
OPAMIRO 200 röntgen kontrasztanyag, 300 röntgen kontrasztanyag, 370 röntgen kont
rasztanyag 

icpremidum 
ULTRAVIST 240 injekció, 300 injekció, 370 injekció 

lotrolanum 
ISOVIST 240 injekció, 300 injekció 

ioversolum . 
OPTIRAY 160 ihjekció, 240 injekció, 300 injekció, 320 injekció, 350 injekció 

ipratropii bromidum monohydricum (lásd: ipratropium bromatum monohydricum) 
ipecacuanhae radix 

ARTIN drazsé 

ipratropium bromatum monohydricum (ipatropii bromidum monohydricum) 
ATROVENT aerosol, BERODUAL aerosol 

iprazochromum 
DIVASCAN tabletta 

ipriflavonum 
OSTEGCHIN tabletta 

isofiuran um 
FORANE 

isoleucinum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERI L KE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió,VAMIN infúzió 

isoniazidum 
ISONICID 50 mg tabletta, injekció 
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isoprenalini hydrochloridum (lásd: isoprcnalinium chloratum) 
isoprenalinium chioratum (isoprenalini ' 'rochloridum) 

lSUPREL 0,2 mg injekció 

isopropamidi iodium (lásd: isopropamidum iodatum) 
isopropamidum iodatum (isopropamidi iodidum) 

BISPAN tabletta, TRIOSPAN tabletta 

isosorbidi dinitras (lásd: isosorbidum dinitricum) 
isosorbidi mananitras (lásd: isosorbidum mononitricum) 
isosorbidum dinitricum {isosorbidi dinitras) 

CARDONIT 40 mg retard TABL., 60 mg retard tabletta, 80 mg retard tabletta. ISO MACK 
SPRAY, ISOKET O, 1% oldat infúzióhoz, SORBON IT tabletta, TO SPRAY ISO MACK 

isosorbidum mononitricum (isosorbidi mononitras) 
MONO MACK DEPOT 100 mg retard tabletta, OLICARD 40 relard kapszula, 60 retard 
kapszula 

isotretinoinum 
ROACCUTAN 1 O mg kapszula, 20 mg kapszula 

isradipinum 
LOMIR 2,5 mg tabletta, LOMIR SRO 5 mg retard kapszula 

itraconazolum 
O RUNGAL 100 mg kapszula 

josamycini propionas (lásd: josamycinum propionicum) 
josamycinum 

WILPRAFEN filmtabletta 

josamycinum propionicum Gosamycini propionas) 
WILPRAFEN szuszpenzió, FORTE szuszpenzió 

kalii acetas (lásd: kalium aceticum) 
kalii aspartas {lásd: kalium asparticum) 
kalii canreneas (lásd: kalium canrenoicum} 
kalii chioridum (lásd: kalium chloratum) 
kalii citras (lásd: trikalium citricum) 
kalii hydrogenocarbonas (lásd: kalium hydrogencarbonicum) 
kalii iodidum (lásd: kalium iodatum) 

kalii sorbas (lásd: kalium sorbicum) 
kalium aceticum (kalii acetas) 

INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió 

kalium asparticum (kalii aspartas} 
PANANGIN drazsé, injekció 

kalium canrenoicum (kalii canrenoas) 
ALDACTONE 200 mg injekció 

kalium chioratum {kalii chloriduni) 
ACIDIGEN infúziós oldat, BALANSOL S 5, BSS PLUS INTRAOCULÁRIS öblítő folyadék, 
KALIUM DURULES 1 g tabletta, KALIUM-R tabletta, KALIUMCHLORID 7,45% BRAUN 
injekció, PERlDlSOL i-DK peritoneális dializáló oldat, PLAT\DIAM i Omg/20 ml injekció, 
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25 mg/50 ml injekció, 50 mg/100 ml injekció, RINDEX 5 infúzió iO infúzió 
RINGER-ACETÁT S 5 infúzió, RINGER-LAKTÁT infúzió, RINGER-LACTAT HARTMANN 
BRAUN infúzió, AINS-RINGER öblítő oldat, STEROFUNDJN B infúzió, STEROFUNDIN G 
infúzió, TISSUCOL KIT fibrinragasztó, V AMIN 14 infúzió 

kalium hydrodextranum sulfuricum 
DOXIVENIL gél 

kalium hydrogencarbonicum (kalii hydrogenocarbonas) 
KALIUM-40 MVAL PHARMAVIT pezsgótabletta 

kalium hydroxydatum 
AMINOPLASMAL PAEO 5% infúzió 

kalium iodatum (kalii iodidum) 
JOD PLUS tabletta 

kalium sorbicum (kalii sorbas) 
MICROPAQUE szuszpenzió 

kanaroycini sulfas (lásd: kanamycinium sulfuricum) 

kaolinum ponderesum (lásd: bolus alba) 

kebuzonum 
KETAZON drazsé, injekció 

ketaminum 
CALYPSOL injekció 

ketoconazolum 
N IZORAL 2% krém, shampon. tabletta 

ketotifenum 
KETüTIFEN L.F.M. 1 mg tabletta, ZADITEN 1 mg tabletta, szirup 

khellinum 
VICALIN tat;Yétta 

kreosotum 
FAGIFOR szirup 

lacidipinum 
LACIPIL 2 mg filmtabletta, 4 mg filmtabletta 

lactulosum 
DUPHALAC szirup, LACTULOSE HEK szirup, LAEVOLAC LAKTULÓZ szírup 

lamotriginum 
LAMICTAL 25-mg tabletta, 50 mg tabletta, 100 mg tabletta 

lauromacrogolum 400 
AETHOXYSKLEROL 0,5% injekció, 1% injekció 

lavandulae aetheroleum (lásd: aetheroleum lavandulae) 
lecithinum ovi 

UPOVEN ÖS 1 O% infúzió, 20% infúzió, ELOLIPID 1 O% infúzió, 20% infúzió 

leucinum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERILKE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, V AMIN infúzió 
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leuprorelini acetas (lásd: leuprorelinum aceticum) 
leuprorelinum aceticum (leuprorelini acetas) 

LUCRIN DE POT 3,75 mg injekció 

levamisolum 
DECARIS 50 mg tabletta, 150 mg tabletta 

levobunololium chioratum 
VISTAGAN LIOUIF. 0,5% szemcsepp 

levodopum 
DOPAFLEX tabletta, DUELLIN 10 mg/100 mg tabletta, 25 mg/100 mg tabletta, 25 
mg/250 mg tabletta, MADOPAR 250 mg tabletta, MADOPAR HBS kapszula, SINEMET 
275 tabletta, SINEMET CR 250 tabletta 

levomepromazinum 
TISERCIN 25 mg filmtabletta, injekció, TISERCINETIA drazsé 

levonorgestrelum 
ANTEOVIN tabletta, TRI-REGOL tabletta 

levothyroxinum 
THYRAX 0,025 mg duo tabletta, 0,1 mg duotabletta, THYREOTOM tabletta 

levothyroxinum natricum 
EUTHYROX 50 tabletta, 100 tabletta, 150 tabletta, L-THYROXIN 50 HENNING tabletta, 
100 HENNING tabletta 

levothyroxinum natricum 
ELTROXIN 50 meg tabletta, 100 meg tableita 

lidocaini hydrochloridum (lásd: lidecainium chloratum) 
lidecainium chioratum (lidocaini hydrochloridum) 

AUROBIN kenőcs, DOXIPROCT kenőcs, HYDROCORTISON mikrokristályos injekció, 
INSTILLAGEL steril csúsztató anyag, Ll DOCAIN 1% injekció, 2% injekció, 10% injekció, 
LIDOCAIN Wo-ADRENALIN 0,001% injekció, LIDOCAIN 2%-ADRENALIN 0,001% 
injekció, LIDOCAIN 2% gél, MILGAMMA N injekció, MYDETON injekció, 
OLFEN-75 injekció, SEDUXEN injekció 

l idocainum 
EBRIMYCIN gél, Ll DOCAIN 10% spray, 5% kenócs, drazsé, PHLOGOSAM hab 

liothyroninum 
THYREOTOM tabletta 

l ipasum 
PROLIPASE kapszula 

lisinoprilum 
PRINIVIL 5 mg tabletta, 10 mg tabletta, 20 mg tabletta 

lithii carbonas (lásd: lithium carbonicum) 
lithium carbonicum (lithii carbonas) 

LITIUM-KARBONAT 300 mg tabletta 

loperamidi hydrochloridum (lásd: loperamidium chloratum) 
loperamidium chioratum (loperamidi hydrochloridum) 

IMODIUM kapszula, oldat 
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foratadinum 
CLARITI NE 1 O mg tabletta, 1 mg/1 ml szirup 

lovastalinum 
MEVACOR 20 mg tabletta, 40 mg tabletta 

luteinizáló hormon (LH) 
PERGONAL injekció 

lynestrenolum 
ORGAMETRIL 5 mg tabletta 

lysinum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERI L KE 10% infúzió, INFUSAM\N S 5 infúzió, X 5 infúzió. 
10% infúzió, V AMIN infúzió 

magnesii aspartas (lásd: magnesium asparticum) 
magnesii carbonas (lásd: magnesium carbonicum) 
magnesii chioridum hexahydricum (lásd: magnesium chioratum hexahydricum) 
magnesii chioridum microcrystallinum (lásd: magnesium chioratum crystallicum) 
magnesii citras (lásd: magnesium citricum} 
magnesii glycerophosphas (lásd: magnesium glycerophosphoricum) 
magnesii hydroxidum (lásd: magnesium hydroxydatum) 
magnesii orotas (lásd: magnesiurn oroticum) 
magnesii oxidum (lásd: magnesium oxydatum) 
magnesii salicylas (lásd: magnesium salicylicum) 
magnesii sulfas heptahydricus (lásd: magnesium sulfuricum heptahydricum) 
magnesii trisifieas (lásd_: magnesium trisilicicum) 
magnesium 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+!RON rág.ótab!etta, MA TERNA filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezs
gótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

magnesium aceticum tetrahydricum 
AMINOPLASMAL PAED 5% infúzió 

magnesium acetyl-aspartyl-glutamicum 
RHINAAXIA orrspray 

magnesium asparticum (magnesii aspartas) 
PANANGIN drazsé, injekció 

magnesium carbonicum (magnesii carbonas) 
DIGESTIF RENNIE tabletta, VICALIN tabletta 

magnesium chioratum crystallicum (magnesii chioridum microcrystallinum) 
BALANSOL S 5, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, PERlDlSOL peritoneális dializáló 
oldat, RINDEX 5 infúzió, 10 infúzió, RINGER-ACETÁT S 5 infúzió, RINGER-LAKTÁT 
infúzió 

magnesium chioratum hexahydricum (magnesii chioridum hexahydricurn) 
BSS PLUS INTRAOCULÁRIS öblitó folyadék, RINGER-LACTAT HARTMANN BRAUN 
infúzió, STEROFUND!N B infúzió, STEROFUNDIN G infúzió 

magnesium citricum (magnesii citras) 
MAGURLIT granulátum 
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magnesium glycerophosphoricum (magnesii glycerophosphas) 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta 

magnesium hydroxydatum (magnesii hydroxidum) 
ALMA~EL emulzió, ALMAGEL A emulzió, MAALOX szuszpenzió, tabletta, 
MAGNEZIATEJ szuszpenzió, tabletta, MAL UG EL szuszpenzió, MALUGEL B szuszpen
zió, MIL-PAR emulzió 

magnesium oroticum (magnesii orotas) 
MAGNEROT tabletta 

magnesium oxydatum (magnesii oxidum) 
ANTAGEL szuszpenzió, ANTAGEL A szuszpenzió, MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT 
pezsgőtabletta, NILACID tabletta 

magnesium salícylicum (magnesii salicylas) 
CH O LAGO L oldat, CYSTENAL oldat 

magnesium sulfuricum heptahydricum (magnesii sulfas heptahydricus) 
CORMAGNESIN 200 injekció, 400 injekció, V AMIN 14 infúzió 

magnesium trisilicicum (magnesii trisilicas) 
NILACID tabletta 

manganum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, MATEANA filmtabletta, 
SUPRAOYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

mannitaium (lásd: mannitum} 
mannitum (mannitolum) 

MANNISOLA infúzió, MANNISOL B infúzió, 

mannomustini dihydrochloridum (lásd: mannomustinium dichloratum} 
mannomustinium dichloratum (mannomustini dihydrochloridum) 

DEGRANOL injekció 

mannosulfanUm 
ZITOSTOP tabletta 

maprotilini hydrochloridum (lásd: maprotilinium chloratum) 
maprotilini mesilas (lásd: maprotilinium mesilicum) 
maprotilinium ch.loratum (maproti!ini hydrochloridum) 

LUDIOMIL 10 mg filmtabletta, 25 mg filmtabletta, 50 mg filmtabletta, 75 mg 
filmtabletta 

maprotilinium mesilicum (maprotilini mesilas) 
LUD\OMIL 25mg/5 ml injekció 

mazindolum 
TERCNAC tabletta 

mazipredoni hydrochloridum (lásd: mazipredonium cflloratum) 
mazipredonium chioratum (mazipredoni hydrochloridum) 

DEPERSOLON injekció, kenőcs, orr- és fülcseppek, szemcsepp, MYCOSOLON kenőcs 

mebendazolum 
VERMOX tabletta 

meclofenoxati hydrochloridum (lásd: meclofenoxatium chloratum) 
meclofenoxatium chioratum (meclofenoxati hydrochloridum) 

HELFERGIN drazsé 
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meclofenox:atum 
MECLOFENOXAT tabletta 

medazepamum 
MEDAZEPAiv1 L.F.M. 1 O mg tabletta, NOBRIUM 1 O mg kapszula, RUDOTEL tabletta 

medroxyprogesteroni acetas (lásd: medroxyprogesteronum aceticum) 
medroxyprogesteronum aceticum (medroxyprogesteroni acetas} 

DEPO PROVERA 500 mg injekció, FARLUTAL 500 mg tabletta, PROVERA 5 mg tablet
ta, 10 mg tabletta, 100 mg tabletta, 200 mg tabletta, PROVERA 500 mg tabletta 

mefloquinum 
LARlAM "ROCHE" 250 mg tabletta 

megiumini amidotriozas (lásd: megluminum amidotrizoicum) 
megiumini ioxaglas (lásd: megluminum ioxaglicum) 
megiumini ioxitalamas (lásd: megluminium ioxitalamicum) 
megluminium ioxitalamicum (meglumini ioxitalamas) 

TELEBRlX GASTRO oldat, TELEBRlX N 300 injekció, TELEBRlX N 380 injekció 

megluminum amidotrizoicum (meglumini amidotrizoas} 
GASTROGRAFIN oldat 

megluminum ioxaglicum (meglumini ioxaglas) 
HEXABRIX röntgenkontrasztanyag 

melphalanum 
ALKERAN 2 mg labletta 

menadioni natrii bisulfis (lásd: menadionum natrium hydrogensulfurosum) 
menadionum natrium hydrogensulfurosum (menadioni natrii bisulfis) 

GEROVIT kapszula 

menthae piperitae aetheroleum (lásd: aetheroleum menthae piperitae) 
mentholum 

SILAGIT drazs~- CHOLAGOL oldat, OIAPULMON olajos injekció, FAGIFOR szirup, 
GEROSAN ken6cs, GL YCOSEPT oldat, HEMGRID kenőcs, végbélkúp, NODITRAN vég
bélkúp 

meprobamatum 
ANDAXIN tabletta 

mequitazinum 
PRIMALAN szirup, tabletta 

mesalasinum 
SALOFALK 250 mg intesztinoszolvens tabletta, 250 mg végbélkúp, klizma 

mesnum 
MlSTABRON oldat 

metamizolum natricum (lásd: noraminophenazonum natrium mesylicum) 
metandienonum 

NEROBOL tabletta 

methadoni hydrochloridum (lásd: mcthadonium chloratum) 
methadonium chioratum {methadoni hydrochloridum) 

DEPRIDOL injekció, tabletta 

methandriolum 
GEROVIT kapszula 
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methenamini mandelas (lásd: methenaminium mandelicum) 
methenaminium mandelicum (methenamini mandelas) 

MANDELAMIN 500 mg drazsé 

methenaminum 
BILAGIT drazsé 

methioninum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMJNOSTERIL KE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
i O% infúzió, V AMIN infúzió 

methioninum 
METHIONIN 0,5 G tabletta 

methiosulfonium chioratum 
U-VITAMIN tabletta 

methohexitalum natricum 
BRIETAL SODIUM 500 mg IV .injekció 

methotrexatum 
METHOTREXAT LACHEMA 2,5 mg tabletta, 10 mg tabletta, METHOTREXAT LACHEMA 
5 mg injekció, 50 mg injekció, iOOO mg injekció, METHOTREXAT l,.ACHEMA 500 mg 
porampulla, 1000 mg porampulla METHOTREXAT-EBEWE 10 mg injekció, 50 mg 
injekció, 500 mg injekció, METHOTREXAT-EBEWE 1000 mg irifúzióhoz való koncentrá
tum, 5000 mg infúzióhoz való koncentrátum, METHOTREXA TE 5 mg injekció, 50 mg 
injekció 

methoxgalenum 
GEROXALEN 10 mg lágy zselatinkapszula 

methylatropini nitras (lásd: methylatropinium nitricum) 
methylatropinium bromatum (atropinii methylbromidum) 

STERALGIN injekció 

methylatropinium nitricum (methylatropini nitras) 
MERISTIN végbélúp 

methyldopum 
DOPEGYT tabletta 

methylhomatropinium bromatum (homatropini methylbromidum) 
SILAGIT drazsé, NEOTROPARIN tabletta, RIDOL tabletta, végbélkúp, TROPAAIN injek
ció, tabletta, TAOPARINUM COMBINATUM tabletta 

methylis parahydroxi benzeas (lásd: methylium parahydroxybenzoicum) 
methylis salicylas (lásd: methylium salicylicum) 
methylium parahydroxybeni!oicum (methylis parahydroxi benzoas) 

INSULIN-LONG-S-RICHTER 400 NE injekció, INSULIN-S-RICHTER 400 NE injekció, 
TETRAN sebhintőpor 

methylium salicylicum (methylis salicylas) 
GEROSAN kenócs 

methylmetacrylat butylacrylaHnetacrylat 
PLASTUBOL spray 
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methylphenidati hydrochloridum (lásd: methylphenidatium chloratum) 
methylphenidatium chioratum (methylphenidati hydrochloridum) 

CENTEDRIN tabletta 

methylprednisolonum 
DEPO-MEDROL 40 mg/ml injekció, MEDROL 4 mg tabletta, 16 mg tabletta, 32 mg 
tabletta, 100 mg tabletta, METYPRED 250 mg injekció, i g injekció, METYPRED 4 mg 
tabletta, 16 mg tabletta, METYPRED DEPGT 40 mg/ml injekció, SOLU-MEDROL4Dmg 
injekció, 125 mg injekció, 250 mg injekció, SOLU-MEDROL 500 mg injekció, ·1000 mg 
injekció 

methylrosalinii chioridum (lásd: methylrosalinium chloratum) 
methylrosanilinium chioratum (methylrosalinii chloridum) 

ARUGEEN spray 

metixeni hydrochloridum (lásd: metixenium chloratum) 
metixenium chioratum (metixeni hydrochloridum) 

TREMARIL 5 mg tabletta 

metoclopramidium chioratum (metoclopramidi hydrochloridum) 
CERUCAL injekció, tabletta, PASPERT!N filmtabletta, kapszula, injekció, 10 injekció, 
csepp, szirup, PASPERTIN E kúp felnőtteknek, K kúp"Qyermekeknek 

metofenazatum 
FRENOLON 5 mg drazsé, 25 mg drazsé, injekció 

metoprololi bitartras (lásd: metoprololium tartaricum) 
metoprololi succinas (lásd: metoprololium succinicum} 
metoprololium suecinicum (metoprololi succinas) 

BETALOC ZOK 100 mg relard tabletta 

metoprololium tartaricum (metoprololi bitartras) 
BETALOG tabletJá, 1 mg/ml iv. injekció 

metronidazoli benzeas (lásd: metronidazolum benzoicum) 
metronidazolum 

KLION tabletta, hüvelykúp, 0,5% infúzió, I<LION-0 100 hüvelytabletta 

metronidazolum benzeicum (metronidazoli benzoas) 
KLION kenőcs, suszpenzió, KLIOSTOM kenöcs 

metyraponum 
METOPIRON 250 mg kapszula 

mexiletini hydrochloridum (lásd: mexiletinium chloratum) 
mexiletinium chioratum (mexiletini hydrochloridum) 

MEXITIL 200 mg kapszula, injekció, RITALMEX 200 mg kapszula 

mezlocillinurn 
BAYPEN 0,5 g injekció, 2 g injekció, 5 g injekció 

miconazoli nitras (lásd: miconazolium nitricum) 
miconazolium nitricum {miconazoli nitras) 

KLION-D 100 hüvelytabletta 

miconazolum 
MYCOSOLON kenőcs 
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midazolamum 
DORMICUM 7,5 mg tabletta, 15 mg tabletta, DORMICUM 5 mg/5 ml injekció, 5 mg/m! 
injekció, 15mg/3 ml injekció 

millefolii aetheroleum (lásd: aetheroleum millefolii) 
minoxidilum 

LONITEN 5 mg tabletta, 1 O mg tabletta, REGAINE TOPICAL solution 2% 

misoprostolum 
CYTOTEC 200 tabletta 

mitobronitolum 
MYELOBROMOL tabletta 

mitolactolum 
ELOBROMOL 50 mg tabletta, 250 mg tabletta 

mitomycinum 
M!TOMYCIN C 2 mg injekció, 10 mg injekció 

mitoxantroni hydrochloridum (lásd: mitoxantronum chloratum) 
mitoxantronum chioratum (mitoxantroni hydrochloridum) 

NOVANTAONE 10 mg injekció, 20 mg injekció, 25 mg injekció 

mixtura aetheroleorum 
CYSTENAL oldat, CHOLAGOL oldat 

moclobemidum 
AURORIX ROCHE 150 mg filmtabletta 

molgramostimum 
LEUCOMAX 150 ~g injekció, 300 ~g injekció, LEUCOMAX 400 ~g injekció, 700 ~g 
injekció 

molybdenum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+!RON rágótabletta, MATEANA filmtabletta, 
SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta 

morphini hydrochloridum (lásd: morphinium chloratum) 
morphini sulfas {lásd: morphinium sulfuricum) 

morphinium chioratum {morphini hydrochloridum) 
MORPHINUM HYOROCHLORICUM 1% injekció, 2% injekció, 3% injekció, MOR
PHINUM HYDROCHLORICUM 2%+ATROPINUM SULFURICUM 0,05% injekció 

morphinium sulfuricum (morphini sulfas) 
M-ESLON 1 O mg retard kapszula, 30 mg retard kapszula, M-ESLON 60 mg retard kap
szula, 1 DO mg retard kapszula, MST-1 O mg CONTINUS retard tabletta, 30 mg CONTI
NUS retard tabletta, MST-60 mg CONTINUS retard tabletta, 100 mg CONTINUS retard 
tabletta 

mukopoliszacharid-polikénsavészter 
ARTEPARON injekció, MOBILISIN kenőcs 

mupirocinum 
BACTROBAN kenőcs 

myrtecainum 
ALGESAL krém 
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nabumetonum 
RELIFEX 500 mg filmtabletta 

nadroparinum 
FRAXIPARINE 2050 AXA NE injekció, 3075 AXA NE injekció, FRAXIPARINE 4100 AXA 
NE .injekció, 6150 AXA NE injekció, FRAXIPARINE 8200 AXA NE injekció, 10250 AXA 
NE injekció 

nafarelinum 
SYNAREL orrspray 2 mg/m! 

nalbuphinum 
NUBAIN 20 injekció 

nalorphini hydrobromidum (lásd: nalorphinium bromatum) 
nalorphinium bromatum (nalorphini hydrobromidum) 

NALORPHIN injekció 

naloxoni hydrochloridum (lásd: nalexonium chloratum} 
nalexonium chioratum (naloxoni hydrochloridurri) 

NARCANTI injekció 

nandroloni decanoas (lásd: nandrolonum decanoicum) 
nandroloni phenylpropionas (lásd: nandrolonum phenylpropionicum) 
nandrolonum decanoicum (nandroloni decanoas) 

DEXA TOP IC krém, RETABOLIL olajos injekció 

nandrolonum phenylpropionicum {nandroloni phenylpropionas) 
NEROBOLIL olajos injekció 

naphazaiini hydrochloridum (lásd: naphazolinium chloratum) 
naphazolinium chioratum (naphazolini hydrochloridum) 

HISTAZOLIN oldat, NAPHAZOLIN oldat 

naproxenum .. 
NAPROSYN fubletta, szuszpenzió, 500 mg végbélkúp 

naproxenum natricum 
APRANAX 275 mg filmtabletta, 550 mg filmtabletta 

natamycinum 
PIMAFUCIN krém, cseppek, hüvelytabletta, PIMAFUCORT kenőcs, krém, oldat 

natrii amidotrizoas (lásd: natrium amidotrizoicum) 
natrii ascorbas (lásd: natrium ascorbicum) 
natrii oa.urothiomalas (lásd: aurothiomaleinicum natricum) 
natrii benzeas (lásd: n atrium benzoicum) 
natrií calcii edetas (lásd: natrium calcium edeticum) 
natrii chioridum ad iniectabilia (lásd: natrium chioratum pro infusione) 
natrii citras (lásd: trinatrium cítricum) 
natrii clodronas {lásd: natrium clodronicum) 
natrii cromoglicas (lásd: natrium cromoglicicum) 
natrii dihydrogenphosphas (lásd: natrium dihydrogenphosphoricum) 
natrii ferrigluconas (lásd: natrium ferrigluconicum) 
natrii fiuoridum (lásd: natrium fluoratum) 
natríi hyaluronidas (lásd: natrium hyaluronicum) 
natrii hydrogenocarbonas (lásd: natrium hydrogencarbonicum) 
natrii hydrogenosulfas siccatum (lásd: natrium hydrogensulfuricum siccatum) 
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natrii hydroxidum (lásd: natrium hydroxydatum) 
natrii ioxaglas (lásd: natrium ioxaglicum) 
natrii ioxitalamas (lásd: natrium ioxitalamicum) 
natrii lactas (lásd: natrium lacticum} 
natrii methylis parahydroxybenzoas (lásd: natrium meth'ylium parahydroxybenzoicum) 
natrii nitris (lásd: natrium nitrosum) 
natrii nitroprussias dihydricus (lásd: natrium nitroprussicum dihydricum) 
natrii parachlorbenzoas {lásd: natrium parachlorbenzoicum) 
natrii pentosani polysulfas (lásd: natrium pentosan polysulfuricum) 
natrii phosphas (lásd: natrium phosphoricum) 
natrii picosulfas (lásd: natrium picosulfuricum) 
natrii propylis parahydroxybenzoas (lásd: natrium propylium parahydroxybenzoicum) 
natrii salicylas (lásd: natrium salicylicum) 
natrii succinas hexahydricus (lásd: natrium suecinicum hexahydricum) 
natrii suifis anhydricus (lásd: natrium sulfurasum anhydricum} 
natrii tetraboras {lásd: natrium tetraboricum) 
natrii valproas (lásd: natrium valproicum} 
natrium aceticum 

BALANSOL S 5, RINGER-ACETÁT S 5 infúziós oldat, V AMIN 14 infúzió 

natrium amidotrizoicum (natrii amidotrizoas) 
GASTROGRAFIN oldat 

natrium ascorbicum (natrii ascorbas) 
C-VITAMIN 100 mg tabletta, 500 mg tabletta 

natrium benzolcum (natrii benzoas) 
GLYCOSEPT oldat 

natrium calcium edeticum (natrii calcii edetas} 
OPTIRAY 160 injekció, 240 injekció, 300 injekció, 320 injekció, 350 injekció 

natrium chioratum pro infusione (natrii chioridum ad iniectabilia) 
ACIDIGEN infúziós oldat, BALANSOL S 5, ASS PLUS intraoculáris öblítő folyadék, 
EXPAHES (HES 200/0,5) 10% infúzió, GELIFUNDOL infúzió, GLtCERIN 10% infúzió, 
ISOHES (HES 200/0,5) 6% infúzió, MACRODEX 6% infúzió izotóniás NACL oldatban, 
NA TRIUM CHLORATUM 0,9% injekció, 10% injekció, PERlDlSOL peritoneális dializáló 
oldat, PLATIDIAM iO mg injekció, 25 mg injekció, 50 mg injekció, PLATIDIAM iO mg/20 
ml injekció, 25mg/50 ml injekció, 50 mg/100 ml injekció, AINGER 5 infúzió, RINGER 10 
infúzió, RINGER-ACETÁT S 5 infúzió, RINGER-LAKTÁT infúzió, RINGER-LACTAT HART
MANN BRAUN infúzió, AINS-RINGER öblítő oldat, RINS-SAL öblítő oldat, ROFERON A 
3 millió NE injekció, 9 millió NE injekció, 18 millió NE injekció, SALETANOL D 5 infúzió, 
D iO infúzió, SALSOL A infúzió, STEROFUNDIN B infúzió, STEROFUNDIN G infúzió, 
UNILARM szemcsepp 

natrium choleínicum 
SILAGIT drazsé 

natrium clodronicum (natrii clodronas) 
LODRONAT injekció infúzióhoz, kapszula 

natrium cromoglicicum {natrii cromoglicas) 
CROt'v10L YN 20 mg kapszula, INT AL 20 mg kapszula, OPTICROM szemcsepp, 
TALEUM i mg inhalációs aeroszol, 5 mg inhalációs aeroszol, TALEUM orrspray, szem
csepp 
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natrium dihydrogenphosphoricum (natrii dihydrogenphosphas) 
INFUSAMIN S 5 infúzió, NILACID tabletta, OPTACID granulált porkeverék, STERO
FUNDIN B infúzió 

natrium ferrigluconicum (natrii ferrigluconas) 
FERRLECIT injekció 

natrium fiuoratum (natrii fluoridum) 
ARTHROFLUOR kenőcs, DENTOCAR tabletta, FORTE tabletta, ELiviEX gél, -K-ORE
BERON drazsé 

natrium hyaluronicum (natrii hyaluronidas) 
HEALON oldat, HYALGAN injekció, lAL injekció, VISCOAT szemészeti oldat pro injek
ció 

natrium hydrogencarbonicum (natrii hydrogenocarbonas) 
ALKALIGEN infúzió, ANDREWS ANSWER granulátum, BSS PLUS intracouláris öblítő 
folyadék, GASTROBUL granula, MAGNÉZIATEJ szuszpenzió, NA TRIUM HYDROGEN
CARBONATE 8,4% elektrolit koncentrátum, VICALI N tabletta 

natrium hydrogensulfuricum siccatum (natríi hydrogenosulfas siccatum) 
OPTACID granulált folyadék 

natrium hydrogensulfurosum 
IN FUSAMIN S 5 infúzió 

natrium hydrogentartaricum 
GELIFUNDOL infúzió 

natrium hydroxydatum (natrii hydroxidum) 
AMINOPLASMAL PAED 5% infúzió, INFUSAMIN 85 infúzió, X 5 infúzió, MARCAIN 
SPINAL 0,5% HEAVY injekció, 

natrium hypophosphorosum 
ERIGON szirup 

natrium ioxagllcum (li3trii ioxaglas) 
HEXABRIX röntgenkontrasztanyag 

natrium ioxitalamicum (natrii ioxitalamas) 
TELEBRIX N 350 injekció, TELEBRI X N 380 injekció 

natrium laeticum (natrii lactas) 
PERlDlSOL peritoneális dializáló oldat, RINGER-LACTAT HARTMANN BRAUN infúzió, 
RINGER-LAKTÁT infúzió, STEROFUNDIN B infúzió, STEROFUNDIN G infúzió 

natrium maleinum 
BALANSOL S 5 

natrium methylarsonicUm 
STRYCHNOTONIN injekció 

natrium methylium parahydroxybenzoicum (natrii methylis parahydroxybenzoas) 
MICROPAQUE szuszpenzió 

natrium nitroprussicum dihydricum (natrii nitroprussias dihydricus) 
Nl PR IDE injekció infúzió készítéséhez 

natrium nitrosum (natrii nitris) 
NA TRIUM NITROSUM 4% injekció, 10% injekció 

natrium parachlorbenzoicum (natrii parachlorbenzoas) 
MYCOSID hintőpor 
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natriurn pentosan polysulfuricum (natrii pentosani polysulfas) 
SP 54 25 mg drazsé, injekció 10 x 1ml 

natriurn phosphoricum (natrii phosphas) 
BSS PLUS intraoculáris öblítő folyadék, INFUSAMIN X 5 infúzió 

natrium picosulfuricum (natrii picosulfas) 
LAXYGAL csepp 

natrium polystyrolum sulfanicum 
RESONIUM A por 

natrium propylium parahydroxybenzoicum (natrii propylis parahydroxybenzoas) 
MICROPAQUE szuszpenzió 

natrium salicylicum (natrii salicylas) 
NA TRIUM SALICYLICUM 0,5 g drazsé 

natrium samarium disulfosalicylicum anhydricum 
PHLOGOSAM HAB, kenőcs, PHLOGOSOL oldat 

natrium suecinicum hexahydricum (natrii succinas hexahydricus) 
VITAPHAKOL szemcsepp 

natrium sulfurasum anhydricum (natrii suifis anhydricus) 
NIZORAL 2% krém 

natrium tetraboricum (n atrii tetraboras) 
LACRISYN szemcsepp, LACRISYN FOR GONlOSCOPY szemcsepp 

natrium valproicum (natrii valproas) 
CONVULEX szirup gyermekenek, OEPAKINE CHRONO 300 mg filmtabletta, 500 mg 
filmtabletta, OEPAKINE szirup, ORFIRIL 150 mg drazsé, 300 mg drazsé, 600 mg 
drazsé, 300 mg retard drazsé 

neomycini sulfas (lásd: neomyciniuin sulfuricum) 
neornycinium sulfuricum (neomycini sulfas) 

DEXAPOLCORT N spray, FLUCINAR N kenőcs, OTOSPORIN fülcsepp 

neomycinum 
P!MAFUCORT kenőcs, krém, oldat 

neostigmini bromidum (lásd: neostigminium bromatum) 
neostigmini metilsulfas (lásd: neostigminium methylsulfuricum) 
neostigminium bromatum (neostigmini bromidum) 

NEOESERIN szemcsepp 

neostigminium methylsulfuricum (neostigmini metilsulfas) 
STIGMOSAN injekció 

netilmicinum 
NETROMYCINE 50 mg/2 ml injekció, 150 mg/1 ,5 ml injekció 

nickel um 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta 

niclosamidum 
YOMESAt~ 0,5 G tabletta 

nicotinamidum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, GEROVIT kapszula, 
MA TERNA filmtabletta, MULTIVIT-1 O pezsgőtabletta, MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta, 
NIKOTINSAVAMID tabletta, POLYBE injekció, tabletta, POLYVITAPLEX 8 drazsé, 10 
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d~azsé, STAESS TABS.+ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula 
gotabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T 
VITAPHAKOL szemcsepp 

nicetin um 

N pezs
tabletta, 

NICORETIE 2 mg RÁGÓGUMI, NICOTINELL TIS 10 transzd. tapasz, 20 transzd. 
tapasz, 30 transzd. tapasz 

nifedipinum 

AD ALA! i O mg kapszula, AD ALA T retard filmtabletta, CORDAFLEX filmtabletta, 20 mg 
retard f1lmtabletta, SPRAY, CORINFAR drazsé, retard drazsé, NIFEDIPIN PHARMAVIT 
10 mg kapszula, 20 mg retard filmtabletta, NIFEDIPINE filmbevonatú tabletta 

nimodipinum 
NIMOTOP S 0,02% infúzió, NIMOTOP S filmtabletta 

nisoldipinum 
BAYMYCARD filmtabletta, 1 O filmtabletta 

nitrazepamum 
EUNOCTIN tabletta 

nitrendipinum 
BAYPRESS 20 mg tabletta 

nitrofurantoinum 
FURAGIN tabletta, NITROFURANTOIN O, 1 G tabletta 

nitroglycerinum 
DEPONIT 5 tapasz, 10 TAPASZ, GILUSTENON FORTE retard kapszula, NITRO 2% 
kenőcs, NITRO POHL infúzió, NITRODERM TIS-5 tapasz, TTS-10 tapasz, NITROLIN
GUAL injekció infúzióhoz, spray, NITROMINT 0,5 mg tabletta, 2,6 mg retard tabletta, 
NITROMINT AEROSOL, PERLINGANIT oldat infúzióhoz, SUSTAG MITE tabletta, FORTE 
tabletta l 

nizatidinum 
AXID 150 mg kapszula, 300 mg kapszula, 100mg/4 ml injekció 

nonoxinolum 
DELFEN hüvelykrém, hüvelyhab 

noraethisteronum (norethisteronum) 
NORCOLUT tabletta 

noraethisteronum aceticum (norethisteroni acetas) 
KLIOGEST filmtabletta, TRISEOUENS tabletta, FORTE tabletta 

norarninophenazonum natrium mesylicum (metamizolum natricum) 
ALGOPYRIN injekció, tabletta, QUARELIN tabletta, RIDOL tabletta, végbélkúp 

norethisteroni acetas (lásd: noraethisteronum aceticum) 
norethisteronum (lásd: noraethisteronum) 
norfloxacinum 

NOLlCIN tabletta 

norgestimatum 
ClLEST tabletta 

nergestrel um 
OVIDON tabletta, POSTINOR tabletta, RIGEVIDON tabletta 

1621 



nystatinum 
NYSTATIN 500 OOO NE drazsé 

octreotidum 
SANDOSTATIN 0,05 mg/ml injekció, ·a, 1 mg/ml injekció, 0,2 mg/ml injekció, 0,5 mg/ml 
injekció 

oestradiolum (estradiolum} 
ESTRADERM TTS 25 tapasz, TTS 50 tapasz, TTS 1 DO tapasz, ESTROFEM tabletta, 
FORTE tabletta, KLIOGEST filmtabletta, TRISEQUENS tabletta, FORTE tabletta 

oestradiolum propionicum ( estradiali propionas} 
AKROFOLLIN 5 mg olajos injekció 

oestriolum (estriolum) 
ESTROFEM tabletta, FORTE tabletta, OVESTIN 250 "g tabletta, 1 mg tabletta, krém, 
TRISEOUENS tabletta, FORTE tabletta 

oestriolum suecinicum (estrioli succinas) 
STYPTANON 20 mg ív. injekció 

ofloxacinum 
TARIVID 200 mg filmtabletta, 100 mg iv. infúzió, 200 mg iv. infúzió, TARIVID filmtabletta 

olafiurum 
ELMEX fluid, gél 

oleum sojae (sojae oleum) 
ELOLIPID 10% infúzió, 20% infúzió, INTRALIPID 10% infúzió, 20% infúzió, LIPOFUNDIN 
MCT i O% infúzió, 20% infúzió, LIPOFUNDIN S 10% infúziós EMULZIÓ, S 20% infúziós 
emulzió, LIPOVENÖS i O% infúzió, UPOVENÖS 20% infúzió 

olsalazinum natricum 
Dl PENTUM 250 mg kapszula 

emeprazol um 
LOSEC 20 rog kapszula 

ondansetronum 
ZOFRAN 4 mg filmtabletta, 8 mg filmtabletta, 4 mg injekció, 8 mg injekció 

orciprenalini sulfas (lásd: orciprenalinium sulfuricum) 
orciprenalinium sulfuricum (orciprenalini sulfas) 

ASTMOPENT 0,5 mg injekció, tabletta, AEROSOL 

ornipressinum 
POR 8 5 NE injekció 

ornithini aspartas (lásd: ornithinium asparticum) 
amithinium asparticum (ornithini aspartas) 

HEPA-MERZ granulátum 

amithinium chioratum 
AMINOPLASMAL HEPA-10% infúzió, PAEO 5% infúzió 

ossein-hidroxiapatit-komplex 
OSTEOGENON filmtabletta 

oxacillinum 
PROSTAPHLIN 250 mg injekció 
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oxacillinum natricum 
OXACILLIN kapszula 

oxatomidum 
TINSET tabletta 

oxedrini tartras (lásd: oxedrinium tartaricum) 
oxedrinium tartaricum (oxedrini tartras) 

SYMPATHOMIM cseppek 10 ml 

oxiglutationum 
BSS PLUS intraoculáris öblítő folyadék 

oxprenololi hydrochloridum (lásd: oxprenololium chloratum) 
oxprenololium chioratum (oxprenololi hydrochloridum) 

TRASICOR 20 mg tabletta, 80 mg tabletta, TRASICOR 2 mg injekció 

oxybuprocaini hydrochloridum (lásd: oxybuprocainium chloratum) 
oxybuprocainium chioratum (oxybuprocaini hydrochloridum) 

HUMACAIN 0,4% szemcsepp 

oxybutynini hydrochloridum (lásd: oxybutyninium chloratum) 
oxybutyninium chioratum (oxybutynini hydrochloridum) 

DITROPAN tabletta 

oxymetazolini hydrochloridum (lásd: oxymetazolinium chloratum} 
oxymetazolinium chioratum (oxymetazolini hydrochloridum) 

AFRIN ORRSPRAY, NASIVIN 0,01% orrcsepp, 0,025% orrcsepp, 0,05% orrcsepp, 
NASIVIN 0,05% orrspray 

oxyphenbutazonum 
TANDERIL szemkenőcs 

oxyphenisatum 
NOVOBARIUM por rektális használatra 

l oxypolygelatina 
GELIFUNDOL infúzió 

oxytetracyclini hydrochloridum {lásd: oxytetracyclinium chloratum) 
oxytetracyclinium chioratum (oxytetracyclini hydrochloridum) 

POLCORTOLONE TC spray, TETRAN kenőcs, szemkenőcs, TETRAN-HYDROCORTI
SON kenőcs 

oxytetracyclinum 
OXYCORT spray, TETRAN sebhintőpor 

oxytocin um 
OXYTOCIN 5 lU injekció 

p-aminobenzolazohistaminum 
ANTALLERG injekció 

pancreatinum 
COTAZYM FORTE tabletta, DIGESTIF RENNIE tabletta, DIPANKRIN drazsé, KREON 
kapszula, NEO-PANPUR filmtabletta 

pancreatis pulvis 
COMBIZYM COMPOSITUM drazsé 
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panthenolum 
VIPSOGAL kenőcs 

papaverini hydrochloridum (lásd: papaverinium chloratum) 
papaverini sulfas (lásd: papaverinium sulfuricum) 
papaverinium chioratum (papaverini hydrochloridum) 

SILAGIT drazsé, MERISTIN tabletta, PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM injekció, 
tabletta, STERALGIN injekció, TAOPARIN tabletta, TAOPARINUM COMBINATUM 
tabletta 

pa~averinium sulfuricum (papaverini sulfas) 
TROPAAIN injekció 

papaverinum 
MERISTIN végbélkúp 

papayotinum 
DIGESTIF RENNIE tabletta 

paracetamo ium 
ANDREWS ANSWER granulátum, BLACKCURAANT COLDREX POR, COLDREX tablet
ta, EFFERALGAN 500 mg pezsgőtabletta, VITAMIN C pezsgőtabletta, LEMON COL
DREX por, MEXALEN 500 mg tabletta, MEXALEN 125 mg kúp, 250 mg kúp, 500 mg 
kúp, 1000 mg kúp, MEXAVIT pezsgőtabletta, MIRALGIN tabletta, PANADEINE tabletta, 
PANADOL tabletta, EXTRA tabletta, SOLUSLE pezsgőtabletta. JUNIOR POR, 
PANADOL BABY/INFANT szuszpenzió, PARACETAMOL 100 mg pezsgőtabletta, 500 
mg pezsgőtabletta, PARACETAMOL 500 mg tabletta, PARACETAMOL-l< szirup gyer
meknek, RUBOPHEN 100 mg tabletta, 500 mg tabletta, 125 mg végbélkúp gyer
meknek, SARIDON tabletta, SCUTAMIL-C drazsé, SOLPADEINE kapszula, pezs
gőtabletta 

parattinum liquidum 
MIL-PAR emulzió 

peflexaci num 
PÉFLACINE 400 mg filmtabletta, MONODÓZIS 400 mg filmtabletta, PÉFLACINE injek
ció infúzió készítéshez 

penamecillinum 
MARIPEN tabletta 

penicillaminum 
BYANODINE 150 mg kapszula 

pentaerithrityli tetranitras (lásd: pentaerithritylum tetranitricum) 
pentaerithritylum tetranitricum (pentaerithrityli tetranitras) 

NITROPENTON tabletta 

pentetrazol um 
TETRACOR injekció 

pentoxifyllinum 
AGAPURIN tOO mg drazsé, 400 mg retard filmtabletta, ANGIOPURIN 400 mg 
filmtabletta, PENTOXIFYLLIN AL 400 relard tabletta, PENTOXIFYLLIN PHARMAVIT 
retard 600 mg tabletta, PENTOXIFYLLIN-B 400 mg retard filmtabletta, TRENTAL 400 
drazsé, injekció 

pepsinum 
BETACID granulált porkeverék 
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perindoprili butylaminas (lásd: perindoprilum butylaminicum) 
perindoprilum butylaminicum (perindoprili butylaminas) 

COVEREX 4 mg tabletta 

pethidinii chioridum (lásd: pethidinium chloratum) 
pethidinium .chloratum (pethidinii chloridum) 

OOLARGAN injekció, tabletta 

phenacetinum 
ANTINEURALGIGA tabletta, DOLOR tabletta, SALVADOR tabletta 

phenazonum 
üTICUR FÜLcsepp, 

phenobarbitalum 

ATRIUM 300 mg tabletta, GERMICID-C végbélkúp gyermeknek, HYPANODIN vég
bélkúp, MERISTIN tabletta, végbélkúp, RADIPON tabletta, SEVENAL 0,1G tabletta, 
injekció, SEVENALETTA tabletta, TRIOSPAN tabletta, TAOPARINUM COMBINATUM 
tabletta 

phenolphthaleinum 
ARTIN drazsé, SILAGIT drazsé, PHENOLPHTHALEINUM 0,2 G tabletta, 0,5 G tabletta 

phenoxymethylpeniccillinum benzathium (lásd: phenoxymethylpenicillinum 
benzathinicum) 

phenoxymethylpenicillinum 
VEGACILLIN tabletta 

phenoxymethylpenicillinum benzathinicum (phenoxymethylpenicillinum benzathium) 
OXYSION por szirup készítéshez 

phentolaminum 
REGITINE 1 O mg injekció 

phenylalaninum _ 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERILKE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, VAMIN infúzió 

phenylbutazonum 
PHENYLBUTAZON 100 mg tabletta, 5% kenőcs, RHEOSOLON tabletta 

phenylephrini hydrochloridum (lásd: phenylephrinium chloratum) 
phenylephrinium chioratum (phenylephrini hydrochloridum) 

BLACKCURAANT COLDREX por, COLDREX tabletta, LEMON COLDREX por 

phenylephrinum 
VIBROCIL orrcsépp, orrgél, orrspray 

phenytoinum 
DIPHEDAN tabletta 

phenytoinum natricum 
EPANUTIN 250 mg injekció 

pholedrini sulfas (lásd: pholedrinium sulfuricum) 
pholedrinium sulfuricum (pholedrini sulfas) 

PULSOTYL cseppek 

phosphorum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágőtabletta, CENTRUM 
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JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, SUPRADYN drazsé, kap
szula, N pezsgőtabletta 

phytomenadionum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótableUa, JR.+IRON rágótabletta, KONAKION 10 mg drazsé, 
KONAKION injekció 

picloxydini dihydrochloridum (lásd: picloxydinium chloratum) 
picloxydinium chioratum (picloxydini dihydrochloridum) 

VITABACT szemcsepp 

pigmenta radicis curcurnae 
CHOLAGOL oldat 

pilocarpini hydrochloridum {lásd: pilocarpinium chloratum) 
pilocarpinium chioratum (pilocarpini hydrochloridum) 

HUMACARPIN 1% szemcsepp, 2% szemcsepp, PILOGEL HS 4% szemészeti gél 

pilocarpinum 
PILOCARPIN 2% szemolaj 

pimozidum 
ORAP l mg tabletta, 4 mg tabletta 

~inaverii bromidum {lásd: pinaverinium bromatum) 
pinaverinium bromatum (pinaverii bromidum) 

DICETEL filmtabletta 

pindolotum 
HUMA-PINDüL 5 mg tabletta, 10 mg tabletta, VISKALDlX tabletta, VISKEN injekció, 
tabletta 

pipecuronii bromidum (lásd: pipecuronium bromatum} 
pipecuronium bromatum (pipecuronii bromidum) 

ARDUAN injekció 

piperacillinum 
Pl PR IL 2 G injekció, 4 G injekció, 6 G injekció 

pipofezinum 
AZAXAZIN tabletta 

pipothiazinum palmitinicum (pipotiazini palmitas) 
Pl PORTILL425 mg/ml injekció 

pipotiazini palmitas (lásd: pipothiazinum palmitinicum) 
piracetamum 

NOOTROPIL 800 mg filmtabletta, 1200 mg filmtabletta, oldat 33%, NOOTROPIL 12 G 
infúzió, 3 g injekció, PYRAMEM injekció, tabletta 

piridostigmini bromidum (lásd: pyridostigminium bromatum) 
piritramidum 

DIP!DOLOR 15 mg injekció 

piriindatum 
PYRAZIDOL 25 mg tabletta, 50 mg tabletta 

piroxicamum 
ERAZON l% gél, l% krém, FELDENE _kapszula, kúp, HOTEM!N 10 mg kapszula, 20 mg 
kapszula, 10 mg végbélkúp, 20 mg végbélkúp, HOTEMIN injekció, HOTEMIN kenőcs 
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pix lithanthracis 
LORINDEN T kenöcs 

pizotifenum 
SANDOMIGRAN drazsé 

plazminagen 
TISSUCOL KIT fibrinragasztó 

policresulenum 
VAGOTHYL oldat 

polymyxini B sulfas {lásd: polymyxinium B sulfuricum) 
polymyxini M sulfas (lásd: polymyxinium M sulfuricum} 
polymyxinium B sulfuricum (polymyxini B sulfas} 

OTOSPORIN fülcsepp 

polymyxinium M sulfuricum {polymyxini M sulfas} 
POLYMYXIN M SULPHAT 500 OOO NE tabletta 

polymyxinum B 
POLYMYXIN B 50 mg injekció 

polyvidonum iodatum 
BETADI NE hüvelykúp, kenőcs 

porckivonat 
RUMALON injekció 

prajmali bitartras {lásd: prajmalium hydrogentartaricum} 
prajmalium hydrogentartaricum (prajmali bitartras) 

NEO-GILURYTMAL 20 mg tabletta 

prazosinum 
MINIPRESS 1 mg tabletta, 2 mg tabletta, MINIPRESS l mg retard kapszula, 2 mg retard 
kapszula, MINIPRESS 4 mg retard kapszula, 6 mg retard kapszula 

prednisolon i acetas {lisd: prednisolonum aceticum) 
prednisolon i caproas (lásd: prednisolonum caproicum} 
prednisoloni natrii succinas (lásd: prednisolonum natrium succinicum) 
prednisoloni natrii tetrahydrophtalas (lásd: prednisolonum tetrahydrophtalicum 
natricum) 
prednisolonum 

PREDNISOLON 0,5% kenőcs, 5 mg tabletta, PREDNISOLON J kenőcs, RHEOSOLON 
tabletta 

prednisolonum aceticum (prednisoloni acetas) 
CETAPREO szemkenőcs, 01-ADRESON F 125 mg szuszpenziós injekció, 
ISOPTO-CETAPRED szuszpenziós szemcsepp, ULTRACORTENOL 0,5% szemcsepp, 
0,5% szemkenőcs 

prednisolonum capralcum {prednisolon i caproas) 
AU ROBIN kenőcs 

prednisolon um natrium suecinicum (prednisoloni natrii succinas} 
01-ADRESON F AOUOSUM 25 mg injekció 

prednisolonum tetrahydrophtalicum natricum (prednisoloni natrii tetrahydrophtalas) 
ULTRACORTEN-H 100 mg vízoldékony injekció 

prenoxdiazinum 
LIBEXIN COMBINATUM tabletta, LIBEXIN tabletta 
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primidonum 
MYSOLINE 250 mg tabletta, szuszpenzió, SERTAN tabletta 

primulae radix 
EXPECTIN cseppek 

primycini sulfas {lásd: primicynium sulfuricum) 
primycinium sulfuricum {primycini sulfas) 

EBRIMYCIN gél 

procaini hydrochloridum (lásd: praeainium chloratum) 
praeainium chioratum (procaini hydrochloridum) 

NODITRAN végbélkúp, PROCAINUM HYDROCHLORICUM 2% injekció, TRYRSIN seb
hintópor 

procainum 
HEMORID kenőcs, végbélkúp 

procarazinum 
NATULAN kapszula 

procyclidini hydrochloridum (lásd: procyclidinium chloratum) 
procyclidinium chioratum (procyc!idini hydrochloridum) 

KEMADRIN 5 mg tabletta 

prolinum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERILKE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, VAMIN infúzió 

promethazini hydrochloridum (lásd: promethazinium chloratum) 
promethazinium chioratum (promethazini hydrochloridum) 

PIPOLPHEN drazsé, injekció, TARDYL tabletta 

promethazinum 
PIPOLPHEN végbélkúp 

propafenoni hydrochloridum (lásd: propafenonium chloratum) 
propafenonium chioratum (propafenoní hydrochlorídum) 

RYTMONORM 150 mg filmtab!etta, 300 mg filmtab!etta, injekció 

propanididum 
SOMBREVIN injekció 

propofol um 
DIPRIVAN injekció 

propranololi hydrochloridum (lásd: propranololum chloratum) 
propranololum 

HUMA-PRONOL 40 mg tabletta 

propranololum chioratum {propranololi hydrochloridurn) 

INDERAL1 mg/ml injekció, 40 mg tabletta, 
PROPRA 40 filmtabletta, PROPRANOLOL tabletta, STOSETIN 40 mg tabletta 

propylenglycolum 
ARUGEEN spray, BREVISLÓC 2,5 g/1 O ml injekció infúzió készítéséhez 

propylthiouracilum 
PROPYCIL 50 tabletta 
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propyphenazonum 
SARIDON tabletta 

proquazon um 
BIARISON 200 mg kapszula, 300 mg végbélkúp 

protamini hydrochloridum (Jásd: protaminium chloratum) 
protaminium chioratum (protamini hydrochloridum} 

PROTAMIN 1000 injekció 

proteasum 
PROLIPASE kapszula 

proxibarbal um 
VASALGIN tabletta 

pseudoephedrini sulfas (lásd: pseudoephedrinium sulfuricum) 
pseudoephedrinium sulfuricum (pseudoephedrini sulfas) 

DISOPHROL REPETASS tabletta 

pulvis sennae folii (sennae folii pulvis) 
BOLUS LAXANS tabletta 

pyoctaninum aureum 
DERMAFORINE sebhintőpor 

pyrazinamidum 
PYRAZINAMID 0,5 g tabletta 

pyricarbatum 
PRODECTIN tabletta 

pyridostigminium bromatum (pyridostigmini bromidum) 
MESTINON 60 mg drazsé 

pyridoxini hydrochloridum (lásd: pyridoxinium chloratum) 
pyridoxinium chloratl!m (pyridoxini hydrochloridum) 

BIOVITAL VITÁMIN A,E + SPECIÁLlS B-KOMPLEX drazsé, CENTRUM FROM A TO 
ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR. + EXTRA CALCIUM 
rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, GEROVIT kapszula, MAGUALlT granulátum, 
MILGAMMA N injekció, MILGAMMA N kapszula, MULTIVIT-10 pezsgőtabletta, MULTI
VITAMIN M pezsgőtabletta, POLYBE injekció, tabletta, POLYVITAPLEX 8 drazsé, 10 
drazsé, STAESS TABS.+ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezs
gőtabletta, VITA-CALC pezsgőtabletta, VITAMIN 8 6 20 mg tabletta, 50 mg injekció 

pyridoxinum 
MA TERNA filmtabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

pyrimethaminum 
TINDURIN tabletta 

pyritinolum 
ENERBOL 100 mg drazsé 

ranitidin um 
ULCERAN 150 mg tabletta, 300 mg tabletta, ZANTAC 150 mg pezsgőtabletta, 300 mg 
pezsgőtabletta, ZANTAC 150 mg tabletta, 300 mg tabletta, injekció 

rekombináns erythropoietinum humanum (alfa) (epoetin alfa) 
EPREX 1 OOO injekció, 2000 injekció, 4000 injekció, 1 O OOO injekció -
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rekombináns erythropoietinum humanum (béta) (epoetin béta) 
RECORMON 1 OOO, 2000, 5000 injekció 

reserpinum 
ERPOZID tabletta, FORTE tabletta 

resorcinolum (lásd: resorcinum) 

resorcinum (resorcinolum) 
GLYCOSEPT oldat, SUDEOL oldat 

retinoli acetas (lásd: retinaium aceticum} 
retinoli palmitas (lásd: retinaium palmitinicum) 
retinaium 

ALKSEBOR kenőcs, BIOVITAL VITAMIN A,E+SPECIÁLIS B-KOMPLEX drazsé, CALDEA 
tabletta, COLDASTOP orrcsepp, GEROVIT kapszula, MATEANA filmtabletta, MULTI
VIT-10 pezsgőtabletta, NEOGRANORMON kenőcs, POLYVITAPLEX 8 drazsé, 10 
drazsé, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNI
CAP M tabletta, UNICAP T tabletta, VITAMIN A 100 OOO NE OLAJOS injekció, 50 OOO 
NE kapszula, olaj 

retinaium aceticum (retinoli acetas) 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta 

retinaium palmitinicum (retinoli palmitas) 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta 

ribavirinum 
VIRAZOLE 200 mg kapszula, PORAMPULLA INHALÁCIÓS AEROSOL 

riboflavini natrii phosphas (lásd: ribafiavinum natrium phosphoricum) 
ribafiavinum 

BIOVITAL VITAMIN A,E+SPECIÁLIS B-KOMPLEX drazsé, CENTRUM FROM A TO ZINC 
filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR.+EXTRA CALCIUM rágótablet
ta, JR.+IRON rágótabletta, GEROVIT kapszula, MATEANA filmtabletta, MULTIVIT-10 
pezsgőtabletta, POLYBE injekció, tabletta, POLYVITAPLEX 8 drazsé, 10 drazsé, 
STAESS TABS.+ZINC filmtabletta, SUPRAOYN drazsé, kapszula, t'-J pezsgőtabletta, 

UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M tabletta, UNICAP T tabletta 

ribafiavinum natrium phosphoricum (riboflavini natrii phosphas) 
C VITAMIN 1000 mg PHARMAVIT pezsgőtabletta, MULTIVITAMIN lvl pezsgőtabletta 

rife.mpicinum 
TUBOCIN 150 rilg kapszula, 300 mg kapszula 

rimazolii metilsulfas (lásd: rimazolium methylsulfuricum) 
rimazolium methylsulfuricum (rimazolii metilsulfas} 

PROBON drazsé 

ritadrini hydrochloridum (lásd: ritodrinium chloratum) 
ritodrinium chioratum (ritodrini hydrochloridum) 

PRE-PAR 1 O mg tabletta, 50 mg injekció 

roxithromycinum 
RULID 150 mg filmtabletta 

rutosidum 
ANAVENOL cseppek, drazsé, RUTASCORBIN tabletta, RUTOPHYLLIN tabletta, 

VICALI N tabletta 
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salazodinum 
SALAZOPYRIDAZIN tabletta 

salbutamolum 
SALBUTAMOL 2 mg tabletta, AEROSOL, szirup, VENTOLl N INHALER, VOLMAX 4 mg 
retar_d tabletta, 8 mg retard tabletta 

salicylanilidum 
ZINI<UNDAN kenőcs 

sa!meterolum 
SEREVENT 25 119/adag inhalációs aerosol, SEREVENT ROTADISKS 50 11g/adag por 
inhalációs célra 

sapo stearini 
GLICERINES végbélkúp, OPODELDOK gél 

scopolamini butylbromidum (lásd: butylscopolaminium bromatum) 
scopolamini hydrobromidum (lásd: scopolaminium bromatum) 
scopolaminium bromatum (scopolamini hydrobromidum) 

HYPANODIN végbélkúp, SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM 0,5 mg injekció, 
SOLVASTHMIN tabletta 

secalis comuti alkaloidae tatales 
BELLQiD drazsé 

selegilini hydrochloridum (lásd: selegilinium chloratum) 

seiegilinium chioratum (selegilini hydrochloridum) 
JUMEX tabletta, SELEGILINE-CHINOIN tabletta 

se lenium 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta sennozid A+B, TISASEN A+B drazsé sen
nozid B, X-PREP oldat 

serinum l 
AKTIFERRIN cseppek, kapszula, szirup, AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL 
HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL PAED 5% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 
infúzió, 10% infúzió, VAMIN infúzió 

setastinum 
LODERIX tabletta 

silibininum 
LEGALON SIL injekció 

silica colloidalis hydrica (lásd: acidum silicicum colloidale hydrophylum) 
silicium 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta 

sílymarinum 
LEGALON i 40 kapszula, SILYrviAR!NE L.F.M. 70 mg drazsé 

simvastatinum 
ZOCOR 10 mg filmtabletta, 20 mg filmtabletta 

sojae oleum (lásd: oleum sojae) 
sojae o!eum (lásd: oleum sojae) 
solutio iodi alcoholica 

JÓD-PÁRNA 1 ml 
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somatostatinum 
SOMATOSTATIN-UCB 250 J..IQ injekció, 3 mg injekció infúzió készítéséhez, STILAMIN 
250 J-tQ injekció, 3 mg injekció 

somatropin um 
GENOTROPIN 4 NE porampulla, GENOTROPIN 4 NEKABI VIAL injekció, 16 NEKABI 
VIAL injekció, 16 NE PATRON, HUMATROPE 4 NE injekció, NORDITROPIN PENSET 12, 
24, SAIZEN 4 injekció, 10 injekció 

sorbitaium ad iniectabilia (lásd: sorbitum pro infusione) 
sorbitum pro intusion e (sorbitolum ad iniectabilia) 

BALANSOL S 5, GLUTARSIN infúzió, INFUSAMIN SS infúzió 

spectinomycinum 
TROBICIN injekció 

spiramycinum 
ROVAMYCINE filmtabletta 

spironolactonum 
VEROSPIRON 25 mg tabletta 

stannum 
CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta 

stanozololum 
STROMBA 5 mg tabletta 

streptokinasum 
KABIKINASE 250 OOO NE liofilizált por infúzióhoz, 1 500 OOO NE liofilizált por infúzióhoz, 
STREPTASE 250 OOO NE injekció, 1 500 OOO NE injekció 

streptornycinum 
STREPTOMYCIN 1 g injekció 

strychnini hydrochloridum (lásd: strychninium chloratum) 
strychninium chioratum (strychnini hydrochloridum) 

STRYCHNOTONIN injekció 

sucralfatum 
ALUSULIN tabletta, 200 mg/ml szuszpenzió, SUCRALBENE 1 g tabletta, ULCOGANT 
szuszpenzió, VENTER granulátum, tabletta 

sulbactamum 
UNASYN 1500 porampulla, 3000 porampulla 

sulfacetamidum natricum 
CETAPRED szemkenőcs, ISOPTO-CETAPRED szuszpenziós szemcsepp 

sulfadiazinum argenticum 
DERMAZIN krém 

sulfadicramidum 
lAGAMID 15% szemkenőcs 

sulfadimidinum 
POTESEPT tabletta, SEPTOSYL szemkenőcs 

sulfaguanidinum 
SULFAGUANIDIN tabletta 

sulfamethoxazolum 
BACTRIM injekció infúzió készítéséhez, CO-TRIMOXAZOL FORTE PHARMAVIT tablet
ta, SUMETROLIM tabletta, szirup 
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methoxsalenum 
GEROXALEN 1 O mg lágy zselatinkapszula 

sulfasalazinum 
SALAZOPYRIN 0,5 g végbélkúp, EN 0,5 g tabletta, enema 

sulfinpyrazc:>num 
RABENI D 100 mg tabletta 

sui fogaiaceium 
ERIGON szirup 

suitur praecipitatum 
BOLUS LAXANS tabletta 

sulphanum coeruleum 
PATENTBLAU 2,5% injekció 

sufpiridum 
OEPRAL tabletta 

sulprostonum 
NALODOR 100 injekció, 500 injekció 

sultamicillinum 
UNASYN fllmtabletta, por 250 mg/5 ml orális szuszpenzióhoz 

suitiarnum 
OSPOLOT 200 mg tabletta 

sumatriptan um 
IMIGRAN injekció, !M!GRAN tabletta 

suxamethonium 
SUCCINYL-ASTA 5% injekció 

szójafoszfatid / 
UPOFUNDIN "S 10% in fúziós emulzió, S 20% infúziós emulzió 

tamoxifen um 
ZITAZONIUM 10 mg tabletta, 20 mg tabletta, 30 mg tabletta, 40 mg tabletta 

tegafurum 
FTORAFUR 400 mg injekció, kapszula 

temazepamum 
SIGNOPAM tabletta 

teniposidum 
VUMON 50 mg injekció 

tenoxicamum 
TILCOTIL "ROCHE" 20 mg filmtabletta, 20 mg injekció, 20 mg végbélkúp 

terbinafini hydrochloridum (lásd: tei"binafinium chloratum) 
terbinafinium chioratum (terbinafini hydrochloridum) 

LAM!SIL 1% krém 

terbinafinum 
LAMISIL 250 mg tabletta 
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terhutalini sulfas (lásd: terbutalinium sulfuricum} 
terbutalinium sulfuricum (terbutalini sulfas} 

BRICANYL elixír, injekció, spray, tabletta, BRICANYL TURBOHALER 0,5 mg/adag por 
inhaláló 

terfenddinum 
TELDANE 60 mg tabletta, 120 mg tabletta 

terpinum 
COLDREX tabletta 

testosteroni phenylpropionas (lásd: testestercnum phenylpropionicum) 
testesteron i undecaneas (lásd: testestercnum undecanoicum) 
testosteronum phenylpropionicum (testosteroni phenylpropionas} 

RETANDROL 250 mg olajos injekció 

testestercnum undecanoicum (testosteroni undecanoas) 
ANDRIOL kapszula 

tetracaini hydrochloridum (lásd: tetracainium chloratum} 
tetracainium chiaratum (tetracain hydrochloridum) 

üTICUR fülcsepp 

tetracosactidum 
CORTROSYN DEPOT SZUSZPENZIÓS injekció, SYNACTHEN DEPOT 2 mg injekció 

tetryzolini hydrochloridum (lásd: tetryzolinium chloratum) 
tetryzolinium chioratum (tetryzolini hydrochloridum) 

VISINE szemcsepp 

theophyllinum 
EUPHYLONG MINOR relard kapszula, RUTOPHYLLIN tabletta, SOLVASTHMIN tablet
ta, THEOPHTARD 150 mg retard tabletta, 300 mg retard tabletta 

theophyllinum anhydricum 
RETAFYLLIN 200 mg retard tabletta, 300 mg retard tabletta 

thiamazol um 
'; FAVISTAN 40 mg injekció, METOTHYRIN tabletta 

thiaminii hydrochloridum (lásd: thiaminium chloratum) 
thiaminium chioratum (thiaminii hydrochloridum) 

AESCUSAN drazsé, BIOVITAL VITAMIN A,E+SPECIÁLIS B-KOMPLEX drazsé, 
GERDVIT kapszula, MATEANA filmtabletta, MILGAMMA N injekció, MULTIVITAMIN M 
pezsgőtabletta, POLYBE injekció, tabletta, POLYVITAPLEX 8 drazsé, 1 O drazsé, 
SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta, VITAMIN 8 1 5 mg tabletta, 10 mg 
tabletta, 10 mg injekció, 50 mg injekció 

thiaminium nitras (lásd: thiaminium nitricum) 
thiaminium nitricum (thiamini nitras) 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM 
JR.+EXTRA CALCIUM rágótabletta, JR.+IRON rágótabletta, MULTIVIT-10 pezs
gőtabletta, STRESS TABS.+ZINC filmtabletta, UNICAP JR rágótabletta, UNICAP M 

tabletta, UNICAP T tabletta 

thiethylperazinum 
TüRECAN drazsé, injekció, végbélkúp 

thioguaninum (tioguaninum) 
LANVIS 40 mg tabletta 
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thiemersaium 
FIBROLAN kenőcs, FIBROLAN PULVIS (AD USUM EXTERNUM), VITACIC szemcsepp 

thiopentalum natricum (lásd: thiopenthalum natricum) 
thiopenthalum natricum (thiopentalum natricum) 

TRAPANAL 0,5 g injekció, 2,5 g injekció 

thioridazini hydrochloridum (lásd: thioridazinium chloratum) 
thioridazinium chioratum (thioridazini hydrochloridum) 

MELLERIL 25 mg drazsé, 100 mg drazsé, 200 mg retard tabletta 

threoninum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERI L KE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
1 O% infúzió, V AMIN infúzió 

thrombin 
TISSUCOL KIT fibrinragasztó 

thymi vulgaris herba 
EXPECTIN cseppek 

thymidinum 
VITACIC szemcsepp 

thymostimulinum 
TP~1 10 mg injekció, 25 mg injekció, 50 mg injekció 

tiabendazolum 
MINTEZOL szuszpenzió 

tiapridum 
TIAPRIDAL 100 mg injekció, 100 mg tabletta 

ticlopidium 
TICLIO 250 mg filmtabletta 

timeloium l 
ARUTIMOL 0,25% szemcsepp, 0,5% szemcsepp, CUSIMOLOL 0,25% 
0,5% szemcsepp, TIMOPTIC 0,25% szemcsepp, 0,5% szemcsepp 

tinctura aglycona rubiae (aglycona rubiae ti netura) 
CYSTENAL oldat 

tinidazolum 
TINIDAlOLE tabletta 

tioguaninum (lásd: thioguaninum) 

tizanidinum 
SIRDALUD 4 mg tabletta 

tobramycinum 

szemcsepp, 

BRULAMYCIN 40 mg injekció, 80 mg injekció, szemcsepp, TOBRADEX szemkenőcs, 
szuszpenziós szemcsepp 

tocopheroli acetas {l_ásd: tocopherolum aceticum) 
tocopherolum aceticum (tocopheroli acetas) 

AFRODOR-2000 drazsé, ALKSEBOR kenőcs, BIOVITAL VITAMIN A,E+SPECIÁLIS 
B-KOMPLEX drazsé, BIOVITAL VITAMIN E kapszula, CENTRUM FROM A TO ZINC 
filmtabletta, JR.+EXTRA C rágótabletta, CENTRUM JR.+EXTRA CALCIUM rágótablet
ta, JR.+lRON rágótabletta, COLDASTOP orrcsepp, EPHYNAL 100 mg rágódrazsé, 
GEROVI T kapszula, MA TERNA filmtabletta, MULTIVIT-1 O pezsgőtabletta, MULTIVITA-
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MIN M pezsgőtabletta, STAESS TABS.+ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszu~ 
la, N pezsgőtabletta, UNICAP JR rágótabletta, VITAMIN E 100 mg kapszula, 30 mg ola~ 
jos injekció 

tofisopamum 
GRANDAXIN tabletta 

tojásfoszfolipidek 
INTRALIPID 10% infúzió, 20% infúzió 

talazolini hydrochloridum {lásd: tolazolinium chloratum) 
tolazolinium chioratum {tolazolini hydrochloridum) 

TOLAZOLIN injekció 

tolnaftatum 
CHINOFUNGIN hintőpor, SPRAY 

tolperisoni hydrochloridum (lásd: tolperisonium chloratum) 
tolperisonium chioratum (tolperisoni hydrochloridum) 

MYDETON 50 mg drazsé, 150 mg bélben oldódó drazsé, injekció 

tramadoli hydrochloridum (lásd: tramadelium chloratum) 
tramadelium chioratum (tramadoli hydrochloridum) 

CONTRAMAL 50 mg kapszula, 50 injekció, 1 OD injekció, 100 mg kúp, csepp 

trantelinii bromidum (lásd: trantelinium bromatum) 
trantelinium bromatum {trantelinii bromidum) 

GASTRIXON injekció, tabletta 

tretinoinum 
RETIN-A 0,05% krém, 0,1% oldat 

triamcinoloni acetonidum (lásd: -triamcinolonum acetonidum) 
~riamcinolonum 

DELPHICORT 4 mg tabletta, POLCORTOLONE tabletta 

triamcinolonum acetonidum (triamcinoloni acetonidum) 
ALKCEMA kenőcs, FTOROCORT kenőcs, KENALOG 40 mg injekció, POLCOR
TOLONE TC spray 

tribuzonum 
BENETAZON tabletta 

triclosanum 
AUROBIN kenőcs, KUON kenőcs, KLIOSTOM kenőcs 

trifluorperazinum 
TERFLUZINE 10 mg tabletta 

trifluperidoli hydrochloridum (lásd: trifluperidolium chloratum) 
trifluperidolium chioratum (trifluperidoli hydrochloridum) 

TRISEDYL injekció, tabletta 

trifluridinum 
TRIHERPINE szemcsepp, szemkenőcs 

trihexyphenidyli hydrochloridum (lásd: trihexyphenidylium chloratum) 
trihexyphenidylium chioratum (trihexyphenidyli hydrochloridum) 

PARKAN tabletta 

trikalium citricum {kalii citras) 
KALIUM-40 MVAL PHARMAVIT pezsgőtabletta, MAGU R LIT granulátum 
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trimecainum 
KETAZON injekció 

trimethoprimum 
BACTRIM injekció infúzió készítéshez, CO-TRIMOXAZOL FORTE PHARMAVIT tabletta, 
POTESEPT tabletta, SUMETROLIM szirup, tabletta, TRIMETHOPRIM tabletta 

trimetozinum 
TRIOXAZIN tabletta 

trimipraminum 
SAPILENT drazsé, injekció 

trinatrium citricum (natrii citras) 
MAGUAUT granulátum, NATRIUM CITRICUM 3,3% injekció 

tripe!ennamini hydrochloridum (lásd: tripelennaminium chloratum) 
tripelennaminium chioratum (tripelennamini hydrochloridum) 

HISTAZOLIN oldat 

triptorelinum 
DECAPEPTYL O, 1 mg injekció, 0,5 mg injekció, DEPOT injekció 

trometamolum 
LIOTRIS liofilezett infúziós oldat készítéséhez 

tropicamidum 
MYDRIACIL 0,5% szemcsepp, 1% szemcsepp, MYDRUM szemcsepp 

tropisetronum 
NAVOBAN 5 mg kapszula, 5 mg/5 ml injekció 

troxerutinum 
VENORUTON kapszula, FORTE 500 mg tabletta, gél 

trypsinum 
TRYPSIN sej>hintőpor 

tryptophanum 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AMINOSTERI L KE 10% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
í O% infúzió, VAMIN infúzió 

tyrosin um 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, INFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 10% infúzió, VAMIN infúzió 

urapidilum 
EBRANTIL 30 mg retard kapszula, 60 mg retard kapszula, 90 mg retard kapszula, 
EBRANTIL 25 mg iv. injekció, 50 mg iv. injekció 

urethanum 
DEMALGONIL cseppek, injekció, SEVENAL injekció, STERALGIN injekció, SLIDEOL 
oldat 

ureum (lásd: carbamidum) 
uridinum 

VITACIC szemcsepp 

urokinasum 
UKIDAN 5000 !iof. injekció, 25 OOO liof. injekció, 100 OOO liof. injekció 
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val i num 
AMINO-MEL BABY infúzió, AMINOPLASMAL HEPA 1 O% infúzió, AMINOPLASMAL 
PAED 5% infúzió, AM!NOSTER!L KE 10% infúzió, !NFUSAMIN S 5 infúzió, X 5 infúzió, 
10% infúzió, VAM!N infúzió 

valproatom natricum (valproatum seminatricum) 
EVERIDEN 300 mg tabletta 

valproatom seminatricum (lásd: valproatom natricum) 
vanadium 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta 

vancornyelni hydrochloridum {lásd: vancomycinium chloratum) 
vancomycinium chioratum (vancomycini hydrochloridum) 

VANCOCYN CP 500 mg injekció 

vecuronii bromidum cryodesiccatum (lásd: vecuronium bromatum cryosiccatum) 
vecuronium bromatum cryosiccatum (vecuronii bromidum cryodesiccatum) 

NORCURON injekció 

verapamilium chioratum (verapamili hydrochloridum) 
!SOPT!N SR 240 mg fi!mtabletta, VERAPAMIL 40 mg drazsé, 80 mg drazsé, injekció, 
VERPAMIL 40 mg filmtabletta, 120 mg filmtabletta 

vinblastini sulfas {lásd: vinblastinium sulfuricum) 
vinblastinium sulfuricum (vinblastini sulfas) 

VINBLASTIN injekció 

vincaminum 
DEVINCAN injekció 

vincristini sulfas (lásd: vincristinium sulfuricum) 
vincristinium sulfuricum (vincristni sulfas) 

VINCRISTIN injekció 

vincristinum 
VINCRISTIN 1 mg/m! oldatos injekció 

vinpoeetin um 
CAVINTON injekció, tabletta, CAVINTON-VR tabletta 

xantinoli nicotinas (lásd: xantinolium nicotinicum) 
xantinolium nicotinicum (xantinoli nicotinas) 

XAVIN injekció, tabletta 

xiiitaium 
INFUSAMIN X5 infúzió, STEROFUNDIN CAL 25% infúzió 

xylometazolini hydrochloridum (lásd: xylometazolinium chloratum) 
xylometazolinium chioratum (xylometazolini hydrochloridum) 

NOVORIN 0,05% orrcsepp, O, 1% orrcsepp 

zinci sulfas (lásd: zincum sulfuricum) 
zincí undecylenas (lásd: zincum undecylenicum) 
zincum 

CENTRUM FROM A TO ZINC filmtabletta, JR. + EXTRA C rágótabletta, CENTRUM J R. 
+ EXTRA CALC!UM rágótabletta, JR. + IRON rágótabletta, MATERNA filmtab!etta, 
STRESS TASS. +ZINC filmtabletta, SUPRADYN drazsé, kapszula, N pezsgőtabletta 
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zincum oxydatum (zinci oxydum) 
BIUNG kenőcs, DERMAFORINE sebhintópor, MYCOSID hintőpor, NEOGRANORMON 
kenőcs, PEVARYL paszta 

zincum sulfuricum /zinci sulfas) 
MULTIVITAMIN M pezsgőtabletta 

zincum undecylenicum (zinci undecylenas) 
Z!NKUNDAN kenőcs 

zolpidemium hemitartaricum (zopidemi tartras) 
STILNOX 10 mg filmtabletta 

zopiclonum 
IMOVANE 7,5 mg tabletta 

zuclopenthixoli acetas (lásd: zuclopenthixolum aceticum) 
zuclopenthixoli decanoas (lásd: zuclopenthixolum decanoicum) 
zuclopenthixoli dihydrochloridum (lásd: zuclopenthixolium chloratum) 
zuclopenthixolium chioratum (zuclopenthixoli dihydrochloridum) 

CISORDINOL 20 mg/ml cseppek, CISORDINOL 1 O mg filmtabletta, 25 mg filmtabletta, 
40 mg filmtabletta 

zuclopenthixolum aceticum (zuclopenthixoli acetas) 
CISORDINOL-ACUTARD 50 mg/ml injekció, 100 mg/ml injekció 

zuclopenthixolum decanoicum (zuclopenthixoli decanoas) 
CISORDINOL-DEPOT 200 mg/ml injekció 

l 
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l FüGGELEKI 

Az OGYI által törzskönyvezett, 
de 1995. végéig forgalmazásra nem került 

gyógyszerkészítmények 

l 
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A quinapríJ a májban quinapriláttá hidrolizálódik, 
mely az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) egyik 
gátlója. Az ACE gátlása az angiotenzin ll. képződést 
csökkenti a plazmában és a szövetekben, ami az 
aldoszteron szekréció csökkenéséhez vezet. Mivel 
az ACE a bradikinint is bontja, ennek gátlása is sze
repet játszhat az ACE-gátlók vérnyomáscsökkentő 
hatásában és felelős lehet bizonyos mallékhatások 
fellépéséért 

A quinapríJ hypertoniában szenvedó betegek
ben csökkenti a fekvő és álló helyzetben mért vér
nyomást a szívfrekvencia kompenzatorikus növeke
dése nélküL 

Jelentősen csökkenti a perifériás artériás ellen+ 
állást. A rená!is plazmaáramlás és a glomeruláris 
filtrációs ráta rendszerint nem változik klinikailag 
számottevő mértékben. 

Az antihypertensiv hatás kb. 1 órával az oralis 
adás után jelentkezik, a maximális hatást a szer 
rendszerint 2-4 óra múlva éri el. Meghatározott 
quinaprit dózis maximális vfornyomáscsökkentó ha
tása általában 3-4 heti ada§olás után észlelhető. Az 
ajánlott napi adag mellett az antihypertensiv hatás 
tartós kezelés mellett is megmarad. 

A quinapril szedésének elhagyása nem okoz 
gyors, nagymértékű vérnyomásemelkedést (re
bound). 

Szlvelégtelenségben a quinaprit csökkenti a 
szisztémás perifériás ellenállást és növeli a vénás 
kapacitást. ezáltal a szív elő- és utóterhelése csök
ken. 

Quinaprit kezelés mellett a perctérfogat, a szív
index és a terhelési kapacitás növekszik. 

Felszívódásának mértéke kb. 60%, táplálékfel
vétel nem befolyásolja. A felszívódás! követően 

gyorsan és csaknem teljes mértékben az aktív fő 
metabolittá, quinapriláttá alakul, amely maximális 
plazmaszintjét a gyógyszer bevételét követően 2-3 
óra múlva éri el. Fehérjéhez való kötődése kb. 98%. 

A quinaprit kb. 60%-a a vesén, 40%-a a májon át 
választódik ki. A quinapritát nagyrésztavesén át vá
lasztódik ki; a plazmafelezési ideje kb. 3 óra, az 
ACE-ról való leválás felezési ideje kb. 26 óra. 

Veseelégtelenségben szenvedó betegekben 60 
ml/min-nél alacsonyabb kreatinin clearance eselén 
a quinapritát plazmaszintje emelkedik, a plazma-

A 
szint maximum elérési ideje és az eliminációs fele
zési idő is megnyúlik. Dialysis csak csekély hatást 
gyakorol a quinaprit és a quinaprliát kiválasztására_ 

A quinapril eliminációja lassult idósebb-_{65 év 
felett) és súlyos szfvelégtelenségben szenvedő be-
tegekben. 

Májcirrhosisban szenvedó betegekben a 
quinaprliát szintet alacsonyabbnak találták, ami a 
quinaprit máj által történő csökkent metabolizá
ciójára vezethető vissza. 
• Hatóanyag 

5 mg, 10 mg, il!. 20 mg quinaprítium (klorid só 
formájában) fehérszínű, ovális, háromszög-, ill. ko
rong alakú 5, 10, ill. 20 kódjelzéssel ellátott filmtab
lettánként. 
• Javallat 

Essentialis hypertonia (hypertonia betegség). 
Szívelégtelenség- diuretikus és a digitálisz kezelés 
kiegészftésére. 
• Ellenjavallat 

-túlérzékenység a készítmény bármely összete
vőjével szemben; 

- az anamnesisben szereplő angioneurotikus 
oedema (mely pl. korábban alkalmazott ACE-gátló 
kezelés következtében lépett fel); 

-arteria renalis stenosis (kétoldali stenosis vagy 
solitaer vesemellett fennálló stenosis); 

- vesetransplantatio utáni állapot; 
- hemodinamikailag jelentős aorta vagy mitralis 

billentyú szűkü!et; 
- hypertrophiás cardiomyopathia; 
- primer hyperaldosteronizmus; 
-terhesség, szoptatás (lásd Figyelmeztetés). 
Kellő terápiás tapasztalat hiányában ellenjavallt 

alkalmazása: 
- súlyos veseműködési zavar esetén (kreatinin 

clearance <30 ml/min.); 
- dialysis esetén; 
- primer májbetegség, vagy májelégtelenség 

esetén; 
-gyermekkorban. 

• Adagolás 
Essenfiális hypertonia 
A kezdeti adag általában napi 10 mg. Ha ez az 

adag nem eredményezi a vérnyomás norma!izáló
dását, az adag 3 hét eltelte után napi 20 mg+ra 
emelhető. 

A fenntartó adag rendszerint napi 10 mg, a ma
ximális adag napi 2-szer 20 mg. 

Szívelégtelenség 
Kiegészítő terápiaként alkalmazható diuretikus 

és digitálisz kezelés mellett. 
A kezdeti adag 2,5 mg reggel és este. Az adag 

csak fokozatosan a gyógyszernek a betegre gyako-
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roll egyéni hatásától függöen emelhető. A fenntartó 
adag általában 10-20 mg/nap. A napi maximális 
adag 2-szer 20 mg. 

Adagolás mérsékelten beszűkül! vesefunkciók 
{kreatinin clearance 30-60 ml/min., illetve a szérum 
kreatinin koncentrációja 1,2-1,8 mg{dl) m811ett és 
idősebb (65 év feletti) betegeknek: A kezdeti adag 
5 mg, a fenntartó adag rendszerint 5-10 mgfnap. 
A napi adag a 20 mg-ol nem haladhatja meg. 

Különösen só- és/vagy folyadékhiányban szen
vedő betegekben (pl. hányás, hasmenés, diuretikus 
kezelés), szívelégtelenség vagy súlyos hypertonia 
eselén a kezelés kezdetén a kívánatosnál nagyobb 
mértékű vérnyomásesés jöhet létre. Ha lehetséges, 
a kezelés megkezdése előtt a só- és/vagy folyadék
hiányt pótolni kell, szUkséges lehet az egyidejűleg 
adott diureticumok dózisának csökkentése, vagy a 
kezelés megkezdése előtt a diureticum szedésének 
abbahagyása. E betegeknek a kezelését a legki
sebb egyszeri adaggal (reggel 2,5 mg quinapril, az
az % tabi. Accupro 5 tabi.) kell kezdeni. Az első 
adag beadását követően, de a quinaprit ésfvagy bi
zonyos diureticumok {kacsdiureticumok) adagjának 
emelésekor is ezeket a betegeket legalább 6 órán át 
orvosi megfigyelés alatt kell tartani, mert nagymér
tékű vérnyomásesés alakulhat ki. Malignus hyperto
niában vagy súlyos szívelégtelenségben szenvedó 
betegek quinaprit kezelése csak kórházban kezd
hető el. 

A quinaprit az étkezéstől függetlenül vehető be, 
a napi adagot be lehet venni egyszerre, vagy két 
részre osztva. 
o Mellékhatás 

Szív-keringés 
Egyes esetekben, különösen a quinaprit kezelés 

kezdetekor, valamintsó-és folyadékhiányban szen
vedó betegekben {pl. akiket előzőleg diureticumok
kal kezeitek), továbbá szívelégtelenség, súlyos hy
pertonia esetén, de a diureticum és/vagy a quinapríJ 
adagjának emelésekor is a kívánatosnál nagyobb 
mértékú vérnyomáscsökkenés léphet fel szédülés
sel, gyengeségérzéssel, látászavarral, ritkán esz
méletvesztéssei is. 

Egyes esetekben a nagymértékű vérnyomás
eséssei kapcsolatban tachycardia, palpitatio, 
szívritmuszavarok, szívinfarctus, TIA. cerebrovascu
laris insultus alakulhatnak ki. 

Vese 
Alkalmanként a vesefunkció romlása, igen ritkán 

akut veseelégtelenség. Ritkán proteinuria jelentkez
het a veseműködés egyidejű romlása mellett. 

Légutak 
Alkalmanként száraz ingerköhögés, bronchitis, 

ritkán nehézlégzés, sinusitis, rhinitis, elvétve bron
chospasmus és szájszárazság léphetnek fel. 

Egyes esetekben angioneurotikus oedema lép
het fel, a gégefő, a torok és/vagy a nyelv érintettsé
géveL llyen esetekben azonnal 0,3-0,5 mg adrena-

!int kell adni sc., vagy 0,1 mg-ot lassan, iv. (a hígítá
si utasításokat betartva), EKG és vérnyomásel
lenőrzés mellett. Javasolt továbbá glukokortikoid, 
antihistaminok és H2-receptor antagonisták adása. 

Gyomor-bél csatorna 
Alkalmanként felső hasi panaszok, emésztési 

zavarok, ritkán hányás, hasmenés, székrekedés és 
étvágytalanság, ízérzészavarok jelentkezhetnek. El
vétve előfordulhat cholestatikus icterus, májműkö
dési zavar, hepatitis, pancreatitis és ileus. 

Bór, erek 
Néha allergiás bőrjelenségek, exanthema, urti

caria, angioneurotikus oedema {ajkakon, arcon 
ésfvagy a végtagokon) lépnek fel. 

Egyes esetekben súlyos bórreakciókat (pl. ery
thema multiforme) írtak le. 

A bőrelváltozások lázzal, myalgiával, arthralgiá
val, vasculitissel, eosinophiliával ésfvagy emelke
dett ANA titerrel járhatnak. Súlyos bőrreakció szük
ségessé teheti quinaprit kezelés felfüggesztését. 

Elvélve psoriasisra emlékeztető bőrelváltozáso
kat photosensibilitást, alopeciát, onycholysist és 
Raynaud-syndromában a tünetek fokozódását ész
lelték. 

Idegrendszer 
Alkalmanként fejfájás, fáradtság, ritkán zavart

ság, levertség, alvászavar, impotencia, zsibbadt
ság, paraesthesia, egyensúlyzavarok, bizonytalan
ság, fülzúgás, homályos látás léphetnek fel. 

Laboratóriumi leletek 
Alkalmanként a haemoglobin koncentráció, a 

haematokrit. a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szá
ma csökkenhet. Ritkán, különösen beszűkül! vese
funkció, kollagénbetegségek vagy egyidejű allo
purinol, prokainamid terápia, illetőleg a szervezet 
védekező reakcióit csökkentő gyógyszerek alkalma~ 
zása eselén anaemia, thrombocytopenia, neutrope
nia, eosinophilia, sót - elvélve - agranulocytosis 
vagy pancytopenia léphet fel. Egyes esetekben -
részben G-6-POH hiánnyal összefüggő - haemoly
sisVhaemolytikus anaemiát írtak le, anélkül, hogy az 
ACE gátlóval az oki összefüggést bizonyították 
volna. 

Ritkán, különösen vesemúködési zavarokban 
szenvedó betegekben, a szérum karbamid-, krea
tinin- és káliumszint emelkedhet, a szérum nátrium
szint csökkenhet. Diabetes mellitusban szenvedő 
betegekben a szérum káliumszint emelkedhet. 

Egyes esetekben a szérum bilirubin és májen
zim kancentráció növekedése észlelhető. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (a 

quinapríJ vérnyomáscsökkentő hatása fokozódhat, 
különösen diureticumok szedése mellett); 

- fájdalom- és gyulladáscsókkentó gyógysze
rekkel pl. acetilszalicilsav, indometacin {a quinaprit 
vérnyomáscsökkentő hatása mérséklódhet}; 
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,_ káliummal, káliummegtakarító diuretikumokkal 
pl. spironolakton, amilorid, triamteren (a szérum k · _ 
lium kancentráció növekedhet); a 

- lítiummal (a szérum lítium kancentráció növe
kedhet. ·rendszeres ellenőrzés szükséges); 

- NaCf-d_al (antihypertensiv hatás mérséklódik); 
, -. n~rc_otikumokkal, anaestheticumokkal {nagy

merteku vern~omáscsökkenés veszélye); 
- . ailop~rmo!lal, cytostaticumokkal, immunsu

pre~srv gyo~yszerekkel, szisztémásan alkalmazott 
korti~oszteroJdokkal, prokainamiddal {leukopenia 
veszelye); 

- neuroJepticumokkal, imipraminnal (vérnyomás
csökkentő hatás nő); 

.. - tetraciklinekkel (a tetraciklinek felszívódása 
csokken); 

- alkohollal {az alkohol hatása erősödik) 
• Figyelmeztetés · 

A quinapril alkalmazása előtt ellenőrizni kell a 
vesefunkciókat 

Csak, a vá;ható elóny/kockázat igen szigorú 
mérl~gelese utan, a reprezentatív laboratóriumi pa
ram_eterek rendszeres ellenőrzése mellett alkalmaz
hato: 

- klinikailag számottevő proteinuria (több mint 
1 g/nap); ' 

-klinikailag számottevő elektrolitzavarok· 
-- káros immunreakció vagy ko!lagénb~tegség 

fennaliása {pl. _lupus erythematodes, scleroderma); 
-olyan gyogyszerekkel, melyek a szervezet vé

~ekezó reakcióit csökkentik (pl. kortikoidok, cytosta
!Jkum?k· ~ntimetabolito~). továbbá allopurinolla!, 
proka:_nan::rddal vagy l{tfummaJ (lásd még Gyógy
szerkolcsonhatás). 

A quinaprill - különösen a kezelés kezdetekor _ 
csak a vérnyomás és laboratóriumi paraméterek 
szaros ellenőrzése mellett szabad alkalmazni; 

- só- és folyadékhiányban szenvedö 
-beszűkül! vesefunkciójú, ' 
-súlyos hypertoniában szenvedö 
-idősebb (65 év felett), ' 
- súlyos szívelégtelenségben szenvedó bete-

geknek. 

A Mellékhatásnál említett laboratóriumi paramé
ter<:k:t ~ quinaprit kezelés áJatt rendszeresen kell el
lenonznr. 

Alkalmazása előtt a fogamzóképes k b 
nőkn'lk"k 11 or antevő e 1 e zárni a terhességet illetve k 
alatt me~fele!ó fogamzásgátló mÓdszerek~t :~~~;ls 
k~lmazm. Ha a kezelés alatt mégis terhességet áll -
p~tanak meg, más, a magzat számára kevésbé ko~
kaz.atos kezelést kell választani, mert a quina ") k -
zele_s mellett - különösen a terhességcutolst~ h~~ 
napjában - a mag~~~ károsodása jöhet létre. 

Ha a szoptatásl Idő alatt válik szükségessé a k 
zelés, a gyermeket el kell választani. e-

.A~E.-gátló kezelés mellett nem végezhető ol 
acnlnltnl-methylsulfonat-hígh-flux membrá pkky~ 
(pL AN 69) haemodialysis. Ezért ezeknek an~ t a 
~eknek m~s c_soportba tartozó vérnyomáscsökk:~~ 
t~ vagy SZIVelegtelenségre ható szert kell aik l 
n1 vagy m' t' , . . amaz-, . as 1PUsu dializáló membránt kell h 
náln1. asz-

Sebés~eti beavatkozás, anaesthesia előtt 
anaes~hes1ológust tájékoztatni kell a quinapril szaez 
désérol. 

A já~?'űvezetö képességet és a baleseti ve
szél~y~l jaró munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyenlleg k_el~ meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen men~ylsege és mely adagolási módon történő 
alkalm~zasa mellett szabad járművet vezetni va 
baleset: veszéllyel járó munkát végezni. ' gy 

A: tuladagolás tünetei: súlyos hypotonia, brady
?allárdla, shock, elektrolitzavarok, a vesemúkódés le
a sa. 

~úla~agol_ás, illetve mérgezés kezelése: 
.. Alt.:'-lanos jellegű- a quinaprilnek a szervezetból 

torténe eltávolítását szolgáló _ beavatkozások mel
lett (pl. gyomormosás, abszorbensek és nátrium 
szulfát adása a gyógyszer bevételét követő 30 ~ 
ce~ b~l~l) s~ükséges a vitális funkciók intenzív ~~L 
tásJ _k~rulmenyek közölti megfigyelése, illetve kor
rekciÓja. 

A qu~napril ~sak igen kis mértékben dializálható. 
Hypoto~Ja eseten először só- és folyadékpótlást kell 
vegeznl, ha e~. nem eredményes, katekolaminokat 
kell al_kalmaznJ IV. Mérlegelni lehet az angiotenzin ll 
kezeles lehetőségét. 

A kezelésre nem reagáló bradycardia esetén 
~a~emake~ ~ezelést kell végozni. A szérum elektro. 
1!1. es_ kreat1nrn koncentrációját folyamatosan ellen
onznl kell. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: + v · Különösen a kezelés kezdetén, valamint veszé

lyeztetett betegeknél {vesemúködési zavarok kol
la~énbet~gségek, az immunrendszer működését 
gat_ló gyogyszerekkel vagy allopurino!lal, prokain
amiddal történő kezelés esetén) szükséges a szé
rum el~ktrolit- és kreatininkoncentráclóját, valamint 
a vérkepet fokozottan ellenőrizni. Ha a quinapril ke
zelés kozb:n lá~, nyirokcsomó-duzzanat és/vagy to
rokgyulladas lep fel, azonnal ellenőrizni kell a 
fehérvérsejtszámot. 

8 Tö~z_skönyvi szám: OGYI-T.: 4163 (Accupro S); 
OGYI-T.. 4164 (Accupro 10); OGYI-T.: 4165 
(Accupro 20) 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazás: 
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ACETYl..CYSTEIN Al.:'ltlÖ ·.· .. · .. . . . . 
grantdátum. (20 tásak;.50:tasak) 

ACETYI.:CYSTEIN AL2Ötl. 
giar1ldátum·{20tasak; 5crta~ák) · 

ALI UD 

A készítmény hatóanyaga az acetilcisztein, a 
nyákat kémiai úton oldja azáltal, hogy hasítja a 
mukopoliszacharidok diszulfid-hídjait és depolimeri
zálja a DNS rostokat 

A váladék viszkozitását ezáltal csökkenti, felszí
vódását vagy eltávolítását megkönnyíti. 

Oralis adása után gyorsan és szinte teljes mér
tékben felszívódik, a májban aktív metabolitjára a 
ciszteime hidrolizáL A metabolit maximális szérum
szintje átlagban 2 ~mol/1 körül van. 

A first pass effektus révén az oraHsan alkalma
zott acetilcisztein biohasznosulása igen alacsony 
(10%}. Emberben a maximális plazmakoncentrációl 
l-3 óra után éri el. 

Plazmafelezési ideje 1 óra körül van, az eliminá
ciója túlnyomó részben a májban történik. Fó 
metabolitja a cisztein, farmakológiailag aktiv. Kivá
lasztása a vesén keresztül történik, széklettel válto
zatlan formában csak csekély hányada távozik. Be
szúkült májfunkció a plazmafelezési idő akár B órá
ig tartó meghosszabbodásához vezethet. 
• Hatóanyag 

100 mg acetylcysteinum, ill. 200 mg acetylcys
teinum (granulátum formájában) tasakonként 
• Javallat 

Akut és krónikus légúti betegségek, mindenek
elótt krónikus bronchitis, bronchiolitis, bronchiecta
sia, mucoviscidosis, asthma bronchiale, akut és kró
nikus sinusitis, laryngitis, tracheitis, váladékozó oti
tis media. 
• Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagával vagy alkotórészei
vel szembeni túlérzékenység. 

Újszülötteknek csak életfontosságú esetekben, 
és orvosi ellenőrzés me ll ett adható (max. 1 O mg/ttkg 
adagban). 
• Adagolás 

Akut betegségekben 
Gyermekeknek a szokásos adagolás 
1 o napos kortól 2 éves korig napi 2-3-szar 1A-Y2 

tasak Acetylcystein AL 100 granulátum 
2-6 éves kor között napi 3-szar tasak 

Acetylcystein AL 100 granulátum 
6-14 éves kor között napi 2-szer tasak 

Acetylcystein AL 200 granulátum . . 
Felnőtteknek napi 3-szar 1 tasak Acetylcystein 

AL 200 granulátum 
A kezelés időtartama általában 5-7 nap. 

Krónikus betegségekben 
Gyermekeknek a szokásos adagolás 
6-14 éves kor között napi 3-szor 1 tasak 

Acetylcystein AL 100 granulátum 
Felnőtteknek napi 2-szer 1 tasak Acetylcystein 

AL 200 granulátum 
A kezelés időtartama maximum 3-6 hónap. 
Mucoviscidosisban 
Gyermekeknek a szokásos adagolás 
1 o napos kortól 2 éves korig napi 2-3-szar Y2 

tasak Acetylcystein AL 100 granulátum. 
2-6 éves kor között napi 4-s~er 1 tasak 

Acetylcystein AL 100 granulátum. 
6 éves kor feletti gyermekeknek és felnőtteknek 

napi 3-szar 1 tasak Acetylcystein AL 200 granulá
tum. 

A gyógyszerkészítményt (granulátumot) vízben, 
teában vagy gyümölcslében feloldva azonnal be 
kell venni! 
• Mellékhatás 

Ritkán gyomorégés, émelygés, hányás, hasme
nés, láz, bronchospasmus, fülzúgás, fejfájás fordul
hat elő. Esetenként allergiás reakciók; bőrkiütés 

és/vagy viszketés vagy a légutak fokozott ingerlé
kenysége léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az acetilcisztein és egyes antibioticumok (peni
cillin-származékok, aminoglikozidok, makrolidok, 
amfotericin B és tetraciklinek (doxiciclinre ez nem 
vonatkozik) kölcsönhatásba léphetnek. 

A hatáscsökkenés elkerülése érdekében bevé
tetük legalább két órával az acetilcisztaint tartalma
zó készitmények után történhet. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség. Az első trimesterben a készítmé
nyeket csak az etóny/kockázat alapos mérlegelésé
vel szabad alkalmazni. Bár idevonatkozó human 
adatok nem állnak rendelkezésre, állatkísérletes 
adatok szerint az acetilcisztein nem vatt embry
otoxikus és teratogén. 

Szoptatáskor alkalmazását kerülni kell, mivel 
nem ismeretes, hogy a halóanyag átjut-e az anyatej
be. 

Gastrointestinalis haemorrhagia (pl. ulcus pep
ticum, varix oesophagi) esetén csak az elóny/koc
kázat gondos mérlegelésével alkalmazható (há
nyás- és vérzésveszély fokozódik). 

Az acetilcisztein nyákoldó hatása már órákon 
belül jelentkezik, ez gyakran a köhögés fokozó.dásá
ban nyilvánul meg. A tüdőben a gázeloszlás vál~o
zík, a légzésfunkciós· paraméterek romolhatnak IS, 

Ilyenkor a következő adag bevételével ?él~zerú vá;~ 
ni a váladék kiköhögéséig és a legzesfunkc1o 
visszaállásáig. Klinikai javulás a második-harmadik 
napon várható, amikor a keletkezelt léguti váladék 
hígabb, kevésbé viszkózus. 

A beteget figyelmeztetni kell arra, hogy a kelet
kezett váladékot köhögje fel és köpje ki! 
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A granulátum szacharóztartalmát diabeteszes 
betegek kezelésekor figyelembe kell venni; 
Acetylcystein AL 100 granulátum; 1 tasak 2,9 sza
charózt (0,24 kenyér egység) tartalmaz; Acetlylcys
tein AL 200 granulátum;· 1 tasak 2,8 g szacharózt 
(0, 23 kenyér egység) tartalmaz. 

A tasak feln}'i!ásakor érezhető enyhe kénes illat 
gyorsan eltűnik, a gyógyszer hatékonyságát nem 
befolyásolja. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4493 {100 granu
la); OGYI-T.: 4494 (200 granula) 

ACNE,MED.2,5o/o gél (20 g) 
ACNE-MED so/o gél(2ö !!} 

. ..• 
P HARMASOL ATC_ k~~:;_~_1bA E01 

Benzoilperoxid hatóanyagat tartalmazó, enyhe 
hámlasztó, antibakteriális és antiseborrhoeás hatá
sai alapján az acne kezelésére szolgáló, vízzel le
mosható hidrogél. 

Kedvezően befolyásolja a faggyúmirigyek kive
zetőcsöveinek acneban jelentkező elszarusadési 
zavarait. Gátolja az acne kialakulásában gyakran 
szerepet játszó Propionibacterium acnes növekedé
sét. Csökkenti az acne vulgarisban szinte minden 
esetben fellépő fokozott faggyúképzódést. 
• Hatóanyag 

Acne-med 2,5% gél: O,;i g benzayium peroxy
datum 20 g karbapol alapel gélben. 

Acne-med 5% gél: 1 ,O g benzayium peroxyda
tum 20 g karbapol alapú gélben. 
• Javallat 

Acne vulgaris. 
• Ellenjavallat 

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzé
kenység. 

Terhesség korai szaka, szoptatás (elegendő ta
pasztalat hiányában). 
• Adagolás 

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

Célszerű a kezelés kezdetén a használat gyako
riságát a bór érzékenységének megfelelóen, egyén
re szabottan meghatározni. Különösen érzékeny bó
rú betegek esetében a kezelés első hetében alkal
mazása naponta csak egyszer, este, lefekvés előtt 
tanácsos. Ezt követően napi kétszeri alkalmazás is 
megkísérelhető. Az átlagos kezelési idő a tapaszta
latok szerint 4-1 O hét 
• Mellékhatás 

Kezdetben enyhe erythema, égő, viszketö érzés 

jelentkezhet, amely a kezelés egy napos kihagyásá
val általában megszűnik és a további kezelés során 
többnyire nem jelentkezik. Ha a kifejezett bórpír és 
az égő érzés több napig tart, a kezelést meg kell 
szakítani. A tünetek megszünte után a kezelés óva
tosan tovább folytatható, a gél ritkább alkalmazásá
val. 

Használat során a bór erősebb kiszáradása elő
fordulhat. 
• Figyelmeztetés 

Érzékeny bórúeknél a kezelés megkezdése előtt 
bórpróba elvégzése javasolt. 

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

Használata során a napozás, szolárium haszná
lata kerülendO! 

Színtelenító hatás miatl szemöldökre, szakálira 
és hajas fejbőrre nem célszerű alkalmazni. A színes 
textiliát károsíthatja. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• TörzSkönyvi szám: OGYI-T.:4444 (2,5%-os gél) 

OGYI-T.; 4445 (5%-os gél) 

-;.c-I'FI,\MID-oa<cseppek! · <·· > ··•············· l···· (3tl:nit;föd;r.il)!.··{ • i < .•• <<.,··········· 

Oopamin receptor-antagonista. 
Hatásai: 
- fokozza a prolaktin-elválasztást; 
- antiernetikus hatást fejt ki a chemosensitiv trig· 

gerzóna dopamin-receptoraira hatva; 
- fokozza a gyomor- és a duodenum peristalti

caját, de nem fokozza a gyomorsav elválasztását 
- relaxálja a pylorus sphinctert; 
- növeli a gastrooesophagealis sphincter nyu-

galmi tónusát. 
• Hatóanyag 

120 mg, ill. 400 mg metoclopramidum (metoclo
pramidium chioratum monohydricum formájában) 
30 ml, ill. 100 ml vizes oldatban. (3 csepp"" 1 mg 
hatóanyag) 
•· Javallat 

Gyomor+bélmotilitási zavarok okozta emésztési 
rendellenességek: gyomorfekély, reflux oesophagi
tis, gastrltis, duodenitis, rekeszsérv, epekő, chole
cystectomia utáni dyspepsia következtében kiala
kult állapotok. 

Gastroduodenalis hypomotilitas, postoperativ 
hypo- és atonia, reflux, pylorusspasmus. 

Hányinger, hányás, ha az gastrointestinalis za
varok, röntgen-, vagy kobaltbesugárzás, anaesthe
sia utáni állapot, migrén következménye, vagy 
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gyógyszer mellékhatásként jelentkezik. (Cytosta
tikus kezelés okozta hányinger, hányás esetében 
nagyobb dózisban injekció adása javasolt.) 

Diagnosztikai alkalmazás: radiologia, duode
nalis intubatio, a hypophysis prolaktin-rezervének 
vizsgálata. 

Elégtelen tejelválasztás; diabeteses entero
pathia. 
• Ellenjavallat 

Mechanikus ileus, gastrointestinalis vérzés, pro
laktinfüggö tumor, phaeochromocytoma, porphyria 
acuta intermittens. 

Általában, amikor a gastrointestinalis motilitas 
további stimulálása veszélyes lehet. 

Olyan betegeknek, akiknek anamnesisükben 
neuroleptlcumok okozta tardiv dyskinesis fordult 
elö. 

Kisgyermekkorban: vörösvérsejt- és haemoglo
binképzési zavarok. 

Terhesség l. trimestere; szoptatás idöszaka. Ter
hesség 11-111. trimesterében alkalmazása csak az 
elöny/kockázat gondos mérlegelése alapján írható 
elő. 

• Adagolás 
Gyermekek szokásos adagja: 
1 éves kor alatt naponta 2-szer 1 mg (2-szer 3 

csepp) 
1-3 éves korban naponta 2-3-szor 1 mg (2-3-

szar 3 csepp) 
3-5 éves korban naponta 2-3-szor 2 mg (2-3-

szar 6 csepp) 
5-9 éves korban naponta 3-szar 2,5 mg (3-szar 

8 csepp) 
9-15 éves korban naponta 3-szar 5 mg (3-szar 

15 csepp) 
Az egyszeri adag ne haladja meg a 0,1 mg{ttkg

ot, a napi adag pedig a 0,5 mg/ttkg-ot. 
Fiataloknak és felnőtteknek naponta 3-szar 5-1 O 

mg {3-szer 15-30 csepp). 
Beszűkül! vesefunkció esetén az adag csökken

tendő: 
a kreatinin-c!earance < 10 mlfmin.; 1-szer na-

ponta 10 mg; 
a kreatinin-clearance 11-60 ml/min.: naponta 1-

szer 10 mg és 1-szer 5 mg. 
• Mellékhatás 

Álmosság, fáradtságérzés, fejfájás, szédülés, 
hasmenés, bélgázosodás. 

Gyermekeken nagyobb adagok esetén, vagy 
inhalatiós narcoticumokkal történő együJtadásakor 
motoros nyugtalanság léphet fel. Ez a kezelés meg
szakításával rövid időn belül megszűnik. 

Főleg gyermekeken és fiatal felnötteken 
extrapyramidalis tünetek, mint. facialis görcsök, 
kényszermozgások, ferde fejtartás, a fej-, váll- és 
nyakizmokon akinesia, tartós alkalmazás esetén tar
dív dyskinesia. Ezek a tünetek egyetlen adag bevé
tele után is jelentkezhetnek, a kezelés megszakítá-

sakor rendszerint spontán, vagy parentemlísan 
adott koffein hatására megszűnnek. 

Újszülötteken, különösen koraszülötteken methae
moglobinaemia előfordulását figyelték meg_. Ilyenkor 
lassan ív. 1 mg/ttkg metilénkék adandó. 

Elófordulhat·átmeneti hypertonia, ritkán depres
sio, igen ritkán a mellbimbó fájdalmas feszüiése, 
esetleg galactorrhoea. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttes alkalmazása MAO-bénítókkal kerülen
dő (érzékeny egyéneken extrapyramidalis tünete
ket, fej-, nyaki-, válli görcsjelenségeket válthat ki). 

Az atropin és atropinszerú vegyületek gátolják a 
gastrointestinalis motilitásra gyakorolt hatását. 

Potenciálja a neurolepticumok hatását és 
extrapiramidalis mellékhatásait, valamint a gan
glionblockolók, cholinerg hatású szerek, seda
tivumok, hypnoticumok, narcoticumok és minor 
trankvillánsok hatását. 

Az oralisan adagolt gyógyszerek (pl. cimetidin, 
digoxin, paracetamol, egyes antibioticumok, köztük 
tetraciklin, továbbá az alkohol) felszívódását meg
változtathatja. 
• Figyelmeztetés 

A főként gyermekeken, fiatal felnötteken előfor
duló dyskinesis syndroma miatt csak igen indokolt 
esetben adható. 

Epilepsia, fokozott görcskészség, extrapyrami
dalis kórképek esetében, valamint a terhesség 11. és 
111. trimesterében csak az előny/kockázat gondos 
mérlegelése alapján alkalmazható. 

Veseelégtelenség- és csökkent májműködés 
esetében csak fokozott orvosi ellenőrzés mellett ad
ható. 

A gyógyszer előírásszerinti használat esetén is 
megváltoztathatja a reakciókészséget a járműveze
tés biztonságát vagy a gépek kezeléséhez szüksé
ges alkalmasságot csökkenti. Ez fokozottan érvé
nyes egyidejű alkoholhatás esetén, ezért alkalmazá
sának első szakaszában - egyénenként változó ide
ig -járművezetés vagy baleseti veszéllyel járó mun
ka végzése kerülendő. A továbbiakban az orvos 
egyedileg állapítja meg a tilalom mértékét. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
szeszesital fogyasztása veszélyes lehet, ezért kerü
lendö. 

Túladagolás esetén speciális antidotum hiányá
ban tüneti terápia (izomrelaxans és/vagy anticholin
erg antiparkinsonicum), továbbá supportiv intézke
dések szükségesek. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4538 
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ACTOVEGIN 2Ci% sze.mgel(5 g) . ·. l 
NYCOMED, , , ATC-kód:éS01X A· __ - j 

_ Az Actavegin növeli a sejtekben az energiafüg-
go_ a_nyagcsere-folyamatokat, mely a glukóz és az 
ox1gen fokozott felvételében és felhasználásában 
nyilvánul meg. A két összefüggő hatás fokozott ATP
termeléshez vezet, mely a sejtekben a felhasználha
tó energia növekedését eredményezi. Ezért a foko
zo~! ~~~rgiaszükségletú anyagcsere-folyamatokat 
élenk1t1 es gyorsítja. 
• Hatóanyag 

40 mg fehérjementesített borjúvér-kivonat szá
raza~yag szemészeti gélalapanyagban 5 g-os tubu
san kent. 
e Javallat 

Szaruhártya sav, lúg, mész okozta sérülése· kü
lönbözó eredetű szaruhártyafekélyek; szaruhártya 
kontaktlencse által_ okozott hámsérülése; kötőhártya 
anyagcserezavaral és izgalmi állapota; fertőzés 

esetén az oki terápia kiegészítése. 
e Ellenjavallat 

Actoveginnel szembeni túlérzékenység. Gyer
mekeknek kellő tapasztalat hiánya miatt. 
e Adagolás 

A t~busból ~aponta többször 1-2 csepp 
Actoveg1n szemgelt kell közvetlenül a beteg szem
be cseppenteni. A kezelés időtartama a betegség 
lefolyásának függvénye. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenység eselén (allergia az anamnesis
ben) allergiás tünetek léphetnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhaffi:s 

Ezideig nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten 25 oc alatt. A 
megnyitott tubus csak 4 hétig használható! 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4800 

ACTOVEGIN 5% kenőcs 
(20 g, 50 g) 

ACTOVEGIN 5% krém (20 g, 50 g) ..• 
ACTOVEGIN 2Qo/o•gél(20 g,SO g) . :··· 

NY COM ED }\TC kÓd:,D03AX~ , 

~ Az Actavegin növeli a sejtekben az energiafüg
go_ anyagcsere-folyamatokat, mely a glukóz és az 
ox1gén fokozott felvételében és felhasználásában 
nyilvánul meg. A két összefüggő hatás fokozott ATP
termeléshez vezet, mely a sejtekben a felhasználha
tó energia növekedést eredményezi. Ezért a foko-

:o~ ;~ergiaszükségletú anyagcsere-folyamatokat 
elenk1t1 és gyorsltja. 
• Hatóanyag 

Kenőcs: 2 mg fehérjementesített borjúvér-kivo
nat szárazanyag grammonként kenöcs alapanyag
ban. 

Krem: 2 mg fehérjementesített borjúvér-kivonat 
szára~anyag grammonként, krém alapanyagban. 

, Gel: 8 mg fehérjementesített borjúvér"'-kivonat 
szarazanyag grammonként gélalapanyag ban. 
o Javallat 

Gél: é~~s, forrázás, sugárhatás és más termikus 
vagy -~~ml~l bór- és nyálkahártya-sérülések kezelé
se, kul_onfele _eredet?· nehezen gyógyuló fekélyek 
kezdeti kezelese. Masodlagos gyógyulási folyama
tok (fertőzöt_t l~gyrészsebek, műtéti hegek), valamint 
transzplantac1óban a sebfelület előzetes kezelése. 

Kenőcs, k~ém: ulcus cruris és más fekélyek ke
zelése; decub1~u~ megelőzése és kezelése; sugár
ártalom megelozese és kezelése; nedvedző sérülé
s~k .. kezelése (krém alkalmazásával); nem nedvező 
serulések kezelése (kenőcs alkalmazásában). 
8 Ellenjavallat 

_Act?vegi_nnel _vagy más hasonló készítménnyel, 
tovabba p-h1drox1-benzoesavészter típusú tartósító
szerrel szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Égési seb, leforrázott bórfelület kezelésére cél
szerű a gél alkalmazása, vékony rétegben alkal
mazva. 

A fekélyek kezdeti kezelésére a gél! vékony ré
tegben kell alkalmazni, majd Actavegin kenőccsel 
bek~nt kötéssel vagy nem tapadó gézzel kell beta
karn!, hogy ne ragadjon a kötés a sebbe. A kötést 
napo~ta egyszer, erősen nedvező sebeknél több
sz~r. BJá~l~tos cserélni. További kezeléshez a granu
lácJos faz1sban a krémet, hámosadás esetén a ke
nócsöt ajánlatos alkalmazni. 

Decubitus megelőzésére a veszélyeztetett terü
letet kenőccsel vagy krémmel vékonyan be kell ken
ni 

~ug_~rkezelés káros hatásának megelőzésére 
ken?_csot vagy krémet a kezelés után ill. a besugár
zasl Intervallumoknak megfelelően kell a bőrre véko
nyan felvinni. 
o Mellékhatás 

Túlérzékeny betegeken néha allergiás tünetek 
jelenhetnek meg. A 20%-os gél alkalmazásakor rit
kán helyi fájdalomérzés jelentkezhet secretum-
fokozódás miatt. ' 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25 oc alatt. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4803 
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ADDAMEL N koncentrátum 
infuzióhoz(1o·x 1.ó·m1) 

PHARMACIA-UPJOHN ATC kód: 805X A31. 

Az Addamel N nyomelemkoncentrátum 9 féle 
nyomelemet tartalmazó steril oldat, infúziós oldatok 
kiegészítésére. 

A nyomelemek fontos szerepet játszanak az en
zimmüködésben, és így hatással vannak a metabo
lizmusra, az 02 transzportra, a sejtlégzésre, neuroló
giai funkciókra. stb. Stressz helyzetben (pl. pare.~te
rális táplálás) a nyomelemhiány veszélye megneve
kedett. 
• Hatóanyag 
összetétel 10 ml/ampulla 

Molybdenium 

Chrarnium 

Selenium 

lod um 

Manganum 

Cuprum 

Fluorum 

Ferrum 

Zincum 

Sorbitaium 
Acidum hydro-

(0,0485 mg natrium molyb
denicum díhydricum) 
0,20 !Jmol 
(0,0533 mg chrarnium trichiora
tum hexahydricum) 0,20 !Jmol 
{0,105 mg natrium seiennsum 
pentahydricum) 0,40 1-Jmol 
(0,166 mg kalium iodatum) 
1,00 !Jmol 
(0,990 mg manganum 
dlchloratum tetrahydrlcum) 
5,00 1-JmOI 
{3,4 mg cuprum dichloratum 
dihydricum) 20,00 1-JmOI 
(2, 1 mg natrium fluoratum) 
50,00 1-JmOI 
{5 ,4 mg ferrum chioratum 
tetrahydricum) 20,00 1-JffiOI 
(13,6 mg zincum chloratum) 
100,00 1-JffiOI 
3000 mg 

chloricum q.s. 
Aqua dest. pro inj. ad. 10,0 ml 
o Javallat 

Parenterálls táplálás eselén a napi nyomelem 
veszteség fedezésére- felnőtteknek. 
o Ellenjavallat 

Fruktóz intolerancia. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban adható. 
Az Addamel N nyomelemkoncentrátumot nem 

szabad hígítatlanul alkalmazni. 
Felnőtteknek 
A napi átlagos vagy a mérsékelten fokozott 

nyomelemszükséglet fedezésére 10 ml {1 a_m~ul_la) 
Addamel N nyomelemkoncentrátumot kell 1nfu21ós 
oldatban (lásd: Kompatibililás) hígítani. 

Kompatibilitás 
Legfeljebb 20 ml Addamel N nyomelemkoncen

trátum adható az alábbi infúziók 1000 ml-éhez: 

Vamin 14 inf., Vamin 14 EF (eiektrolitmentes) inf., 
Vamin 18 EF (elektrolitmentes) inf., glukóz infúzió 
(5,5--60% üvegben, ill., múanyag palackban). 
e Mellékhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Teljes parentorális táplálás keretén belül egyéb 
aminosavinfúziókkal, zsíremulziókkal, ill. elektrolitok
kal, vitaminokkal kizárólag aszeptikus körülmények 
közölt és csak akkor keverhető, ha az egyes kompo
nensek kompatibilitása bizonyított. 

Az inkompatibilitás elkerülése végett más 
gyógyszer a keverék infúzióhoz nem adható. 
• Figyelmeztetés 

Csökkent máj- és/vagy vesefunkció a szérum
szint ellenőrzését és - ha szükséges- a dózis csök
kentését teszi szükségessé (a nyomelemek kiürülé
se számottevóen lecsökkenhet). 

Terhesség során történő alkalmazására nincse
nek ellenőrzött vizsgálatok, ezért terheseknek csak 
az előny/kockázat gondos mérlegelésével szabad 
adni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 oc alatt). 
Az Addamel N nyomelemkoncentrátum hígítását 

lehetőség szerint közvetlenül ·az infúzió beadása 
előtt kell elvégezni aszeptikus körülmények között, 
és az elkészített infúzió! 24 órán belül fel kell hasz
nálni. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4311 

•·AKINETON:tab•letia (2 x; 50 x)·· 
AKINETONi.njekció(S••x.l[rniF 

A biperiden túlnyomóan centrális hatású anti
cholinergicum. Perifériás hatása az atropinéhoz ké
pest csekély. 

A biperiden kompetitiv módon kötődik a centrá
lis és perifériás muszkarin-típusú acetilkolin-recep
torokhoz (főleg M1-hez). Állatkísérletekben a biperi
den befolyást gyakorol a centrálisan ható choliner
gicumok kiváltotta Parkinson-szerű állapotokra 
(tremor, rigor). 
e Hatóanyag 

2 mg biperidenium chioratum (fehér, kerek, la
pos felületű, metszett élű, egyik oldalá~ ne~ye~elő 
vonallal ellátott) tablettánként; ill. 5 mg b1penden1um 
laeticum ( 1 ml) ampullánként 
• Javallat 

1. Parkinson-syndroma, kiváltképpen rigor- és 
tremortünetek; 

2. neurolepticumok és hasonló hatású győgy
szerek okozta extrapyramidalis tünetek, {mint korai 
dyskinesiák, akathisia, Parkinson-syndromára emlé-
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keztető panaszok; valamint egyéb extrapyramidalis 
mozgászavarok, (mlnt generalizált és fokális dys
toniák, Meíge-syndroma, blepharospasmus, torti
collis spastica); 

3. nikotin és szerves foszforvegyületek okozta 
mérgezések (csak injekciós oldatra vonatkozó ja-
vallat!). · 

Gyermekek esetében a tapasztalatok korlátozot
tak. Alkalmazása elsősorban egyes gyógyszerek 
(pl. neurolepticumok, metoklopramid) okozta dys
toniák időben történő kezelésére javasolt. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, kezeletlen 
szúkzúgú glaucoma, a gyomor-bélcsatorna mecha
nikus szúkülete (stenosis), vastagbéltágulás (mega
colon). 

óvatosan adható: prostataadenomában, olyan 
betegségekben, melyek veszélyes tachycardiához 
vezethetnek; terhesség, szapiatás esetén; valamint 
fokozott agyi görcskészségre hajlamos személyek
nek (lásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Individuális. Fokozatosan állítandó be. 
1. Parkinson syndroma 
- Oralis adagolás 
Felnőtteknek kezdetben napi 2-szer 1 mg (2 x Y2 

tabletta). Az adag naponta mintegy 2 mg-mal növel
hető. 

A napi adag 16mg-ot (8 tablettát) nem halad
hatja meg. A napi adagot egyenletesen kell napköz
ben elosztani. A tabletták bevétele étkezés közben 
vagy után történjék. 

Idősebb, elsősorban agyi organikus károsodás
ban szenvedő betegek es~n óvatosan kell az ada
golás! megállapítani, pl. az alábbiak szerint: 

reggel délben este 

1. és 2. napon napi 2xY2 tabletta y, y, 
3. és 4. napon napi 3x% tabletta y, y, y, 
5. és 6. napon napi 2 tabletta % % 
7-10. napon napi 3x1 tabletta 1 
11.és12.napon napi 4 tabletta 1% m 1 
13. és 14. napon napi 3x2 tabletta 2 2 2 

- Parenteralis adagolás 
A terápia bevezetésekór felnőtteknek súlyos 

esetekben napi 10-20 mg (2-4 ml) adható egyenle
tesen elosztva im. vagy lassú iv. adagolással. 

2. Gyógyszerek okozta és egyéb extrapyrami
dalis mozgászavarok 

- Orális adagolás 
Felnőtteknek a neurolepticum mellé kiegészítő 

terápiaként 1-4 mg w~-2 tabletta) naponta 1-4-szer, 
a tünetek súlyosságának megfelelően. 

Gyermekek esetében 3-15 éves korban napi 1-
3-szor 1-2 mg (Y2-1 tabletta). 

Egyéb extrapyramidalis mozgászavarok terápiá-

jának orális antichotinergicumra történő beállitása 
fokozatosan kivitelezhető, a 2 mg-os kezdő adag (1 
tabi.) hetenkénti emelésével a még tolerált fenn
tartó adagig, amely más indikációban szokásos ma
gasabb adagokkal szemben, annak többszöröse is 
lehet. 

- Parenterá/is adagolás 
Felnőttek esetében a gyors terápiás er?.!=lmény 

elérése céljából egyszeri 2,5-5 mg {2,5:.:·1 m!Y ádha
tó im. vagy lassú iv. injekcióban. Szükség esetén ez 
az adag 30 perc múlva megismételhető. A maximá
lis napi adag 10-20 mg (2-4 ml). 

Gyermekeknek 1 éves korig 1 mg (0,2 ml), 6 
éves korig 2 mg {0,4 ml), 10 éves korig 3 mg (0,6 ml) 
adható be. Szükség eselén a fenti adagok 30 perc 
elteltével megismételhetők. 

3. Mérgezések 
Akut nikotinmérgezés esetében, az egyéb szo

kásos tennivalók mellett 5-10 mg (1-2 ml) im., sú
lyos esetben 5 mg (1 ml) iv. beadása célszerű. 

Organikus foszforvegyületek okozta mérgezés 
esetén a biperiden adagolása egyedi: a mérgezés 
súlyosságától függóen 5 mg (1 ml) adandó iv. több 
ízben, amíg a mérgeZési tünetek el nem múlnak. 
• Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén és a gyors adageme
lés során, továbbá idősebb betegeken {lásd Figyel
meztetés) fordulnak elő. 

Központi idegrendszeri mellékhatások: fáradt
ság, szédülés és kábultság, különösen nagy ada
gok alkalmazása során nyugtalanság, izgatottság, 
félelemérzet, zavartság, delirium. Alkalmanként em
lékezetzavar, ritkán hallucinációk jelentkeznek. 

Perifériás melfékhatások: szájszárazság, akko
modációs zavar, verejtékezés csökkenése, obstipa
tlo, gyomorpanaszok, tachycardia, nagyon ritkán 
bradycardia. 

Parenteralis adagolás eselén vérnyomásesés je
lentkezhet. Ritkán allergiás bórkiütés és biperiden 
által kiváltott dyskinesia, pl. ataxia, izomrángás és 
beszédzavar fordulhat elő. 

Főként a prostataadenomás betegeken alkal
manként vizeletürítési zavar, ritkán vizeletpangás 
léphet fel. Dózis csökkentés és carbachol alkalma
zása válhat szükségessé. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Együttes adása eselén egyéb anticholinerg 
hatású gyógyszerekkel, psychopharmaconokkal, 
antihistaminokkal, antiparkinson-szerekkel és egyes 
antiarrhythmiás szerekkel (pl. kinidin) fokozódhat
nak a biperiden me!lékhatásai (utóbbi eselén külö
nösen az AV-átvezetés). 

- Levodopa és biperiden egyidejű alkalmazása 
eselén a dyskinesisek fokozódhatnak. A neurolep
ticumok okozta tardív dyskinesiát a biperidin felerő
sítheti. Alkalmanként a késői dyskinesis mellett fenn
álló Parkinson-betegség tünetei annyira súlyosbod-
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hatnak, hogy anticholinerg terápia szükséges ma
rad. 

~ Az anticholinergicumok a petidin központi ideg
rendszeri mellékhatásait súlyosbíthatják. Abiperiden 
felerősíti az alkohol hatását, a metoclopramid és ana
lógjainak hatását viszont antagonizálja. 
• Figyelmeztetés 

Az életet veszélyeztető komplikációkat kivéve 
kerülni kell a szer hirtelen elhagyását a túlzott mér
tékű ellenreguláció miatt. 

Az idős, különösen az agyi vascularis vagy 
degeneratív szervi elváltozásban szenvedó betegek 
gyakran már a biperiden terápiás adagjaival szem
ben is fokozottan érzékenyek lehetnek. A biperiden
hez hasonló centrális anticholinergicumok állatkísér
letes eredmények szeríni fokozott agyi görcskész
séget okozhatnak. Ezt az arra hajlamos betegnél fi
gyelembe kell venni. 

Akinetonnal történő visszaélés előfordulhat. Ez a 
szer alkalmanként megfigyelt hangulatjavító és rö
vid ideig tartó euforizáló hatásával hozható össze
függésbe. 

Központi idegrendszeri és perifériás mellékhatá
sai ~ természetesen más, centrálisan ható szerek
kel, pl. alkohol lal, anticholinergicummal együtt foko
zott mértékben ~ befolyásolhatja a járművezetési 
képességet. Ezért alkalmazásának első szakaszá
ban ~ egyénenként meghatározandó ideig ~ 

jáművel vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. A továbbiakban egyedileg határozan
dó meg a tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Terhesség és szoptatás: elégtelen tapasztalatok 
miatt terhességben, főleg az első trimesterben al
kalmazásakor az előny/kockázat gondos mérlegelé
se szükséges. Az anticholinergicumok a tejelválasz
tást gátolhatják. A biperiden esetében erre nincse
nek adatok. 

Az anyatejbe átjut és elérheti az anyai plaz
mában mérhető koncentrációt. A szapiatás nem 
ajánlott, mivel újszülöttekben a metabolizáció mód
ja és körülményei nem ismeretesek, továbbá a far
makológiai-toxikus mellékhatásokat sem lehet ki
zárni. 

Túladagolás tünetei: atropimérgezés-szerű tág 
és renyhén reagáló pupillák, nyálkahértyák kiszára
dása, az arc kipirulása, tachycardia, bél- és hólya
gatonia, kiváltképpen gyermekeken hőmérséklet

emelkedés, valamint központi idegrendszeri zava
rok, úgymint izgatottság, zavartság, tudatzavar 
és/vagy hallucinatiók. Súlyos mérgezés eselén 
fennáll a keringés összeomlásának, valamint a cent
rális légzésbénulásnak a veszélye. 

Terápiája: az életet veszélyeztető mérgezések 
esetében acetilkolineszteráz-béníló, legelőnyöseb
ben a liquorba is bejutá fizosztigmin alkalmazható. 
Ezenfelül még a szív-, keringés- és légzésfunkciók 

támogatása jön szóba, továbbá hólyagkatéter be
helyezése, valamint egyes esetekben a hőcsökken
tés. 
• Megjegyzés:<?<? V 
• Törzskönyvi szám: K ~330 {tabi.); 

OGYI-T.: 4260 (inj.) 

AKNEMYCIN oldat (25 1111; 50 ml) 
' ' ' AKNEMYCIN 2000 kenőcs (25 g) , 

HERMAL ATGkód:Tí10AF02 

Az aknemicin hatóanyaga, az eritromicin, az 
acne kialakulásában szerepet játszó baktériumok, 
különösen a Propionibacterium acnes (Corynebac
terium acnes) ellen hatásos. A faggyú lipidek lipoly
sise is gátlódik. Az eritromicinnek direkt gyulladás
gátló hatása is van. 

Az alapanyagok a bőrön jól tolerálhatónak bizo
nyultak. A kenőcs alapanyaga érzékeny és gyulladt 
bőrön is jó hatású. Az acne vu!garisban gyakran túl
termelődő faggyúl emulgeálja, így bóséges langyos 
vizzel lemosva, a faggyú a bór felszinéról eltávolít
ható. Az oldat alkoholos alapanyaga nemcsak az 
eritremicin antibakteriális hatását erősíti, de faggyú
oldó hatása is van. 

Nagy felületen végzett, több hetes kezelés után 
sem sikerült a szérumban eritromicint kimutatni. 
e Hatóanyag 

0,40 g erythromycinum 25 ml alkoholos oldat
ban. 

0,50 g erythromycinum 25 g emulziós kenőcs
ben. 

(Segédanyag ként cetilstearilalkoholt tartalmaz}. 
e Javallat 

Acne vulgaris enyhe és középsúlyos, különösen 
a papula- és pustulaképzódéssel járó gyulladásos 
formái. A szisztémás kezelésre szoruló súlyos for
mák kiegészítő helyi kezelése. 
o Ellenjavallat 

Eritromicinnel és a segédanyagokkal szembeni 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

Az oldatot és a kenőcsöt általában naponta 2-
szer (reggel és este) kell használni. A kenőesőt vé
konyan kell a bőrre kenni. 
e Mellékhatás 

Oldat: Az alkalmazás helyén a bör kiszáradhat, 
bőrpír, égő érzés és viszketés előfordulhat. Ilyen 
esetekben a kevésbé szárító hatású kenőcs hasz
nálata javallt. A kenőcs az oldattal felváltva is alkal
mazható. 

Kenőcs: A kezelés kezdetén néhány esetben 
enyhe erythema vagy finom hámlás jelentkezhet, 
mely a további kezelés folyamán megszűnik. 
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e Figyelmeztetés 
Az oldat és a kenőcs szembe nem kerülhet. 

Helyi alkalmazás eselén az eritromicin sem szenzi
bilizáló sem fotoszenzibilizáló hatással nem rendel
kezik. 

lnk?mp~ll~!l!tás: oxidálászerek és a víz az eritro-. 
mic1nl 1nakt1valjak. 

Egyik készítmény sem tartalmaz konzerváló
szert 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K ~237 2 (25 ml oldat); 2373 
(kenőcs); 4166 (50 ml oldat) 

ALDOMET 250mg filmtabletta 
(30x; 50x; 1 OOx) · 

ALDOMET 500 mg filmtabletta 
(30x; 100x) 

MSD ÁTC kód: C02A 801 

Hatóanyaga, az a-metildopa centrális hatású 
vérnyomáscsökkentő szer, de pontos hatásmecha
nizmusa nem teljesen ismert. Egyrészt egyik 
metabolitja, aza-metil-noradrenalin stimuláljaa cen
tralis a2-adrenerg receptorokat, így csökkenti a 
sympathikus tónust és a vérnyomást. Másrészt mint 
hamis neurotransmitter, a dopa-dekarboxiláz szub
sztrátjaként hamis útra tereli a noradrenalin szintézi
sét, helyette a jóval gy~gébb hatásű a-metil-nor
adrenalin halmozódik fel. Ezenkívül valamelyest 
csökkenti a plazma ren in aktlvitását is. 

A metildopa abszorpciójának mértéke nagy 
egyéni variabilitás! mutat. A szarvezetben nagymér
tékben metabolizálódik. 

Plazmafelezési ideje kb. 100 perc. Főleg a ve
sén keresztül választódik ki. Renalis elearance-e 
130 ml/perc (mely azonban beszűkül! vesefunkció 
eselén csökken). 36 órán belül teljes mértékben eli
minálódik a szervezetből. 

A placentán átjut, és kiválasztódik az anyatejjel. 
Egyszeri adag alkalmazásakor maximális vér

nyomáscsökkentő hatását 4-6 óra múlva éri el, s ha
tása kb. 12~24 óráig tart. 

A metildopa nem befolyásolja közvetlenül a szív 
működését, s általában nem csökkenti a 
glomeruláris filtráció mértékét, a vese vérátáramlá
sát és a filtrációs frakció!. 
e Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg methyldopum anhydricum 
filmtablettánként. 
• Javallat 

Hypertonia (mérsékelt vagy súlyos formája). 

• Ellenjavallat 
Aktív májbetegség, mint pl. akut hepatitis, vagy 

aktív cirrhosis. 
A szer bármely komponensével szemben fenn

álló túlérzékenység (beleértve az előzetes metil
dopa kezeléssei összefüggésbe hozható májrend
ellenességet, ill. lázat is) (lásd Figyelmeztetés). 

Phaeochromocytoma kezelésére nem _ajánlott. 
• Adagolás .,. -

Felnőtteknek 

Az Aldamct szokásos kezdő dózisa az első 48 
órában 2-szer, ill. 3-szor 250 mg naponta. Ezt köve
tően a napi dózis növelhető, ill. csökkenthető, mini
mum kétnapos időközökkel, a megfelelő terápiás 
válasz eléréséig. Az átlagos fenntartó adag napi 
0,5-2 g, 2-4 részre elosztva. A maximális ajánlott 
napi dózis 3 g. 

Sok betegnél tapasztalható szedatív hatás az 
Aidamel kezelés bevezetését követő két-három nap 
folyamán, vagy a szer dózisának növelése kapcsán. 
Ezért a dózis növelésekor ajánlatos először az esti 
adagot emelni. 

Gyermekeknek 
Az Aldomet kezdő dózisa naponta 2~4 alkalom

mal 10 mg/ttkg. Ez't követően a napi dózis növelhe
tő, ill. csökkenthető a megfelelő terápiás válasz el
éréséig. A dózis-emelések közti időtartam lehetőleg 
legalább 2 nap legyen. A maximális dózis 65 
mg/ttkg, vagy 3 g naponta (a kisebb dózis alkalma
zandó). 

Idősek, vesebetegek: lásd Figyelmeztetés feje
zetben. 

Az Aidamel kezelés rendszerint olyan betegek
nél is elkezdhetó, akik valamilyen egyéb vérnyo
máscsökkentő szert szednek. Ilyen esetekben ezen 
gyógyszerek adagjának módosrtása, illetve alkal
mazásuk fokozatos abbahagyása válhat szüksé
gessé. 

Előzetes antihypertensiv kezelést követően az 
Aidamel kezdő adagja ne legyen több napi 500 mg
nál, és ha az adagot emelni kell, ez minimum 2 na
pos időközökkel történhet. 
• Mellékhatás 

A szedatív hatás rendszerint átmeneti jellegű, s 
leginkább a kezelés kezdeti időszakában, ill. a dó
zis emelésekor figyelhető meg. Fejfájás, asthenia és 
gyengeség szintén általában a kezelés kezdetén, 
átmenetileg fordul elő. 

A következő mellékhatásokról számoltak be: 
Kö.?ponti idegrendszer: szedatív hatás, fejfájás, 

asthaenia vagy gyengeség, paraesthesiák, parkin
sonismus, Bell-féle bénulás, akarattól független 
choreoathetikus mozgások. Psychés zavarok, töb
bek közölt lidércnyomás, csökkent mentális éber
ség, reverzibilis és enyhe psychosis, ill. depressio 
Szédülés, zavartság, cerebrovascularis insufficien
lia tünetei (mely esetleg a vérnyomás csökkenésé
nek tulajdonítható). 
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Cardiovascularis: bradycardia, carolis sinus túl
érzékenység, angina pectoris súlyosbodása. 
Orthostaticus hypotonia. Oedema, súlygyarapodás. 

Gastrointestinalis: hányinger, hányás, puffadás, 
obstipatio, flatulentla, hasmenés, colitis, enyhe száj
szárazság, fájdalmas v. fekete nyelv, pancreatitis, 
sialoadenitis. 

Hepatikus: többek közölt hepatitis, sárgaság, 
májfunkció eltérések. 

Haematofógiai: pozitív Coombs-teszt, haemoly
tikus anaemia, csontvelő depressio, Jeukopenia, 
granulocytopenia, thrombocytopenia. ANA, LE-sejt 
és reumatoid faktor pozitivitás. 

Aflergiás: gyógyszerfüggő láz, lupus-szerü tüne
tek, myocarditis, pericarditis. 

Bőrgyógyászati: ekzemához, lichenaid eruptió
hoz hasonló kiütés, toxicus epidermonecrolysis. 

Egyéb: orrnyálkahártya duzzanat, szérum kar
bamid nitrogén emelkedése, emlő duzzanat, gynae
comastia, laktáció, hyperprolactinaemia, amenor
rhoea, impotencia, csökkent libido, enyhe arthralgia 
izületi duzzanattal vagy anélkül, myalgia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- MAO-gátlókkal (fejfájás, súlyos hypertonia, 

hallucinációk fellépésének kockázata). 
óvatosan adható: 
- sympathomimeticumokkal (a metildopa vér

nyomáscsökkentő hatása csökken); 
- triciklikus antidepressansokkal (a metildopa 

vérnyomáscsökkentő hatása csökken); 
- lítiummal (litium toxicitás veszélye nő); 
- egyéb antihypertensiv szerekkel, beleértve a 

diurelicumokat is (vérnyomáscsökkentő hatás 
potencírozása miatt), 
• Figyelmeztetés 

Idősebb betegek érzékenysége fokozottabb le
het az Aidamel - esetleg syncopehoz vezető -
hypotensiv és szedatív hatásával szemben, mely 
részben az idősebbeknél gyakrabban előforduló ve
sefunkció beszúküléssel, részben előrehaladott 
arteriosclerosissallehet összefüggésben. Ezért idős 
betegeknek a szokásos felnőtt dózisnál alacso
nyabb adagok alkalmazása javasolt. A kezdő adag 
a tehető legkisebb (napi 125 mg, esetleg 250 mg) 
legyen, melyet szükség esetén lassan emelni lehet 
legfeljebb napi 2 g-ig. 

Mivel a vese működését a metildopa viszonylag 
kevéssé befolyásolja, alkalmazható beszúkült vese
múködés eselén is, de csökkentett dózisban, mivel 
az elimináció lelassulhat 

Az Aidemet megvonását követően a hypertonia 
rendszerint 48 órán belül visszatér. Ezt azonban 
rebound effektus nem súlyosbítja. 

Orthostatikus hypotonia jelentkezésekor csök
kenteni kell az adagot. 

A kezelés hatására jelentkező folyadékretencló, 
oedema rendszerint diureticum adásával mérsékel-

hetó. Azonban, ha az oedema progredlát vagy szív
elégtelenség tünetei jelentkeznek, a metildopa adá
sát fel kell függeszteni. 

A metildopa kezeléssei összefüggésbe hozható 
szerzett haemolytikus anaemia ritkán fordul elő. Ha 
a klinikai tünetek felvetik az anaemia lehetőségét, 
meg kell hatámzni a haemoglobin és/vagy haema
tokrit értéket. Ha anaemia igazolódik, megfelelő la
boratóriumi vizsgálatokkat a haemolysis jelenléte 
meghatározandó. Haemolytikus anaemia esetén al
kalmazását abba kell hagyni. A metildopa elhagyá
sa önmagában, vagy kortikoszteroidok adása ezzel 
egyidejűleg, általában az anaemia proffipt remis
sióját eredményezi. Ritkán, de előfordultak fatális ki
menetelű esetek. 

A pozitív Coombs-teszt előfordulási gyakorisága 
különböző vizsgálatok szerint kb. 10-20%. A 
Coombs-teszt pozitíwá válása leginkább a metil
dopa kezelés 6-12. hónapjaközött fordul elő, s ha 
12 hónapon belül nem jelentkezik, akkor rendszerint 
a további folyamatos kezelés során már nem alakul 
ki. A jelenség kialakulása az adag nagyságától is 
függ és valószínűsége azoknál a betegeknél a leg
kisebb, akik napi 1 g, vagy ·ennél kisebb dózisú 
metildopát kapnak. A Coombs-teszt ismét negatívvá 
válik a szer elhagyását követő néhány héten vagy 
hónapon belül 

Ha transzfúzió szükségessége merül fel, a pozi
tív Coombs-teszt ismerete segítséget nyújthat a ke
resztpróba értékelésében. Azoknál a betegeknél, 
akiknél a keresztpróba elvégzésekor a Coombs
teszt már pozitív, a keresztpróbánál minor inkompa
tibilitás! tapasztalhatunk. Ilyen esetben az indirekt 
Coombs-tesztet is el kell végezni. Ha az indirekt 
Coombs-teszt is pozitív, ebben az esetben a major 
keresztreakció alapján kompatibilis vér transzfúzió
jának alkalmazhatóságát haematológusnak, ill. 
transzfúziós szakembernek kell eidönten ie. 

Ritkán előfordult a fehérvérsejtek, elsősorban á. 
granulocyták számának reverzibilis csökkenése. A 
granulocyta szám a szerelhagyását követően gyor
san normalizálódott. 

Ritkán reverzibilis thrombocytopenia is előfor

dult. 
Esetenként a metildopa kezelés megkezdését 

követő 3 héten belülláz jelentkezését észlelték Né
hány esetben a láz eosinophiliával, ill. egy vagy 
több májfunkciós teszt abnormalitásával járt együtt. 
Sárgaság részben lázzal, részben anélkül szintén 
előfordulhat a kezelés kezdetén, általában az első 
2-3 hónapon belül. Elvélve fatális kimenetelű 

májnecrosisről is beszámoltak. Több olyan beteg
nél, akinél a májfunkció zavara alakult ki, májbiop
sziát végeztek, amely gyógyszer-túlérzékenység
gel összefüggő mikroszkópos focalis necrosist mu
tatott. A májfunkciót, a fehérvérsejt számot, ill. a 
kvalitatív vérképet a kezelés első 6-12 hetében 
több alkalommal, továbbá, ha a kezelés során bár-
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mikor ismeretlen eredetű láz jelentkezik, meg kell 
határozni. Láz, káros májfunkciós vizsgálatok, sár
gaság jelentkezésekor a metildopa kezelést abba 
kell hagyni. Ha a láz, ilL a májfunkciós eltérések a 
metildopa kezeléssei összefüggnek, akkor a szer 
elhagyását követően ezek normalizálódnak. Ezek
nél a betegeknél a metildopa kezelést nem szabad 
újra kezdeni. 

A metildopa csak óvatosan adható olyan bete
geknek, akiknek az anamnesisében májbetegség 
vagy a májfunkció zavara szerepel. 

Sebészeli beavatkozás, anaesthesia előtt az 
aneszteziológus! a gyógyszer szedéséről tájékoz
tatni kell. Az Aidamel kezelés alatt álló betegek ala
csonyabb dózisú anaestheticumot igényelhetnek. 
Az altatás során esetlegesen kialakuló hypotonia 
vasapressarak alkalmazásával általában uralható. 
Az adrenerg receptorok érzékenysége metildopa 
kezelés alatt is fennmarad. 

A metildopa dialysissei eltávolítható. E beavat
kozást követően a hypertonia azonban visszatérhet. 

Laboratóriumi eltérések. A metildopa befolyásol
hatja a vizelet-húgysav foszfotungsztát módszerrel, 
a szérum-krealinin aikalin-pikrát módszerrel ill a 
SGOT kolorimetriás módszerrel történő meghatáro
zását. 

Mivel a metildopa a katekolaminokkal azonos 
frekvencián okoz fluoreszcenciát a vizeletmintában 
tévesen magas vizelet katekelamin kancentráció ér~ 
tékeket kaphatunk. Ez zavarhatja a phaeochromo
cytoma diagnózisát Fontos e jelenség ismerete, mi
előtt phaeochromocytoma gyanúja miatt a betegen 
sebészeli beavatkozás történne. A metildopa nem 
befolyásolja a VMA (var)il1in-mandulasav) meghatá
rozását azokkal a módSzerekkel, amelyek a VMA
vanillin átalakuláson alapulnak. Phaeochromocy
toma kezelésére a metildopa nem ajánlott. 

Ritkán a metildopával kezelt betegek vizelele le
vegőn állva megsötétedik, melyet részben a metil
dopa, részben metabolitjainak bomlása okoz. 

Alkalma?ás terhesség és szoptatás alatt 
A metildopa átjut a placentán és megjelenik a 

köldökzsinór vérben, ill. kiválasztódik az anyatejjel. 
Az Aidametet alkalmazták a terhesség alatt je

lentkező hypertonia kezelésére szaros belgyógyá
szati és szülészeti felügyelet mellett. Nem találtak 
klinikai bizonyítékat arra vonatkozóan, hogy az 
Aldomet magzati károsodást okozott volna, vagy ká
ros hatású lenne az újszülöttre. 

Nyilvánvaló teratogén hatást nem írtak le, de 
magzati károsodás lehetősége nem zárható ki, ezért 
a szer alkalmazása terhes, ill. fogamzóképes kor
ban Iévá nőkön vagy szaplató anyákan a várható 
előnyök és -a lehetséges veszélyek gondos mérle
gelését igényli. 

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 
alkalma.zása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleset! veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás tünetei: hypotonia központi ideg
rends.zeri, _gastrointestinalis tünetekkel (súlyos 
sedat1v hatas, gyengeség, bradycardia szédülés 
puffadás, flatulentia, paralytikus ileus, 'hányinger: 
hányás). 

Kezelése: tünteti. Specifikus antidotum-nem is
meretes. Különös figyelmet kell fordítani a szív-, bél-, 
vese-, agyműködés rendellenességeinek, továbbá 
az elektrolitegyensúly felbomlásának felismerésére. 
Gyomormosás, hánytatás javasolt. Infúzió adásával 
a gyógyszer vesén történó kiválasztását gyorsítani 
lehet. Sympathomimeticumok adása is szükséges
sé válhat. 

A metildopa diatysalható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4651 (250 mg) 

OGYI-T.: 4652 (500 mg) 

AI..:EI\IIOXAN tablettil 
csox;'lóox;;s(l\lx) ··•· .• • ... · .. ·.ir··•• 

AWD ATGMd:'-NOSAH02 

A klozapin ún. nem tipikus neurolepticum. Állat
kísérletekben nem okoz catalepsiát. A 0

1
- és 0

2
-re

ceptorokhoz egyforma erősen kötődik. Ad renalitikus 
(alfa1 és alfa2), valamint hisztamin-, muszkarin- és 
szerotoninantagonista (5-HT 2) hatású. Antipsy
chotikus tulajdonsága valószínUieg összefügg az 5-
HT 2-és D/02-antagonista hatással. Más neurolep
ticumokkal összehasonlítva a clozapin atípusos ha
tása, az extrapyramidalis mellékhatások alacsony 
erőfordulási aránya (0-20%), a késői dyskinesia hi
ánya, centrális izomrelaxans hatása arra utal, hogy 
hatásmechanizmusa, központi idegrendszeri táma
dáspontja a típusos neurolepticumokétól eltér 
(S2-D2-agonista, GABA-erg hatás, az agy mesolim
bikus és mesocorticalis régióira gyakorolt hatás). 

A klozapin a pH-tól függóen jól oldódik zsírok
ban és orális alkalmazás után gyorsan felszívódik. 

A maximális vérszintet 1-2 óra múlva éri el. 
Gyorsan eloszlik a szervezetben, és a parenchymás 
szervekben (tüdő, máj. vese), valamint az epében 
halmozódik fel. 

Nagyrészt a plazmafehérjékhez kötődik, a vér
ben szabad, kötetlen formában csak 5-8% talál
ható. 

Az adag és a plazmakoncentráció közölt mea· 
határozott dózistartományon belüllineáris korreláció 
van. Az egyensúlyi állapot4-1 O napon belül áll be 
A klozapin túlnyomórészt a májban metabolizálódik 
kimondottan "first pass" jelleggel. ' 
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A !ómetabolit a 2 1 található N-oxid- és N-
dezmetilszármazék. Farmakológiai hatásuk és toxi
citásuk kisebb, mint az anyavegyületé. Nincs adat 
arra, hogy a számos más metabolitnak vagy inter
mediernek antipsychetikus hatása lenne. A klozapin 
és metabolitjai konjugált formában a vesén keresz
tül (50%) és az epével (35%) ürülnek ki a szervezet
ból. Az enterohepatikus cirkuláció feltételezhető. A 
terminális felezési idő nagy egyéni ingadozást mu
tat (5-33 óra), éppen úgy, mint az orális adás utáni 
biohasznosulás (27-60%). 
e Hatóanyag 

50 mg clozapinum tablettánként. 
e Javallat 

Egyéb neurolepticumokkal történő kezelés ered
ménytelensége esetén: 

- a schizophrenia akut és krónikus formái pozi
tív- és negatív tünetekkel; 

- súlyos terápiarezisztens psychetikus meg
betegedések (mania, atípusos psychosisok); 

- súlyos psychomotoros izgalmi állapotok és 
agresszivitás psychosisokban. 
e Ellenjavallat 

Nem adható: 
-a vér- és vérképzőrendszer betegségeiben, fő

leg, ha a fehérvérsejtek érintettek; 
- a kórelőzményben olyan vérképzószervi meg

betegedés, melyet klozapin, vagy másik triciklikus 
neuroleptikum, ill. egyéb gyógyszer okozott; 

- alkohol, analgeticumok, sedativumok, hyp
noticumok és más psychotarmakanak által okozott 
heveny mérgezésekben, toxikus psychosisokban, 
comatcsus állapotokban; 

- súlyos máj-, epe- és vesebetegségekben. 
Szúk csarnokzugú glaucomában; 

-terhességben és szoptatás alatt; 
- elegendő tapasztalat hiányában gyermekek-

nek és 16 év alatti fiataloknak. 
Óvatosan adható: 
- szervi elváltozásokkal járó agyi betegségek

ben, pl. cerebrovascularis elégtelenség manifest 
formáiban vagy encephalitis utáni állapotokban; 

- szervl agyelváltozásokkal járó psychosyn
dromában (exogén reakciótipusokban, ill. átmeneti 
syndromákban). 

Thrombosisban, krónikus ischaemiás szívbeteg
ségekben, prostatahypertorphiában, bélatoniában, 
továbbá gyógyszerallergia és más, a kórelózmény
ból ismert gyógyszertúlérzékenység esetén. 

Fokozott görcskészségben, pl. epilepsiában az 
antiepileptikus adagot újból meg kell állapítani. 
e Adagolás 

Individuális. Csak rendszeres ellenőrzés mellett 
alkalmazható. 

Lehetőség szerlnt folyamatosan .kell adagolni, 
mind a terápia megkezdésekor, mind akkor, amikor 
hosszabb kezeléskihagyás után az adagolási újra
kezdjük 

A kezdő napi adag általában 25-50 mg (szük
ség eselén egészen 200 mg-ig), azaz, Yz---1 (-4) tab
letta naponta. A tabioltákat kevés folyadékkal kell 
bevenni. 

EzUtán az adagot 25-50 mg-onként (Yz---1 tablet
ta) lassan és fokozatosan, legfeljebb naponta vagy 
másodnaponta addig emeljük, míg ambuláns keze
lésesetén a 300mg-os (6 tabletta), folyamatos (kór
házi) kezelésesetén pedig a 600 mg-os (12 tablet
ta) átlagos napi adagot el nem érjük. Beadás: álta
lában napi 3 részletben. 

Ezt az adagot, amennyiben a beteg jól túri, a kí
vánt terápiás hatás eléréséig fenn lehet tartani. 

Fenntartó adagnak elég napi 25-200 mg (Y2-4 
tabletta). Gyakran még éjszaka is adni kell. Maga
sabb adagok eselén EEG-vizsgálatok, vérszint
meghatározások, klinikai farmakológiai ellenérzés 
szükséges. 

A kezelés hirtelen megszakítása kerülendó. Ká
ros vérkép vagy mérgezés eselén azonban a keze
lés megszakítandó. 

Idősebb, leromlott általános állapotban lévő, 
vagy nagyon sovány betegek adagjait arányosan 
csökkenteni kell. 
• Mellékhatás 

Egyes esetekben, többnyire a kezelés megkez
désétól számított 18 héten belül vérképelváltozáso
kat - leukocytopeniát, granulocytopeniát vagy 
agranulocytosist - okozhat. Az agranulocytosis le
hetséges első jelei: grippeszerú tünetek, láz, torok
fájás, fogíny- és szájnyálkahártya-gyulladás, nehe
zen gyógyuló sebek, furunculusok. Ezekben az ese
tekben az Alemoxan-kezelés folytatása előtt a vér
képet újból ellenőrizni kell. 

Különösen a kezelés kezdetén különböző, a be
tegek reakciókészségét és türóképességét hátrá
nyosan befolyásoló átmeneti mellékhatások jelent
kezhetnek, melyek a kezelés alatt az adagok csök
kentésével mérséklódnek vagy teljesen megszún
hetnek: 

-aluszékonyság vagy napközbeni fáradtság: 
- vegetatív funckionális zavarok: hypotonia, fo-

kozott verejtékezés, az ortosztatikus reguláció zava
ra, székrekedés, vizeletretentio; 

- nagyon ritkán börtünetek. 
Accomodatiós zavarok főleg nagyobb adagok 

alkalmazása után. Tachycardia és fokozott nyálel
választás hosszabb ideig is. Az utóbbi elkerülhető 
az adagok hetyes megválasztásával, adott eset
ben perifériásan ható anticholinerg szerrel is ki
védhető. 

A kezelés 1. és 5. napja közölt fellépó, 38 °C-t 
meghaladó hömérsékletemelkedés többnyire jóin
dulatú és a gyógyszerhatás következménye. A leg
többször lázcsillapítók adása nélkül is elmúlik, adott 
esetben a fizikoterápiás kezelés is eredményes. 

Rendkívül ritkán az ún. NMS (neuroleptikus 
malignus syndroma) is előfordulhat 
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Kivételes esetekben, többnyire váratlanul delíri
umos állapotok, nagyon ritkán epilepsiás rohamok 
vagy zavart állapotok is előfordulhatnak. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Az Alemoxant lehetőség szerint manaterápi
aként kell alkalmazni. 

Kerülni kell az olyan gyógyszerek egyidejű adá
sát, melyeknek ismert vérképzószervi mellékhatása 
van. 

Együttadása kerü!endó: 
- pírazol-származék analgeticumokkal (aminofe

nazon stb.); 
- egyes triciklikus neurolepticumokkal, karba

mazepinnel és antidepressansokkal (fenotiazinok); 
- antirheumaticumok (aranykészítmények): 
- thyreostaticumokkal (tioimidazol-származékok: 

karbamizol, metimazol); 
- maláriaellenes szerekkel (kinin, kinolinszár

mazékok). 
Óvatosan adhatók: 
- egyes anticonvulzív szerekkel (hidantoinok, pl. 

fenitoin: oxazolidindionokkal, mint a trimeladion); 
- indandion-típusú anticoagulánsokkal (fenin

dion); 
- különbözó antibakteriális szerekkel, (mint pl. a 

klóramfenikol, szulfonamidok, nitrofurán); 
- penicillin; szulfonilurea-típusú antidiabeticu

mokkal, 
- valamint levamizollal. 
Komolyabb vérképelvátozásokban minden po

tenciális károsodást okozó gyógyszer és anyag 
adását abba kell hagyni. A kezelést más triciklikus 
neurolepticumokkal folytatni nem szabad. 

Az Alemoxan fokozzg./ 
-az alkohol, nyugtatÓk, altatók, fájdalomcsillapí

tók és más psychopharmakonok psychotrap hatá
sát: 

-az antihypertensiv és anticholinerg szerek, va
lamint az antihistaminicumok hatását. 

Az Alemoxan csökkenti a levedapa hatását. 
Hypotoniás állapotokban csak angiotenzin! 

vagy noradrenalin-származékokat szabad adni. 
Epinefrint (adrenalin!) adni tilos! Litiummal kombi
nálva nő a neurotoxikus me! lékhatások (delíriumok, 
görcsók, az extrapiramidalis rendszer zavarai) ve
szélye, pentetrazollal kombinálva pedig fokozódik a 
görcskészség. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása olyan betegeknek javallt, akiken 
más neurolepticumok nem hatottak kielégítően vagy 
kellemetlen mellékhatásokat okoztak, azaz, ha leg
alább két hagyományos neurolepticum a szokásos 
adagolásmód mellett és meghatározott időn belül 
nem javította megnyugtató módon a betegség klini
kai és szubjektív tüneteit, vagy olyan súlyos, leküzd
hetetlen, főleg extrapyramidalis eredetű me! lékhatá
sokat okozott, amik a kezelés folytatását megkérdő
jelezték. A kezelés megszakitását szükségessé tevő 

vérképzőszervi károsodásról a kezelőorvos az 
OGYl-t tájékoztatni köteles (85.748/1976 (Eü.K.18) 
sz.Közl.) 

A terápia megkezdése előtt minden betegen tel
jes vérkép~izsgálat készítendő. A terápia első nyolc 
hetében negynaponként, további négy hónapon át 
hetenként, majd kéthetenként ellenőrizni kell a 
~~~~-ocyta- és thrombocytaszámot H? kétyizsgálat 
kezott a leukocyta-, ill. a thrombocytaszám jelentő
sen csökken, vagy a leukocytaszám fokozatos 
csókkenése mellett az érték 3000/mm3-re esik, a te
rápiál azonnal meg kell szüntetni. 

A terápia alatt kéthetenként teljes vérképellenér
zést kell végezni. A terápiát akkor is meg szakítani 
ha a vizsgálat értékelheló eltérést muta!, továbbá: 
ha a laboratóriumi ellenőrzés lehetősége vagy a be
teg együttműködése nem biztosítható. 

A terápia megszakításakor - vérképzőrendszer 
károsodásamiatt-kerülendő az Alemoxannak feno
tiazin típusú vagy általában triciklikus major tranquil
lánsokkal történő helyettesítése. 

A transzaminázokat célszerű rendszeresen 
ellenőrizni (a kezelés megkezdése előtt, a kezelés 
első négy hetében kéthetente, ezután a kezelés 19. 
hetéig havonta, majd komplikációmentes kezelés 
eselén negyedévenként). 

A beteget vagy hozzátartozóját fel kell világosí
tani arról, hogy ha a gyógyszer szedése alatt láz 
gingivitis, pharyngitis, feltűnő gyengeség, általába~ 
influenzaszerú tünetek jelentkeznek, azonnal a ke
zelést elrendelő orvoshoz kell fordulni. 

Az orvos felelős azért, hogy az előírt ellenőrző 
vizsgálatok és azok értékelése megtörténjék. 

Teendők vérképetváltozások eselén 
Vérképelváltozások a terápiás adagok mellett is 

előfordulhatnak. Amennyiben a leukocytaszám hir
telen 3000/mms, illetve a granulocytaszám 
1500/mm3 alá esik, a klozapin adását azonnal fel 
kell függeszteni. A kezelést nem szabad triciklikus 
neurolepticumokkal folytatni. 

Amíg a laboratóriumi leletek nem normallzálód
nak, a vérképet gondosan ellenőrízni kell. Ha a 
granulocytaszám 1000/mm3 alá esik, a beteget fer
tőző osztályon, az elkülönítőben kell elhelyezni. 

A fertőzés megelőzésére, illetve gyógyítására 
nem szabad vérsejtkárosodást okozó szereket (pl. 
klóramfenikol) adni. A lázcsillapító hatású anal
geticumok adásánál is fokozott óvatosság szüksé
ges. Az agranulocytosis prognózisa annál jobb, mi
nél korábban ismerik fel. A fertőzések nehezítik a 
gyógyulást 

Túladagolás esetén: kábultság, aluszékonyság, 
scporasus állapot grand mal rohamok, nyugtalan
ság, agitatio, termolabilitas, hypothermia, tachycar
dia, hypotonia, szívritmus-zavarok, szívingervezeté
si zavarok, collapsus, bélatonia, légzésdepressio, 
coma. 

A túladagolásból eredő mérgezés ellátása: 
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Mivel specifikus ellenszer nem ismeretes, tüneti 
kezelés szükséges: azonnali és ismételt gyomormo
sás (ez még több órával a gyógyszer lenyelésa után 
is eredményes lehet), aktivált szén és nátrium
tioszulfát adása indokolt. A légzés és keringés tá
mogatása, valamint az elektrolitháztartás és a 
sav/bázis egyensúly ellenőrzése is szükséges. 

Az esetleges késői következmények miatt aján
latos a mérgezettet a tünetek megszűnése után is 
még négy napig megfigyelés alatt tartani. 

Az anticholinerg tüneteket parasympatho
mimeticumokkal, mint piridosztigmin vagy neosztig
min, a vegetatív zavarokat dihidro-ergotaminnal, a 
szívritmus-zavarokat digitáliszglikozidokkal, nátri
um-bikarbonáttal vagy káliumkészítményekkel - és 
nem kinidinnel vagy prokainamiddal - kell kezelni. 
Hypotaníában óvatosan plazmapótszereket vagy al
bumin! lehet adni. Az alacsony vérnyomás kezelé
sére beváll az angiotenzin, de noradrenalinszár
mazékok is adhatók. Epinefrin (adrenalin) adása- a 
járulékos érregulációs zavar veszélye miatt- ellen
javallt. A görcsök ellen diazepamot kell adni. 
Barbiturátok nem adhatók. A peritonealis- vagy a 
haemodialysis többnyire hatástalan. 
• Megjegyzés: + + VSz 
• Törzskönyvi szám: K- 2136 

ALFETIM 2,5mg fill11tabletta(30x) i 

ALFETIM SR 5 mg (~!a(d .•••••• ···•· 
filíntabletta,(28x;.56x) · .. 

SYNTHÉLA~O . · •• ..• ATC kódo Gd4B X0 2 

Hatóanyaga, az alfuzosin oralisan ható quina
zolon-származék, mely szelektíven antagonizália a 
postsynaptikus a 1-adrenoreceptorokat, specifiku
san a vesicalis trigonum, urethra és a prostata o:1-

adrenoreceptorait. 
A 2,5 mg-os filmtabletta hatóanyaga jól felszí

vódik, biológiai hasznosulása 64%, a maximális 
plazmaszintet általában 0,5-3 óra alatt éri el. Fele
zési ideje 3-5 óra. 

Az 5 mg-os retard filmtabletta prolongált hatá~ 
sú, a hatóanyag maximális plazmaszintjét a bevétel 
után kb. 3 óra múlva éri el, eliminációs felezési ide
je 8 óra, biológiai hasznosulása általában 15%-kal 
kisebb, mint a 2,5 mg-os filmtablettáé. 

Az alfuzosin kötódése a plazmaproteinekhez 
90%, a humán szérumalbuminhoz 68,2% és a hu
mán szérum-a-glikoproteinhez 52%. 

Az alfuzosin részben metabolizálódik, részben 
kiürül az epével, ill. a faecessel. A metabolitoknak 
nincs farmakodinámiás hatása. 

A kinetikát nem befolyásolja a táplálék. 
75 év feletti egyéneken a felszivódás gyorsabb 

és a plazmaszint csúcsértéke magasabb. A bio-

hasznosulása fokozódhat és némely betegben a 
disztribuciós volumen csökkenhet Az elimináciős 
felezési idó változallan marad. 

Klinikailag az alfuzosin postsynaptikus antaga
nista hatása következtében csökkenti a vizeletkivá~ 
Jasztó rendszer alsó szakaszának izomtónusát, ez
által megkönnyíti a vizeletürítés!. 

Krónikus veseelégtelenségben (legyen a krea.c 
tininclearance akár 15-40 ml/min) alkalmazása nem 
befolyásolja kórosan a vesefunctiót. 

Az alfuzosin a cardiovascularis rendszerre anti
hypertensiv hatást gyakorol. Nem nyomja el a sinus
rhythmust és javítja a pitvar-kamrai ingerületveze
tést 
• Hatóanyag 

2,5 mg alfuzosinium chioratum fehér színű bi
konvex filmtablettánként 

5 mg alfuzosinium chioratum halvány sárga szí
nű, domború felületű retard filmtablettánként. 
• Javallat 

Beningnus prostatahypertrophia tüneti kezelé
se, amikor a sebészi beavatkozásra bármilyen ok
ból nem kerül sor. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Orthostatikus hypotonia az anamnesisben. Más al
fa-blockolókkal történő kombináció. 
• Adagolás 

2,5 mg-os fifmtabfetta: általában naponta 3-
szar 1 fílmtabletta (7,5 mg) az ajánlott adag. 

5 mg-os relard filmtabfetta: A tartós hatású 5 
mg~os filmtablettából naponta 2-szer 1 db (10 mg) a 
szokásos adag. A tablettát szélrágás nélkül kell le
nyelni! 

65 évnél idősebb betegeknek a kezdő adagja 
1-1 db 2,5 mg-os filmtabletta reggel és este. Ez az 
adag növelhető legfeljebb napi 4 filmtablettára (na
pi 1 O mg) vagy naponta 2 db 5 mg-os retard filmtab
lettára (napi 10 mg). 65 év felett az alkalmazható 
legnagyobb napi adag 10 mg. 

Veseelégtelenségben szenvedő betegeknek, 
óvatosságból célszerű a kezelést naponta 2-szer 1 
db 2,5 mg-os filmtablettával (napi 5 mg-mal) kezde
ni. A további adagolás a klinikai választól tehető füg
góvé. 

Enyhe, ill. középsúlyos májkárosodás eselén a 
kezelést naponta egyszer 1 filmtablettával {2,5 mg) 
célszerű elkezdeni, majd 2-szer 1 filmtablettát (napi 
5 mg~ot) alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Leggyakrabban gastrointestinalis jelenségek 
(hányinger, gyomorfájás, diarrhoea), szédülés, ká
bultság, bágyadtság, fejfájás. Ritkábban szájszá
razság, tachycardia, mellkasi fájdalom, gyengeség, 
álmosság, kiütés, viszketés, hőhullámok. 

Magasvérnyomásos betegekben palpitaliót, 
orthostatikus hypotoniát, oedemát okozhat. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerülendő: 
- más alfa-adrenerg gátlókkal, mint prazosin, 

terazosin stb. 
- kalciumantagonistákkal: nifedipin, bepridil, 

diltiazem, verapamil, nicardipin, nitrendipin, a vér
nyomásesés kockázata miatt. 

Együttadása gondos ellenőrzést igényel az 
anaesthesiában használatos szerekkel, mivel azok 
az alfuzosinnal kezelt betegben vérnyomáslabilitást 
okozhatnak. 

Sem farmakodinamiás, sem farmakokinetikai 
jellegű interakciót nem észleltek egészséges önkén
teseken alfuzosin és warfarin, digoxin, hidrokloroti
azid és atenolol között. 
e Figyelmeztetés 

Magas adagok alkalmazásakor, vagy hyper
toniás betegekben orthostatikus hypotonia előfor
dulhat a gyógyszer alkalmazása utáni órákban. Ezt 
figyelmeztető tünetek jelzik: szédülés, fáradtság, iz
zadás. Ilyen esetekben a beteg feküdjön le, amíg 
ezek a tünetek megszúnnek. Ezek a jelenségek át
menetiek és a kezelés folytatását az adag csökken
tése után általában nem gátolják. A betegeket fi
gyelmeztetni kell ezen tünetek esetleges előfordul á
sára. 

Kalciumantagonistákkal történó kombináció! el 
kell kerülni, mert súlyos vérnyomásesést eredmé
nyezhet. 

Fokozott óvatosság szOkséges, ha a beteg túl
érzékeny alfa-blockolókkal szemben. 

Minthogy az alfuzosin vérnyomáscsökkentő ha
tású, csak igen óvatosan sz~bad vérnyomáscsök
kentőket szedő betegeknekfondein i. 

Az alfuzosint nem szabad önmagában rendelni 
coronaria-betegeknek, specifikus terépiát kell bizto
sítani a coronaria-elégtelenség kezelésére. Ha az 
angina újra jelentkezik vagy súlyosbodik, az alfu
zosin kezelést abba kell hagyni! 

A gyógyszer szédülést, bágyadtságo!, álmos~ 
ságot, ájulásérzést hányingert, fejfájás! is okozhat 
mellékhatásként, ezért az orvos egyedileg határoz
za meg a közlekedésben történő részvételre, a bal~ 
eseti veszéllyel járó munka végzésére vonatkozó 
korlátozást vagy tilalmat. 

Túladagolás. Ezideig sem· szándékos, sem vé
letlen túladagolás nem ismeretes. Túladagolás ese
lén a beteget le kell fektetni és kórházban a hypo
taníában szokásos kezelést kell biztosítani (volu
menpótlás, vasopressor). 

A leginkább megfelelő antidotum egy vasocon~ 
strictor, amely közvetlenül az érrendszer izmaira hat. 
Az alfuzosin nehezen dializálható erős fehérjekötő
dése miatt. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4373 (2,5 mg 
filmtabt.): OGYI-T.: 437 4 (5 mg relard filmtabl.) 

ALUSULIN ·200 l11g/ml szuszperizió 

ORION 

Az Alusulin szuszpenzió hatóanyaga a szukral
fát, egy szulfatált diszacharid alumínium-sója. 

Sósav és epesavak hatására részben hidsplizá
lódik és ezáltal egy olyan bevonóanyaQgá aYakul. 
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 gyomornyálka
hártya, kOlönösen a fekély felszínét. E hatásán kívül 
a szukralfát abszorbeáljaa pepszin! és az epesava
kat 

A hatóanyag a gyomor-bélrendszerból rosszul 
szívódik fel, ezért nincs kifejezett szisztémás hatá
sa. 
• Hatóanyag 

40 g sucralfatum 200 ml szuszpenzióban. 
Segédanyagként 56 g szorbitot, konzerváló

szerként metil-p-hidroxibenzoátot és p-hidroxi-ben
zoátot. valamint aromaanyagokat tartalmaz. 

1 g sucralfatum 5 ml :::c./1 teáskanál szuszpenzi
óban. 
O Javallat 

Gyomor- és nyombélfekély, gastritis, reflux oeso
phagitis kezelése, nyombélfekély recidiválnak pro
phylaxisa. 
o Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Erő
sen beszűkül! vesefunkció (a készítmény alkalma
zása során az alumínium vérszintje toxikusig emel
kedhet). Oysphagia, vagy gastrointestinalis tractus 
obstructiós betegsége. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 

A szakésos adag napi 3-4 g sucralfatum, azaz 
3-szar 5 ml (1 teáskanál) szuszpenzió étkezés előtt 
1 órával és 5 ml ( 1 teáskanál) szuszpenzió lefekvés 
előtt. 

Ulcus duodeni gyógyulása után a recidívára haj
lamos beteg prophylactikus kezelése naponta 2-
szer 5 m! (1 teáskanál) szuszpenzió reggel éhgyo
morra, ill. este lefekvés elótt. Nyombélfekély esetén 
a kezelés időtartama általában 4-8 hét; a gyomorfe
kélY esetében általában 3-6 hét: reflux oesophagitis 
eselén pedig általában 4-6 hét, szükség eselén 12 
hét. 

Gyermekeknek 
Biztonságos használata és hatásossága gyer

mekeken nincs megállapítva. 
e Mellékhatás 

A hatóanyag alig szfvódik fel, így szisztémás ha
tásra nem kell számítani. 

Enyhe gastrointestinalis mellékhatások: ese
tenként székrekedés, ritkán szájszárazság, nau-
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sea, vertigo, exanthema. Paraben tartalom miatt az 
arra érzékenyeken túlérzékenységi reakció előfor

dulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
Tetraciklinnel, feniotinnal, cimetidinnel, digoxin

nal, retard teofillinnel, warfarinnal, ranítidinnel, 
szulpiridde.l, ursodeoxycholsav, chenodeoxychol
sawal egyidejűleg adva, csökkenti a hatóanyagok 
felszívódását, ami 1-2 óra bevételi különbséggel el
kerülhető. 

Ciprofloxacin, norfloxacin vagy ofloxacin együt
tes alkalmazása estén 2-3 óra bevételi időkülönb
ség szükséges. 

Az Alusui in bevétele előtt és után antacidat csak 
30 perc időeltéréssel szabad alkalmazni. 
e Figyelmeztetés 

Gyomorfekély kezelése eselén meg kell győződ
ni a betegség jóindulatú jellegéről. Használata ter
hesség alatt és gyermekkorban nem ajánlott. Nem 
ismeretes, hogy a gyógyszer szoptatáskor átjut-e az 
anyatejbe, ezért szapiatás ideje alatt használata 
nem ajánlott. Veseelégtelenségben szenvedók szé
rumának aluminium- és faszfáiszintjét ellenőrizni 

kell. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 oc között). 

• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4013 

AMBROXOL.'0.30mgtabletta(20~) 
AMBROXOL-Q 15. mg/5;ml szirup 

(1 00 rrll) 

BIOGAL ·ATC kód:··R05C"B06\ 

Hatóanyaga, az ambroxol, a brómhexin aktív 
metabolitja, benzilamin szerkezetű mukolitikum. Ha
tására a nyákelválasztó sejtekben fokozódik a 
lizoszómák képződése és a hidrolítikus enzimek ak
tivitása ami a bronchiális váladék savanyú 
mukop~liszacharidákból álló rostjainak lebontásá
hoz vezet. Egyúttal a serosus mirigysejtek stimulá
lódnak, így kisebb viszkozitású nyák képződik. A 
légutak gyulladásos megbetegedéseiben az 
ambroxol fokozza a surfactant képződés!. 

Az ambroxol csaknem teljes mártékben felszívó
dik és 80%-ban plazmafehérjékhez kötődik. 
Részben "first-pass" effektussal metabolizálódik. 
Inaktív metabolit formájában túlnyomó részben 
(90%) avesén keresztül választódik ki. 

Állatkísérletes vizsgálatok szerint az ambroxol 
átjut a placentán, kiválasztódik az· anyatejbe és a 
liquorban is kimutatható. 
• Hatóanyag 

30 mg ambroxolium chioratum tablettán ként; 

300 mg ambroxollum chioratum 100 ml szirup
ban (5 ml szirup 15 mg hatóanyagat tartalmaz). A 
szirup édesitöszerként szarbitai és szacharint tartal
maz. 
• Javallat 

Káros szekrétumképzódéssel járó akut és 
krónikus légúti megbetegedések: akut és króni
kus bronchitis, emphysemához, tüdőfibrosishoz 
társuló hörghurut, asthma bronchiale, bronchiec
tasia. Nyákoldás elősegítése az orr-garatüreg gyul
ladásai ban, laryngitis, sinusitis, rhinitis sicca kezelé
sekor. 
• Ellenjavallat 

A készítmény összetevői, ill. brómhexin iránti túl
érzékenység. Ulcus veniriculi et duodeni. Terhes
ség első 3 hónapja és szoptatás. 
• Adagolás 

Tabletta 
Felnőtteknek az első 2-3 napon naponta 3-szar 

1 tabletta, majd hosszantartó kezelésre naponta 2-
szer 1 tabletta vagy naponta 3-szar \12 tabletta. 

Gyermekeknek: 5-12 éves korban naponta 2-3-
szar %tabletta. 

Sz iru p 
Felnőtteknek az elsó 2-3 napon naponta 3-szar 

10 ml, majd hosszantartó kezelésre naponta 2-szer 
10 ml vagy 3-szar 5 ml szirup. 

Gyermekeknek: 
0-2 éves korban naponta 2-szer 2,5 ml, 
2-5 éves korban naponta 3-szar 2,5 ml, 
5 éves kor felett naponta 2-3-szor 5 ml szirup. 
Gyermekek esetében a kezelés kezdetén a fent 

megadott adagok kétszerese is adható. 
A szirup készítményhez egy osztással ellátott 

mérőedény van mellékelve. 
A gyógyszert az étkezések után bóséges vízzel 

kell bevenni. A bóséges folyadékbevétel elősegíti 
az ambroxol nyákoldó hatását. 

Súlyos veseelégtelenség eselén az adagot vagy 
az adagolás· gyakoriságát csökkenteni kell. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyomor-bélpanaszok, hosszantartó keze
lés során émelygés és hányás. Esetenként gyen
geség, fejfájás, hasmenés, bórkiütés és allergiás re
akció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerűlendő: 
- köhögéscsillapítókkal (ai ambroxol által 

elfolyósítolt nyák kiköhögését gátolják). 
Amoxicillinnel, cefuroximmal, eritromicinnel és 

daxiciklinnel együttadva fokozza az antibioticumok 
penetrációját a bronchiális secretumban. 
e Figyelmeztetés 

A hörgők motorikus tevékenységének zavarai, 
ill. nagyobb váladékmennyiség képződésekor foko
zott óvatossággal alkalmazható a váladékpangás 
veszélYe miatt. 

Túladagolás: Az akut túladagolás lehetséges tü-

F/1660 

netei: nausea; vomitus, diarrhoe és egyéb gastroin
testinalis zavarok. 

Túladagolás esetén az első tennivaló a hányta
tás és esetleg folyadék (tej, tea) itatása. 

A bevételtól számított 1-2 órán belül célszerű 
gyomormosás! p.lkalmazni. Ajánlatos a keringési 
rendszert folyamatosan ellenőrizni. 

Eltartás. Tabletta: Szobahőmérsékleten, 15-25 oc 
köz ölt. 

Szirup: szobahómérsékteten, 15-25 oc között, 
fénytól védve. Felbontás után hűtőszekrényben tá
rolva 1 hónapig használható fel. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4466 (tabletta) 

OGYI-T.: 4467 (szirup) 

AMIKIN100 mg injekció(1 x2ml) .. 
AMIKIN 250 mg injekció. (1 .x 2rrd) 
AMIKIN 500 mg injekció (1 x 2ml) 
AMIKIN 1 x 4 rnl injekció (1 x 4ml)' 

. . 
BRISTOL~MYERS·SOUIBB 

.· ··. ' A(C kóiU01G BŐ6 

Hatóanyaga, az amikacin félszintetikus amino
glikozid antibiotikum, kanamicin-származék. 

lm. adagolás után gyorsan szívódik fel. Egész
séges önkéntesekben a beadás után 1 órával mért 
átlagos csúcskoncentrációk: 

250 mg (3,7 mg/ttkg) utpf112 )lg/ml; és 500 mg 
(7,5 mg/ttkg) után 21 )lg/ml~es érték. 

10 óra múlva 0,3 J.tg/ml, ill. 2,1 )lg/ml. 
Normál vesefunkció esetén az első 8 órában az 

intramuscularisan beadott dózis 91,9%-a választó
dik ki változatlan formában a vizelettel és 98,2%-a 
az első 24 órában . Az átlagos vizeletkoncentráció 
250 mg dózis beadása után, az első 6 órában 563 
J.tg/ml; 500 mg adagolása után 832 1-tg/ml. 

/v. adagolás: 500 mg (7,5 mg/ttkg) amikacin 
egyszeri adása után (infúzióban 30 percen keresz
tül ) egészséges felnőttben a következő szérumkon
centrációk várhatók: az infúzió végén 38 11g/ml; 30 
perc, 1 óra és 10 óra múlva az átlagos mért kan
centráció 24 11g/ml, 18 1-1g/ml ill. 0,75 11g/ml. A vize
lettel az első 9 órában a beadott gyógyszermennyi
ség 84%-a ürült ki és 94%-a 24 órán belül. Egészsé
ges felnőttben 7,5 mg/ttkg 12 óránként infúzióban 
adva jól tolerálható és nem jelentkezett gyógyszer
kumuláció. 

A gyógyszer átlagos szérum elearance-e 
100 ml/min., vese elearance-e 94 ml/min. normál ve
sefunkciójú egyénekben. Az amikacin elsősorban 
glomerulus-filtrációval ürül. Felezési ideje valamivel 
több, mint 2 óra. 

Beszűkül! vesefunkció esetén a gyógyszer kivá
laszlódása jelentösen csökken, ennek megfelelóen 
a gyógyszer dózisát a vesefunkció függvényében 
módosítani kelJ. 

Ajavasolt dózis beadásával terápiás gyógyszer
szint érhető el a csontban, a szlvizomzatban, az 
epehólyagban és tüdószövetben, emellett jelentős 
kancentráció érhető el a vizeletben, epéQ.en .. .J<:.Qpet
ben, a hörgőváladékban , az interstitialis- és pleu
ra --, valamint synovialis folyadékban. 

Áthatol a placentagáton és szignifikáns koncent
rációt ér el az amnion folyadékban. A magzati szé
rumkoncentráció az anya szérumában mérhetó kan
centrációnak kb. 16%-a, a magzat vérében a 
gyógyszer felezési ideje mintegy 3,7 órára tehető. 

Az amikacin ellenáll a más aminoglikozidot - így 
a gentamicint, tobramicint és kanamicint- el bontó 
enzimeknek ln vitro vizsgálatok szerint az amikaci n 
béta-laktám antibiotikumokkal kombinálva sziner
gista hatású számos Gram-negatív mikroorganiz
mussal szemben 
• Hatóanyag 

100 mg, ilL 250 mg., ill. 500 mg amikacinum 
(amikacin-szulfát formájában ) 2 ml steril vizes ol
datban, ill. 1000 mg amikacinum {amikacin-szulfát 
formájában) 4 ml steril vizes oldatban. 
• Javallat 

Olyan súlyos infekciók rövidtávú kezelése, ame
lyeket amikacinra érzékeny Gram-negatív baktériu
mok okozhatnak, így Pseudomonas speciesek, E. 
coli, indol-negatív és indol-pozitív Proteusok, Provi
dencia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia törzsek és 
Acinetobacter törzsek. 

Bacteriaemiák (beleértve az újszülöttkori sep
sist); a légzószervrendszer, a csont, az ízület, a köz
ponti idegrendszer infekciói, beleértve a meningi
tist, a bór és lágyrész infekció! is. 

Intraabdominális infekciókban (beleértve a peri
tanitist is), égési sérülésekben, illetve postoperativ 
infekciókban. 

Komplikált, súlyos húgyuti infekciók, amennyi
ben azt amikacinra érzékeny kórokozók okozzák. Az 
aminoglikozidok, így az Amikin sem javasolt nem
komplikált húgyuti infekciók kezelésére, csak abban 
az esetben, ha a kórokozó más, kevésbé toxikus an
tibiotikumra nem érzékeny. 

A kórokozók amikacin érzékenységének kimuta
tására bakteriológiai vizsgálatokat kell végezni. 

Súlyos Gram-negatív infekciók eselén elkezdhe
tó az adagolás, mielőtt az érzékenységi vizsgálat 
eredménye megérkezik. Annak eldöntését, hogy a 
terápia ezzel a gyógyszerrel folytatható-e az érzé
kenységi vizsgálat eredményétóL az infekció sú
lyosságától, a klinikai kép alakulásától, az 
e!óny/kockázat várható arányától kell függővé tenni. 

Staphylococcus infekciók kezdő terápiájaként, 
amennyiben a súlyos infekcióban egyaránt feltéte
lezhető Gram-negatív baktérium vagy Staphylococ-
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cus, ha a kórokozó érzékeny amikacinra és a beteg 
allergiás más antibioticummal szemben. 

Néhány súlyos infekcióban , így az újszülöttkori 
sspsisben az amikacint penicillinszármazékkal cél
szerű kombinálni, miután Gram-pozitív mikroorg?
nizmus, - mint pl. a Streptococcus vagy Pneumo
coccus lehetősége - az infekció kiváltásában nem 
kizárható. 
e Ellenjavallat 

Aminoglikozid-allergia (az egyes származékok 
közölt keresztallergia áll fenn). A készítmény kom
ponenseivel szembeni túlérzékenység. 
o Adagolás 

lm. és iv. A megfelelő adag kiszámításához a 
beteg testsúlyát kell figyelembe venni. A beteg ve
sefunkciójának méréséhez a szérumkreatinin-kon
centrációt vagy az endogén kreatinin elearancet kell 
felhasználni. A karbamidnitrogén meghatározása 
nem megfelelő erre a célra. 

- lm. alkalmazása, normál vesefunkciójú bete
geknek: 

felnőtteknek, gyermekeknek és idősebb csecse
mőknek 15 mg/ttkg/nap két,vagy három egyenlő 
részre osztva. pl. 7,5 mg/ttkg 12 óránként, vagy 5 
mg/ttkg 8 óránként. 

Amennyiben az amikacin indikált újszülötteknek, 
javasolható 1 O mg/ttkg kezdő telítő dózis alkalmazá
sa, ami aztán 7,5 mg/ttkg dózissal folytatandó 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. 

Elhízott betegek esetében se haladja meg az 
1,5 g/napot. 

Olyan komplikált infekciókban, amelyekben a 
gyógyszer adagolása 10 napon túl is szükséges 
lehet, az Amikin adását újból kell értékelni, és 
az amikacin szérumkoncentrációját a vese-, a hal
lás és a vestibularis funkció! gondosan ellenóriz
ni kell. 

Nem komplikált infekció esetén, ha a kórokozó 
amikaclnra érzékeny, a klinikai képben javulás vár
ható 24-48 órán belül. Amennyiben megfelelő, egy
értelmű klinikai válasz 3-5 napon belül nem mutat
kozik, a terápiát félbe kell szakítani, és újból kell ér
tékelni a kórokozó gyógyszerérzékenységét. A terá
piás kudarc oka lehet, hogy a kórokozó rezisztens, 
vagy pedig olyan szeptikus góc áll fenn .. amely se
bészi feltárást igényel. 

Amennyiben nem komplikált húgyuti infekcióban 
adása szükségessé válik, napi 2-szer 250 mg aján
lott. 

- lm. adagolás beszúkült vesefunkció esetén: 
1. vagy normál adagok adandók hosszabb idő

közökben, 2. vagy csökkentett adagok normál idő
közökben. 

Mindkét módszert a beteg kreatinin elearance-ére 
vagy a szérumkreatinin értékére kell alapozni. Egyik 
módszer sem alkalmas abban az esetben, hogyha a 
beteg dialízisre szarul. 

1. Normál dózis hosszabb időközökben: ha a 
kreatinin clearance nem ismert és a beteg vesefunk
ciója stabil. a dozírozási időköz: a beteg szérum
kreatinin értékeszorozva 9-cel; így pl. ha a szérum
kreatinin kencentráció 2 mg/100 ml. a javasolt egy
szeri dózis 7,5 mg/ttkg 18 óránként. 

2. Csökkentett egyszeri adag normál időközök
ben: az amikacin szérumkoncentráciáját ellenőriz
ni kell, hogy elkerüljük a szérumkoncentráció 35 
J.lg/ml fölé emelkedését. Amennyiben a szérum
koncentráció ellenőrzése nem lehetséges és a be
teg állapota stabil, a szérumkreatinin, illetve a 
kreatinin clearance (Cik,) értékek segítségével a 
gyógyszert a károsadott vesefunkcióhoz tudjuk 
igazítani. 

A terápiát a szokásos 7,5 mg/ttkg-os kezdő telí
tó dózissal célszerű kezdeni. A fenntartó dózis 12 
óránként: 

a mért q" (ml/min) 

normál Cl"' (ml{min) 
a kiszámított telítő adag (mg) 

Egy másik, meglehetősen pontatlan, közelítő 
módszer a 12 óránkénti fenntartó dózis kiszámításá
ra: olyan betegeknél, akiknek a szérumkreatinin-érc 
téke ismert. a normáJisan javasolt dózistelosztjuk a 
beteg szérumkreatinin-értékével. 

Ezek nem merev adagolási utasítások, csupán 
arra szolgálnak, hogy segítsék az amikacin terápiát 
abban az esetben, ha a szérumkoncentráció meg
határozása nem elérhető. 

- tv. alkalmazásban a napi egyszeri és 
összdózisa megegyezik az im.-adagolásnál meg
adattal. 

Az iv. alkalmazáshoz az oldatot úgy kell elkészí
teni, hogy az 500 mg-ot tartalmazó ampullát 100-
200 ml steril oldathoz, mint például 0,9%-os nátri
um-klorid, vagy 5%-os glukóz oldathoz adjuk. 

Az oldatot felnőtteknek 30--60 perc alatt kell be
adni. A teljes napi adag ne haladja meg a 15 
mg/ttkg-ot. Célszerű 2-3 egyenlő adagra osztva, 
azonos időközökben beadni. 

Gyermekgyógyászatban a folyadék mennyisé
gét a beteg átlapotától kell függővé tenni. Elégnek 
kell lennie ahhoz, hogy az amikadn infúzió 3D-60 
percig tartson. Csecsemők infúziójának időtartama 
1-2 óra legyen. 

Az amikacint nem szabad más gyógyszerekkel 
az infúziósüvegben összekeverni, hanem külön, az 
ajánlott módon kell azokat beadni. 
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Adagofási útmutató normál vesefunkciójú felnőt-
tek és gyermekek számára: 

Beteg Adag Beteg Adag 
testtömege (7.5 mg/ttkg testtömege (7.5 mg/ttkg 
(ttkg) 12 óránként) (ttkg) 12 óránként) 

45 337,5 75 562,6 
50 375 80 600 
55 412,5 85 637.5 
60 450 90 675 
65 487.5 95 712.5 
70 525 100 750 

e Mellékhatás 
Mint mínden aminoglikozid, rendelkezik: oto-, 

vestibulo-, valamint vesetoxicitással és kiválthat 
ne~romuscularis blockot, főleg olyan betegeken, 
ak1k anamnesisében vesekárosodás szerepel, 
vagy más oto- és nephrotoxikus gyógyszereket is 
kapnak, valamint akik az aminoglikozidot az aján
lottnál 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 szérumkreatinin emelkedése 
albuminuria, fehér és vörösvérsejtek megjelenése ~ 
vizeletben, cilinderek, azotemia, illetve oliguria. Álta
lában reverzibilis abban az esetben, ha a gyógyszer 
adását leállítják. 

Ritkábban egyéb: bőrpír.)áz fejfájás, paraesthe
sia, tremor, hányinger, hányás, eosinophilia, arthral
gia, anaemia, hypotensio. 

Továbbá előfordulhat - főleg asthmás betege
ken - a készítmény segédanyagaival (biszulfit) 
szembeni túlérzékenységból eredő allergiás reakció 
is. Irodalmi adatok szerint előfordulhat még hypo
magnesaemia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminoglikozidok és bétalaktám antibioticu
mok (penicillinek és cefalosporinok) in vitro össze
keverésa egymás kölcsönös inaktiválásához vezet
het. A szérum felezési idő megrövidülése még akkor 
is előfordulhat, ha az aminogllkozidot és a penicillin 
származékat külön-külön úton juttatjuk a szervezet
be. Az aminoglikozid inaktiválása klinikailag szignifi
káns mértéket csak súlyosan károsadott vesefunkci
ójú beteg esetében érhet el. Az inaktiváció folyta
tódhat különbözó testfolyadékokban is, amelyeket 
az aminoglikozid szérumkoncentrációjának megha
tározásához gyűjtöttünk és pontatlan mérési ered
ményhez vezethet. 

Az aminoglikozidok· és más potenciálisan neuro
ill. nephrotoxikus gyógyszerek egyidejű, vagy 
egymásutáni adását kerülni kell. Ilyen gyógyszerek 
pl. bacitracin, ciszplatin, amphotericin-8, cefalo-

ridin, polimyxin-8, vankomicin, ill. más aminoglikozi
dok. 

A cefalosporinok együttes adása tévesen ma
gas szérumkreatinin-érték meghatározásához ve
zethet. 

. Az_ amikacin egyidejű adása nagyhatású 
diuretlcu~okkal, mint az etakrinsav vs.gy a 
fur~szem1d, kerülendó, miután ezek maguk is oto
toxlkusak lehetnek. Emellett az intravén"ásaiY· actott 
diureticumok azáltal is fokozhatják az aminoglikozi
dok toxicitását, hogy megváltoztatják az antibioti
cum 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_ ~ísér~ük. A csúcskoncentráció (30-90 perccel 
az Injekció beadása után) ne haladja meg a 35 
1-19/ml-t, a mélykoncentráció (közvetlenül a követke
ző d?zis_ előtt) pedig legyen 1 O p:g/ml alatt. Adagját 
a szuksegesnek megfelelően kell változtatn i. 

14 napnál hosszabb kezelés nem biztonságos. 
Neurotoxicitás, amely vestibularis és kétoldali ola
toxicitásban nyilvánulhat meg, főleg vesefunkció
csökke~és eselén fordul elő, vagy olyan betegek
ben, ak1k az amikacint a javasoltnál nagyobb dózis
ban vagy/és hosszabb ideig kapták. (Audiometriás 
ellenőrzés!) A neurotoxicitás egyéb jelei: zsibbadás, 
bőrviszketés, izomrángás és convulsio. 

Az aminoglikozid okozta halláskárosodás általá
ban irreverzíbilis. 

_Az aminoglikozidok potenciálisan nephro
toxlkusak. A vesefunkeiét rendszeresen ellenőrizni 
kell a terápia kezdetekor és utána naponta a terápia 
folyamán. Ha vesekárosodás jelei vehetők észre (vi
zeletben cilinderek, fehér vagy vörösvérsejtek meg
jelenése vagy albumin) a hidrációt fokozni kell. A 
gyógyszer dózisát csökkenteni kell , hogyha a vese
károsodás egyéb jelei is fellépnek, mint pl. a kreati
nin clearance csökkenése, a vizeletfajsúly csökke
nése, a karbamidnitrogén emelkedése, a szérum
kreatinin emelkedése vagy oliguria. Ha az azoternia 
fokozódik és a vizelet mennyisége fokozatosan 
csökken, a kezelést le kell állítani. 

Neuromuscularis black és légzésbénulás lehe
tóségére gondolni kell, különösen olyan beteQeknél 
akik anesztetikumokat neuromuscularis blockoló 
gyógyszereket, ill. nagy mennyiségű citráttal antico
agulált vértranszfúziót kapnak. Ha a neuromuscu
laris black fellép, kalcium adása általában megfor
dítja a folyamatot, de mechanikus légzés-támogatás 
is szükséges lehet. 

Az aminoglikozidokat csak nagy óvatossággal 
lehet adni izombetegségekben, miután ezek a 
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gyógyszerek fokozhatják az izomgyengeséget po
tenciális kuráre szerú hatásuk miatt 

A vese, illetve a 8. agyideg funkciójának műkö
dését fokozott figyelemmel kell ellenőrizni olyan be
tegekben akiknek vesefunkciója károsodott, vagy 
akiken a kezelés közben jelentkeznek a vesefunkció 
csökkenésének jelei. Amennyiben ez elérhető, az 
amikacin szérumkoncentráclóját monitorozni kell. 

Azokon a betegeken, akik különösen veszélyez
tetettek, lehetőleg rendszeres audiometriás vizsgá
latot kell végezni. 

A toxicitás veszélyét fokozó tényezöként kell ér
tékelnünk az időskort és a dehidrációt. 

Az aminoglikozidok gyorsan és majdnem teljes 
mértékben felszívódnak a lokális sebészi alkalma
zás során, kivéve a húgyhólyag ból. Irreverzibilis sü
ketségről, veseelégtelenségről 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 amikadnnal végzett eddigi vizsgálatok mag
zati ártalomra nem utalnak. Ha a gyógyszert terhes
ség alatt kell alkalmazni, vagy a beteg a kezelés 
alatt válik terhessé, a magzati ártalom lehetőségéról 
a beteget fel kell világosítani. 

Szoptató 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 kíválasztóctik az 
anyatejbe. 

Koraszülötteknek, ill. újszülötteknek csak igen 
nagy óvatossággal szabad adni, miután ezen bete
gek vesefunkciójának éretlensége az aminoglikozi
dok szérumfelezési idejének meghosszabbodásá
hoz vezet. 

Túladagolás vagy toxikus reakció esetében peri
toneális ill. haemodialysissel meg lehet gyorsítani az 
amikadn kiürüléséta vérből. Újszülöttekben csere
transzfúzió lehetőségél is mérlegelni kell. 

Stabilitás intravénás oldatokban 
Az amikacin szabahőmérsékleten 0,25 és 5 

mg/ml-es koncentrációban a következő oldatokban 
24 órán át stabil: 5%-os glukóz, 5%-os glukóz + 
0,45% nátrium-klorid; 0,9% nátrium-klorid. 

Az elkészített infúziós oldatot lehetőleg azonnal 
fel kell használni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 oc között) 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1651 (100 mg injekció) 
K-1652 (250 mg injekció); K- 1653 (500 mg injek
ció); OGYI-T.: 4461 (1000 mg injekció) 

AMINOSTERILKE NEPI-IR O 
szénhidrátmentes- irifúzió 

1
•.. (250 ml) 

FRESINJUS . . •• · • 

. 
ATC: kód:' ~-056 Á01 

Különleges összetételú, 6,7% aminosavat tartal
mazó elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió- kizá
rólag akut vagy krónikus veseelégtelenségben 
szenvedö, valamint peritoneális -vagy haemedialy
sisben részesülő betegek számára. 

Az oldat csak esszenciális aminosavakat és -
uraemiás betegekben esszenciális - hisztidint tar
talmaz. 

Az oldat aminosavösszetételénél fogva biztosítja 
a nitrogéntartalmú metabolitok újrahasznosulását és 
a nem-esszeneiálls aminosavak újraképződését. 
• Hatóanyag 

összetétel 

L-isolcucinum 
L-leucinum 
L-lysinum monohydricum 

"'L-Lysinum 
L-methioninum 
L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L -tryptophanum 
L-valinum 
L-hystidinum 
L-acidUm maiicum 
Aqua dest.pro inj. 
Összaminosav tartalom: 
össznitrogén tartalom: 
Elméleti ozmolarítás: 
pH: 

e Javallat 

literenként 

7,52 g 
11,38 g 
10,82 g 
9,63 g 
6,59 g 
7,76 g 
6,78 g 
2,88 g 
9,53 g 
4,90 g 
6,53 g 

ad 1000 ml 
67,0 g/1 

8,8 g/1 
545 mosm/1 

5,3-6,0 

Aminosavak parenterális adása akut és krónikus 
veseelégtelenségben. 

Aminosavveszteség pótlása peritoneális és 
haemedialysis esetén. 
e Ellenjavallat 

Aminosav-anyagcserezavarok, súlyos hepato
pathiák, dekompenzált szívelégtelenség, anuria. 

Általános (veseelégtelenségben nem szenvedö 
betegek esetén) parenterálls táplálásra - mivel az 
infúzió nem tartalmaz .,nem esszenciális" aminosa
vakat- nem használható. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás cseppinfúzióban adható. 
Felnóftek átlagos napi szükséglete: a beteg 

egyéni igényétól, a kiegészítő terápiáktól és a beteg 
állapotától függ. 

Maximális napi adag: 0,24 g aminosav/ttkg/nap, 
azaz 3,6 ml Aminesteril KE Nephro inf./ttkg/nap, va
gyis 70 ttkg-os betegnek 16,75 g aminosav/nap az
az 250 ml Arninasteril KE Nephro lnf./nap. 
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Maximális infundálási sebesség: 0,057 g amino
sav/ttkg/óra, azaz 0,85 mt Arninasteril KE Nephro 
inf./ttkg/óra, vagyis 70 ttkg-os betegnek 20 csepp 
AminosteríJ KE Nephro inf./perc azaz 4 g amino
sav/óra, azaz 60 ml Aminesteril KE Nephro inf./óra. 
e Mellékha:tás 

A javal!ato"knak megfelelő alkalmazás, az el
lenjavallatok figyelembevétele, illetve az előírt 

adagolás betartása eselén mallékhatások nem vár
hatók 

Az oldat túl gyors infundálása eselén hideg
rázás, émelygés, hányinger és hányás következ
het be. 

A fenti tünetek jelentkezése eselén az infúzió 
adását meg kell szakítani, illetve kisebb dózissal 
kell folytatni, mindaddig, amig a tünetek cl nem 
múlnak 

Túl nagy infundálási sebesség eselén perifériás 
vénakárosodás következett be az infúziósoldat ma
gas ozmolaritása miatt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni, mivel a hozzáadott gyógyszerek az aminosav ol
datok kémiai-fizikai változásához, ennek következté
ben toxikus reakciók kialakulásához vezethetnek. 

Teljes parenterális táplálás keretén belül ener
giahordozókkal (szénhidrátokkal, zsíremulziókkal), 
ill. elektro! itokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel kizá
rólag aszeptikus körülményck közölt és csak akkor 
keverhetők, ha az egyes komponensek kompatibili
tása bizonyított. 
• Figyelmeztetés , 

A folyadék- és elektr0Íit háztartás, a sav-bázis 
egyensúly, valamint a szérum ionogram és a szérum 
karbamid-, kreatinin-, húgysavszint rendszeres el
lenőrzése szükséges. 

Az oldat nem tartalmaz elektrolitokat ezért azok 
pótlása az egyéni szükségletnek megfelelően tör
ténhet. 

Az aminosavak anabolikus hasznosulása érde
kében kielégitő kálium bevitel! kell biztositani. 

A beszűkül! vesefunkciókat először kielégitő fo
lyadék- és elektrolit bevitellel kell kezelni. 

Megnövekedett szérumozmolaritás esclén csak 
fokozott óvatossággat szabad alkalmazni 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esctén, 
illetve egyéb manipulációknál fertőzés veszélye áll 
fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, szín
telen oldat alkalmazható l 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25 °C-on), 
lénytől védve. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4186 

AMINOSTERIL N-HE PÁ 5% infúzió 
(soo rnl) 

AMINOSTERIL N-HEPAS% inftlzió 
(500 ml) 

FRESENJUS ATC kód: Í3058 Á.01 .. 

Elektrolit- és szénhidrátmentes, 5%, ill. 8% 
aminosavat tartalmazó infúzió súlyos májfunkciós 
zavarokban szenvedők számára és májcoma tcrá
piájára. 

Az oldat összetételénél figyelembe vették a 
szarvezetben májelégtelenség eselén lejátszódó 
biokémiai folyamatokat; ezért az oldatban magas az 
elágazó szénláncú aminosavak (42%) és alacsony 
az aromás aminosavak, ill. a metionin aránya. Mivel 
az oldat nem tartalmaz elektrolitokat és szénhidráto
kat, ezért azok pótlása az egyéni szükséglet figye
lembevételével történhet 
• Hatóanyag 

Arninasteril Aminesteril 
Összetétel N-Hepa N-Hepa 8% 

5% infúzió infúzió 
literenként 

L-isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinium aceticum 

= L-Lysinum 
L-methioninum 
Acetylcysteinum 

= L-cysteinum 
L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L -tryptophanum 
L-valinum 
Argininum 
L-hystidinum 

Glycinum (Acidum 

6,50 g 
8,18 g 
6,06 g 
4,30 g 
0,40 g 
0,70 g 
0,52 g 
0,55 g 
2,75 g 
0,44 g 
6,30 g 
6,70 g 
1,75 g 

aminoaceticum) 3,73 g 
l-alaninum 2,90 g 
l-prolinum 3,58 g 
L -serinum 1 ,40 g 
Acidum aceticum 2,66 g 
Aqua dest. pro inj.ad 1000,0 ml 

Osszaminosav tartalom: 50 g/1 
8,1 g/l 

484 mosm/1 
Ossznitrogén tartalom: 
Elméleti ozmolarítás: 
pH: 
e Javallat 

5,7-6,3 

10.40 g 
13,09 g 
9,71 g 
6,88 g 
1,10 g 
0,70 g 
0,52 g 
0,88 g 
4,40 g 
0,70 g 

10,08 g 
10,72 g 
2,80 g 

5,82 g 
4,64 g 
5,73 g 
2,24 g 
4,42g 

ad 1000,0 ml 

80 g/1 
12,9 g/1 

770 mosm/1 
5,7--6,3 

Aminosavak parenterális adása súlyos májfunk
ciós zavarokban [agyi funkciók károsodásával 
(encephalopathia) vagy anélkül], valamint májcoma 
terápiájában. 
• Ellenjavallat 

Aminosav-anyagcsere zavarok, hyperhydratio, 

F/1665 



hyponatraemia, hypokalaemia, vesefunkció·zava
rok, súlyos szívműködési zavarok. 
o Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban 
Felnófteknek 
Általában szükséges napi adag: 0,5-1 g amino

sav/ttkg/nap, azaz 10-20 ml Aminesteril N-Hepa 5% 
inf./ttkg/nap, ill. 6,3-12,5 ml Aminesteril N-Hepa 8% 
inf./ttkg/nap, vagyis 70 kQ·OS betegnek: 35-70 g 
aminosav/nap azaz 700-1400 ml Aminesteril N
Hepa 5% inf./nap, ill. 440-880 mi Aminesteril N
Hepa 8% inf./nap. 

Maximális napi adag: 1,5 g aminosav/ttkg/nap 
azaz 30 ml Arninasteril N-Hepa 5% inf./ttkg/nap, ill 
18,8 ml Aminesteril N-Hepa 8% inf./ttkg/nap vagyis 
70 kg-os betegnek: 105 g aminosav/nap azaz 2100 
ml Aminesteril N-Hepa 5% inf./nap, ill. 1300 ml 
Aminesteril N-Hepa 8% inf./nap. 

Ajánlott infundálási sebesség: 0,085-0, l g ami
nosav/ttkg/óra azaz 1,7--2,1 ml Aminosteril N-Hepa 
5% inf.{ttkg/óra, ill. 1 ,0-1 ,2 ml Am inasteril N-Hepa 
8% inf./ttkg/óra vagyis 70 kg-os betegnek: 6-7 g 
aminosav/ttkg/óra azaz 120-145 ml Aminesteril N
Hepa 5% inf./óra, ill. 75-90 ml Aminesteril N-Hepa 
8% inf./óra azaz 40-50 csepp Arninasteril N-Hepa 
5% inf./perc ill. 25-30 csepp Aminesteril N-Hepa 
8% inf.{perc. 

Maximális infundálási sebesség: O, 12 g amino
sav/ttkg/óra azaz 2,4 ml Aminostefil N-Hepa 5% 
inf./ttkg/óra, ill. 1,5 ml Aminesteril N-Hepa 8% 
inf./ttkg/óra vagyis 70 kg-os betegnek: 8,4 g amino
sav/óra azaz 168 ml Aminostcril N-Hepa 5% inf./óra, 
ill. 105 ml Aminostorii N-Hepa 8% inf./óra azaz 55 
csepp Aminesteril N-Hepa 5% inf./perc, ill. 35 
csepp Arninasteril N-Hcpa 8% inf./perc. 

Az Aminesteril N-Hcpa 5% és 8% infúzió mind
addig alkalmazható. amíg a parenterálls táplálás 
szükséges, illetve amíg a terápia azt megköveteli. 
• Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az ellen
javallatok figyelembevétele. ill, az előírt adagolás 
betartása eselén mellékhatások nem várhatók. 

Az oldat túl gyors infundálása eselén hidegrá
zás, émelygés, hányinger, hányás következhet be. 
A fenti tünetek jelentkezése eselén az infúzió adá
sát meg kell szakítani, ill. alacsonyabb dózissai 
kell folYtatni mindaddig, amíg a tünetek el nem 
múlnak. 

Túl nagy infundálási sebesség eselén perifériás 
vénakárosodás következhet be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav tartalmú infúziókat nem szabad 
gyógyszerekkel keverni, gyógysz<:rek vivőoldata
ként használni a fokozott mikrobás kantamináció le
hetősége és a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszé
lye miatt. 

Az aminosav oldatokhoz hozzáadott gyógysze-

rek az aminosav oldatok fizikai~kémiai változásához 
vezethetnek. Ennek következtében toxikus reakció 
jöhet létre. 

Amennyiben a parenterális táplálás keretén be
lül az aminosav oldatokat energiahordozókkal, ill. 
elektrolitokkal eQyütt szükséges alkalmazni, akkor 
az csak a sterilitás szabályait gondosan betartva. jól 
összekeverve és- mindenekelótt a kompatibilitásra 
ügyelve történhet. 

Az AminosteríJ N-Hcpa 5% és 8% infúziókat 
gyógyszerek hozzáadása után tilos tárolni. 
• Figyelmeztetés 

A szérum ionogram, a folyadék- és sav-bázis 
háztartás, valamint a vércukorszint rendszeres el
lenőrzése ·szükséges. Ezeknek fennálló zavarát kor
rigálni kell. 

A szérum-karbamid- és ammóniaszint, valamint 
más fontos anyagcsere paraméterek szigorú ellen
őrzése szükséges aminosav infúzió adásakor. 

Az oldat nem tartalmaz elektrolitokat, ezért azok 
pótlása az egyéni szükségleteknek megfelelően tör
ténhet 

Az aminosavak anabolikus hasznosulása érde
kében energiahordozák (szénhidrátok, zsírok) egy
idejű bevitelére is szükség van. 

Megnövekedett szérum ozmolarítás eselén foko
zott óvatossággal szabad alkalmazni. 

A hepatikus insufficientia szokásos kezelési 
módszerét (laktulóz- és/vagy Neomycin adása) foly
tatni kell. 

Jelenleg még nincsenek tapasztalatok terhesek
nek és gyermekeknek való alkalmazásáról. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén, 
illetve egyéb manipulációknál fertőzés veszélye áll 
fenn 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, 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 felhasználni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25 °C-on), 
fénytől védve. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2339 (5% infúzió); 

K- 2340 (8% infúzió) 
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AMINOVENÖS N-PAD 6% infúzió 
(1 00 ml; 250 ml) 

AMINOVENÖS N-PAD 10% infúzió 
(100 ml; 250 ml) 

FRESENJUS ATC kód: B 05 BA 01 

Elektrolit és szénhidrátmentes, 6%, ill. 10% ami
nosavat tartalmazó infúziók koraszülöttek, csecse· 
mók, kisgyermekek és gyermekek parenterális táp
lálására. Az Aminavenős N-pad 6%, ill. 10% infúzió 
azon aminosavak bevitelére szolgál, amelyek a fe
hérjék építökövei és amelyekre minden láplálási for
mában szükség van. 
e Hatóanyag 

Összetétel Aminovenös Aminavenős 
N-pad 6% N-pad 10% 

infúzió infúzió 
literenként 

L-isolcucinum 
L-leucinum 
L-lysinium aceticum 
= L-lysinum 
L·methioninum 
Acetylcysteinum 

= L -cysteinum 
L- phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-argininum 
L-hystidinum 

3,84 g 
6,45 g 

5,994 g 
4,25 g 
2,58 g 

0,5178 g 
0,38 g 
2,74 g 
3,09 g 
1,10 g 
4,25 g 
3,84 g 
2;(8 g 

Acidum aminoaceticum 
(Giycinum) 

L-alaninum 
2,48 g 
4,30 g 
9,71 g 
5,42 g 
4,05 g 
3,29 g 
0,75 g 

L-prolinum 
L-serinum 
N·acetyi-L -tyrosinum 
=L-tyrosinum 

Acidum maiicum 
Aqua dest. pro inj. ad1000,0 ml 

Összaminosav tartalom: 60 g/l 
Össznitrogén tartalom: 8,6-g/1 
Ozmolarítás: 520 mOsm/1 
pH: 5,7-6,3 

e Javallat 

6,40 g 
10,75 g 
10,00 g 

7,09 g 
4,62 g 

0,5178 g 
0,38 g 
4,57 g 
5,15 g 
1,83 g 
7,09 g 
6,40 g 
4,14 g 

4,14 g 
7,16 g 

16,19 g 
9,03 g 
6,76 g 
5,49 g 
1,50 g 

ad 1000,0 ml 

100 g/1 
14,4 g/1 

869 mOsm/1 
5,7-6,3 

Koraszülöttck, csecsemők, kisgyermekek és 
gyermekek parenterális táplálása 
• Ellenjavallat 

Aminosavanyagcsere-zavarok, shock, metabo
likus acidosis, hyperhydratatio, hypokalaemia, rráj
és veseelégtelenség. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan lassú cseppinfúzióban. 

Az adagolás az aminosav és folyadékigénynek 
megfelelő. 

Szokásos kezdő adag 
0,5-1 g aminosav/ttkg/nap, azaz 8,3-16,6 ml 

Aminovenös N-pad 6% inf./ttkg/nap, ill. 5-1 o ml 
Aminavenős N-pad 10% inf./ttkg/nap. 

Maximális napi adag 
1. életévben 1,5-2,5 g aminosav/ltkg/nap, azaz 

25-41,5 ml Aminovenös N-pad 6% inf./ttkg(rta:p, ill. 
15-25 ml Aminavenős N-pad 10% inf./ttkg/nap. 

2.-5. életévben 1,5 g aminosav/ttkg/nap, azaz 
25 ml Aminavenős N-pad 6% inf./ttkg/nap, ill. 15 ml 
Aminavenős N-pad 10% inf./ttkg/nap. 

6.-14. életévben 1,0 g aminosav/ttkg/nap, azaz 
16,6 ml Aminavenős N-pad 6% inf./ttkg/nap, ill. 10 
ml Aminavenős N-pad 10% inf./ttkg/nap. 

Szokásos infundálási sebesség 
0,08-0,1 g aminosav/ttkg/óra, azaz 1,33-1,67 ml 

Aminovcnös N~pad 6% inf./ttkg/óra, ill. 0,8-1 ,O ml 
Aminavenős N~pád 10% inf./ttkg/óra. 

Maximális infundálási sebesség 
O, 1 g aminosav/Ltkg/óra, azaz 1,66 ml 

Aminavenős N-pad 6% inf./ttkg/óra, ill. 1 ,O ml 
Aminavenős N-pad 1 O% inf./ttkg/óra. 
o Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az ellen
javallatok figyelembevétele és az előírt adagolási 
utasítások betartása esetén mellékhatások nem vár
hatók. 

Túl gyorsinfundálás eselén perifériás vénaizga
lom keletkezhet ozmotikus okok következtében 
Túladagolás cselén hányinger, hányás, hidegrázás 
és a vesén keresztül aminosav-veszteség jöhet lét
re. Hosszú ideig tartó parenterálls táplálás eselén 
az infúzió bekötésének helyén thrombosis jöhet 
létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosavtartalmú infúziókat nem szabad 
gyógyszerekkel keverni, gyógyszerek vivőoldata
ként használni, a fokozott mikróbás kentamináció le
hetősége és fizikai-kémiai inkompatibilitás veszélye 
miatt. Az aminosavtartalmú oldatokhoz hozzákevert 
gyógyszerek fizikai-kémiai változásokat hozhatnak 
létre az aminosavoldatban. Ennek következtében to
xikus reakció jöhet létre 

Amennyiben a parenterális táplálás keretén be
lül az· aminosavoldatokat energiahordozókkal, ill. 
elektrolitokkal együtt szükséges alkalmazni, a kom
pati bilitásról meg kell győződni. 
• Figyelmeztetés 

Az Aminavenős N-pad 6% és 10"/o infúzió nem 
tartalmaz elektrolitokat és szénhidrátol, amelyek az 
aminosavak hasznosításához elengedhetetlenek, 
ezért azokat a szükségletnek megfele ló mennyiség· 
ben pótolni kell. 

A következő laboratóriumi paramétereket keli 
rendszeresen ellenőrizni aminosav bevitellel történő 
parcnterális táplálás esetén: karbamid-N, folyadék 
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és sav-bázis háztartás egyensúly, szérum-iono
gram, májenzimek, lipidszint (zsíremulzió bevitele 
esetén) és aminosavszint. A kezelés előtt a fennálló 
zavarokat korrigáln i kell. 

Hyponatraemia és megnövekedett szérumoz
Q1olaritás eselén fokozott óvatossággal szabad. al
kalmazni 

Az adagolási előírás figyelmen kívül hagyása, 
vagy anyagcserezavar eselén egyes esetekben 
metabolikus acidosis és hyperammonaemia jöhet 
létre. 

A túl gyors infundálás intolerancia-reakciókat 
okozhat, melynek következtében a renális veszte
ség miatt az aminosav egyensúly felborulásával kell 
számolni. 

Túladagolás jelei eselén az infúzió! meg kell 
szakítani, illetve kisebb adaggal kell folytatni, amíg a 
túladagolás tünetei el nem tűnnek. 

Hosszú ideig tartó parenterális táplálás eselén 
az esszenciális zsírsavakat, a vitaminokat és a 
nyomdemeket is pótolni kell. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, át
látszó oldatok használhatók. A megbontott infúzi
ós oldatot félretenni és késóbb felhasználni nem 
szabad! 

Eltartás: fénytól védve, 25 oc alatti hőmérsék
leten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2321 (6% infúzió 100 
ml); K- 2322 (6% infúzió 250 ml); K- 2323 (10% 
infúzió 100 ml); K- 2324 (10% infúzió 250 ml) 

ANAFLEX kenőcs (30 g) 

ANAFLEX sebhintőpor (10 g) 

GEISTLICH-PHARMA _ ATC kód: 001AE05 

Hatóanyaga, a polinoxílin (polioximetilcn-urea) 
szabad oximetilén csoportokkal rendelkező 

kemoterápeutikum, amely meggátolja a Gram- és 
Gram+ baktériumok és dermatofitonok növekedé
sét, illetve elpusztítja azokat 

A polinoxiJin lokális alkalmazhatósága révén ha
tékony azokban az esetekben is amikor a fertózést 
antibiotikum- vagy szulfonamid-rezisztens specie
sek okozzák. A hatóanyag oldhatatlansága miatt 
csak felületes scbeknél, ill. bőrbetegségeknél alkal
mazható. 
• Hatóanyag 

300 mg polynoxylinum 30 g kenőcsben; 
100 mg polynoxylinum 10 g hintöporban. 

* Javallat 
Kisebb horzsolt, vágott sebek, égési sérülések 

kezelése. A bőrfelszín fertőzéses betegségei; felül
fertőződött ekzema, furunculus, folliculitis, intertrigo, 

ulcus cruris. A bór gombás fertüzései pl. mycosis 
pedis. Külső fül fertőzései. Szapiatás esetén a mell
bimbó körüli rhagadok (berepedezések) megelőzé
sére és kiegészítő kezelésére. 
• Ellenjavallat 

Mély sebek kezelésére nem ajániott Terhesség 
(lásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Kenőcs: naponta 1-szer vagy 2-sze r kell az érin
tett bórfelületet egyenletesen bekenn i. 

A kenács gyógyszerforma a száraz bórbetegsé
gek kezelésére alkalmas. 

Sebhintópor: naponta 1-szer vagy 2-szer kell a 
beteg bórfelületet, sebet behinteni. 

A sebhintópor gyógyszerforma purulens, szivár
gó fistulák és abscessusok, valamint felületes sérü
lések és égés eselén ajánlott. 
• Mellékhatás 

Ritkán bőrkiütés, allergiás reakció előfordulhat. 
A kenöcs nyílt sebbe történő alkalmazásakor 

égő érzés jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert 
• Figyelmeztetés 

Az Anaflex kenőcs és sebhintópor csak felületi 
sebeknél és bőrbetegségeknél alkalmazható, mély 
sebek kezelésére nem használható. 

Vigyázni kell, hogy a gyógyszerkészítmény a 
szem-, száj- és orr nyálkahártyával ne érintkezzen. 
Rhagades mamillae cselén kizárólag szoptatást kö
vetően alkalmazandó. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható ek
zema vagy dermatitils fennállása esetén. 

Bár az Anaflex alkalmazásával kapcsolatban 
nem figyeltek meg káros tüneteket emberen, nincs 
bizonyíték arra, hogy terheseknél kockázatmente
sen alkalmazható és állatkísérletes adatok sem 
bizonyítják, hogy alkalmazása kockázatmentes 
Ezért az Anaflex alkalmazása terhességben kerü
lendO. 

Eltartás: szobahőmérséklctcn, a kenőesőt szá
raz hűvös helyen 
e MegjegyzéS: V n 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4674 (sebhintő
por); OGYI-T.: 4673 (kenőcs) 

ANANDRON 50 mg tabletta (90x) 

ROUSSEL ATC kód: L02B B02 

Hatóanyaga, a nilutamid specifikus, nem
szteraid antiandrogen, amely más szteroid receptor
ra {ösztrogcn, progeszteron, mineralo- és glukokor
tikoidok) nem hat, így más hormon-, ill. antihormon 
aktivitást nem fejt ki. 

F/1668 

Egyszert adag bevétele után a nilutamid 
gyorsan és teljcsen felszívódik és változatlan for
mában kerül a keringésbe. Eliminációs felezési 
ideje 56 óra. 80-84%-ban kötódik plazmafehór
jékhez. Teljr;::s vérben 36%-ban a vörösvértestek
hez kötött. 

Főleg a vesén át ürül ki, konjugált metabolit 
(glukuronid és/vagy szulfát) formában. 

A vizeletben változatlanul megjelenő nilutamid 
aránya elhanyagolható. Az emberen végzett me
tabolizmus vizsgálatok szeríni a nilutamid bio
transzformációja lassú, de gyakorlatilag teljes. A vi
zeletben öt metabolitot azonosítottak, közülük leg
fontosabbak az amino- és hidroximetil-szár
mazékok. 

Ismételt adagolás során a betegben az egyen
súlyi állapot két hét alatt alakul ki és a továbbiakban 
akkumuláció nem észlelhetó. Az egyensúlyi állapot
ban észtelt plazmakoncentrációk arányosak az 
adaggal, nem függ a szérum kreatininértékétól, és 
azonos napi adag mellett az sem befolyásolja a szé
rumszintet, hogy a beteg a napi adagot hány részre 
elosztva veszi be. 
• Hatóanyag 

50 mg nilutam id um fehér színü, keserű ízű, mér
sékeltcn domború felületű tabletta. 
• Javallat 

Mctastatikus prostatacarcinoma, amelyben a 
tesztoszteron-suppressio indikált, kémiai vagy se
bészi castratioval együtt: 

-tesztoszteron által kiválotolt "fellángolás" korai 
kezelésére, LHRH-antagonistával kombinálva; 

- kiegészítő kezelés_;Oiyan betegek számára, 
akik LHRH-antagonista Kezelést kapnak, vagy már 
átestek orchiectomián. 
e Ellenjavallat 

Súlyos májelégtelenség; jelentős légzőszervi 

megbetegedés; haemolytikus anaemia. Alkohollat 
történő együttadása, ha diszulfiram-szerű 

(Antaethyl-, Antabus) hatás észlelhető. 
e Adagolás 

A nilutamid-kezelést a kasztrá!ással, ill. az 
LHRH-agonista kezelés megkezdésével egyidejü
leg kel! elkezdeni. 

Kczdó adag: 300 mg/nap 4 hétig. 
Fenntartó adag: 150 mg/nap 
A napi adag a beteg kivánságaszerint egyszer

re, vagy több részre szélosztva is bevehető. 
Nemkívánatos mctlékhatások {pl. gyomor-bél pa

naszok, a sötéthez történő alkalmazkodás zavara, 
nehézlégzés) fellépése eselén a fenntartó adagra 
korábban is át lehet !érni. 
e Mellékhatás 

Sötéthez történő alkalmazkodás vagy színlátás 
zavara (a kezelt betegek 20-25%-ában). A zavar 
rendszerint enyhe, a kezelés folytatása mellett is 
csökkenhet, javulhat napszemüveg viselésére; igen 

ritkán kívánja meg a kezelés félbeszakitását és 
mindig reverzibilis. 

Diszulfiram-hatás (5% alatt), melyre jellemző a 
fej, nyak, mell bórének erős kipirulása, a kötőhártyák 
belöveltsége, verejtékezés, nehéz- majd szapora 
légzés, tachycardia, vérnyomásesés. 

lnterstitialis pneumonitis (1-2%) 
Mérsékelt transzamináz emelkedés, ami rend

szerint rcgrediál a kezelés folytatása m'e'Hett (5-
10%). 

Feltehetően cytolytikus vagy kevert hepatitis 
(1% alatt) 

Gyomor-bélzavarok (5-10%): hányinger, há
nyás. 

Impotencia, csökkent libido, hőhullámok a eas
Iratic következtében. 

Gynaecomastiát ritkán észleltek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A nilutamid a microsomalis enzimrendszerre ki
fejtett hatása következtében csökkentheti más 
gyógyszerek metabolizmusát a májban, mint K-anti
vitamin, fenitoin, propranolol, klórdiazepoxid, diaze
pam és teofil l in, ezérteszerek kiürülése csökkenhet 
és vérszintjük emelkedhet. Ezek és más, hasonló 
metabolizmusú gyógyszerek adagolását megfeleló
en módosítani kell, ha nilutamiddGI együtt kerülnek 
alkalmazásra. 

K-antivitamin és nilutamid együltadásakor a vér
alvadás gondosan ellenőrzendő (prothrombin-idö) 
és ha szükséges, a K-antivitamin adagját a nilu
tamid kezelés ideje alatt csökkenteni kell. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag férfiak kezelésére alkalmazható. 
Májműködési zavar a kezelés kockázata, ezért 

rendszeres ellenőrzés szükséges. Hepatitis klinikai 
jelei esetén, mint hányinger, hányás, hasi fájdalom, 
sárgaság, a transzamináz értékeket meg kell hatá
rozni és ha normál érték felső határának három
szorosál meghaladja, akkor a kezelést abba kell 
hagyni 

A kezelés ugyancsak félbeszakítandó, ha várat
lanul nehézlégzés lép fel, vagy az előzetes nehéz
légzés rosszabbodik_ Mellkas-rtg végzendő a tünet 
kivizsgálására. 

Légzési elégtelenségben szenvedő betegek
ben a nehézlégzés fokozódásakor a kezelés abba
hagyása és a megfelelő vizsgálatok végzése in
dokolt 

Nagyobb mérvú túladagolásról nincs tapaszta
lat, de feltehetöen hányás lenne az első tünet 

300mg-nál nagyobb adag bevétele mellékhatá
sokat okozhat, mint gyomor-bélzavarok és szédüiGs. 
Ilyenkor a kezelést egyszerűen abba kell hagyni 

A járművezetők és baleseti veszéllyel járó mun
kát végzők figyeljenek az esetleges sötéthez történő 
aikalmazkodási vagy egyéb látási zavarra. Ezek je
lentkezése eselén a kezelőorvosnak kell mérlegel-
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nie a közlekedésben történő részvételre, ill. balese
ti veszéllyel járó munka végzésére vonatkozó egye
di korlátozás vagy lilalom mértékét. 

Ha diszulfiram-hatás jelentkezik, úgy alkoholos 
ital fogyasztása a kezelés alatt tilos. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
e Megjegyzés: + + VSz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4401 

ANTABUS pezsgőtabletta 
{25x; 50x) 

DUM EX ATC kód: V03AA01 

A készítmény hatóanyaga a diszulfiram. 
Az alkohol metabolizmusa során acetaldehid

dé, majd ecetsavvá alakul; a diszulfiram irrever
zibilisen gátolja a májban az aldehid-dehidro
genáz! és így az acetaldehid további lebomlását 
ennek következtében az acetaldehid felhalmozó
dik. A gátlás a NAD (nikotinsavamid-adenin
dinukleotid) kompetitiv antagonizálásán alapszi~. 
mely így nem tud kötődni az enzim aktív helyein. 
Az emelkedett acetaldehid s;:.int, valamint a diszul
firam egyes metabolitjai alkoholfogyasztás után 
számos ke!!emetlen, organikus tünetet váltanak ki. 
(lásd alkohol bevitele esclén fellépő mellékhatá
soknál) 

Orálisan adagolva a diszulfirámnak kb. 80%-a 
szivódik fel, dictilkarbamáttá redukálódik és a máj
ban tovább bomlik dietilaminná és széndiszulfiddá. 
A kiválasztás a vesén keresztül történik, a széndi
szulfid részben a lehelettel távozik. Egyszeri adag 
alkalmazása az aldehid-dehidrogenáz! 4 napon 
át blokkolja; folyamatos kezelés eselén az alko
holfogyasztásra jelentkező intolerancia reakciók 
még 2 héttel az utolsó tabletta bevétele után is fel
léphetnek 
• Hatóanyag 

400 mg d1sulfiramum pezsgőtablettánként. 
• Javallat 

Elvonókúra gyógyszeres támogatására krónikus 
alkoholizmusban szenvedő olyan beteg számára, 
aki önszántából akar leszokni az alkohol fogyasz
tásról, s ebben az alkohol iránti undorodás kialakí
tása számukra segítség. Supportiv- vagy psycho
terápia alkalmazása nélkül nem valószínű, hogy 
egy nem m.otiváll beteg ivási viselkedési formáját 
tartósan és poz1tívan befolyásolni tudná e gyógy
szer szedése 
• Ellenjavallat 

Nem szabad olyan betegnek adili az Antabust, 
aki jelenleg vagy a közelmúltban alkohol tartalmú 
szert, metronidazolt, paraldehidet, klorálhidrátot 
vagy más aldehid tarta!mó gyógyszert kapott 

Coronaria sclerosis, angina pectoris, szívizom 
megbetegedések, ritmuszavarok, szív- vagy ke
ringési elégtelenség, súlyos hypotonia, sUiyos 
hypertensio. Súlyos tüdő- és hörgőmegbctege

dések, diabetes mellitus. Súlyos máj- és vese
múködési zavarOk (pl. krónikus vagy akut nephri
tis miatt). Pajzsmirigymúködési zavarok, depres
sio, psychosisok, organikus agyi megbetegedé
sek, epilepsia, suicidum veszélye. Terhesség, 
szoptatás. 

Abszolút ellenjavallat továbbá a diszulfirammal
vagy thiuram származékokkal szembeni túlérzé
kenység (lehetséges thiuram túlérzókÚtységre gya
nút kelthet gumival- vagy pestieidekkel szemben 
fennálló vagy lezajlott kantakt dermatitis). 

Nikkelallergia (toxikus hepatitis veszélye foko
zódik). 

Relatív ellenjavallat: óvatosan adható Antabus 
pezsgőtabletta olyan betegnek, akinél a diszulfiram
alkohol reakció fokozott veszéllyel járhat, mint pl.: a 
vérnyomás- valamint a légzésfunkció zavarai és 
enyhe máj és vesemegbetegedések. 
e Adagolás 

Antabus pezsgőtablettát·csak a beteg felvilá
gosítása után és beleegyezésével lehet alkalmaz
ni, csak 5-7 nap teljes alkoholmegvonás után, 
vagy akkor, ha ellenőrizték, hogy a véralkohol-szint 
nulla 

A kezelés beállítása kizárólag orvosi ellenőrzés 
mellctt- lehetőleg kórházi körülmények között- tör
ténjen. 

Az ajánlott átlagos kezdő adag: naponta 800 mg 
diszulfiram (=2 tabletta) 2-3 napon át, ezt követően 
a fenntartó dózis vagy naponta 200 mg (=% tablet
ta) diszulfiram vagy 400 mg (= 1 tabletta) diszulfi
ram minden második napon. 

Az iváspróbát-amennyiben az orvos elvégzi
a 4. napcol célszerű beiktatni a következők szerint: 
pulzusszámlálás és vérnyomásmérés után 1 dl bort 
vagy 2 dl sör! vagy 0,2 dl pálinkát igyon a beteg 
aszerint, hogy milyen szeszesitalt szakott fo
gyasztani. A diszulfiram-alkohol reakció, az alkohol 
elfogyasztása után 2-15 perccel kezdődik, tető
pontját kb. 30 perc alatt éri cl és általában 1 Y2 óra 
alatt zajlik le. Ezalatt 10 percenként megismétlendő 
a pulzusszámolás és a vérnyomásmérés. Az ivás
próba alatt az orvos számára rendelkezésre kell áll
niuk a "túladagolás" rovatban "a diszulfiram-alko
hol reakció kezelése" paragrafusban leírt szerck. A 
második iváspróba alkalmával az alkohol mennyi
ségét aszerint emeljük vagy csökkentjük, hogy az 
első próbaivásnál alkalmazott mennyiség túl erős 
vagy túl gyenge reakció! váltott-e ki. Az iváspróbát 
50 évnél idősebb személynél nem ajánlatos alkal
mazni. 

A diszulfiram szedése hoSszú időn át, naponta 
rendszeresen ajánlott, a bevétel ellenőrzése szük
séges (pl. betegnapló vezetésével). 
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A tablettát ~6 pohár vízben vagy gyümölcslében 
kell feloldani, felkavami és meginni. 
o Mellékhatás 

A leggyakoribb, elsősorban a kezelés kezde
tekor fellépő mellékhatások: bágyadtság, álmos
ság vagy nyl!gtalanság, fejfájás, emlékezés-, fi
gyelem- és koncentrációs zavarok, zavarodottság, 
reszketés, émelygéS, hányás, hasmenés, kellemet
len test- és szájszag, fokhagymás-vagy fémes íz
érzet 

Ritkábban megfigyelhető: a bőr túlérzékenységi 
reakciója, úgymint allergiás dermatitis, urticaria. 
acnes bőrkiütés, ezenkivül libidocsökkenés, poten
ciazavarok. 

Ritkán megfigyelhető: izom- és végtagfájdalom, 
súlyos sensomatoros polyneuropathia, retrobulbáris 
neuritis, színlátási zavarok, toxikus hepatitis, icterus, 
májfunkciós zavarok, akut májkárosodás, psychosis 
organikus agysyndroma tüneteivel vagy schizo
phren típusú reakciókkal, igen ritkán intenciós 
tremor, ataxia, elmosódó és lelassult beszéd, finom
mozgás-zavarok, görcsök. 

Egyes esetekben, nagyobb dózisok bevitelénél 
vérnyomás- ill. koleszterin-szint emelkedés, vala
mint acetonaemia figyelhető meg. 

Csak alkohol bevitele eselén fellépő mellékha
tások: ha a diszulfiram kezelés alatt a legkisebb 
mennyiségben alkoholt fogyasztanak 2-15 perces 
latencia időn belül - egyénileg különböző erős
ségű intolerancia reakciók lépnek fel. Ezen reakci
ók időtartama a bevitt alkohol - és diszulfiram 
mennyiségtől függ, 30 perctói több órán keresztül 
tarthat Az intolerancia reakció erőssége többnyire 
arányban van a diszulfirph dózis ill. a bevitt alko
hol mennyiségével, mely'reakció objektívvátételére 
a pulzusszám mérés és a vérnyomásmérés hasz
nálatos. 

Különösen érzékeny betegek esetében már 
egészen csekély mennyiségú alkohol is súlyos mel
lékhatásokat okozhat. 

Többnyire állandó jelleggel figyelhető meg lükte
tó fejfájás és nyaki fájdalom, kipirulás, a kötőhártyák 
belöveltsége, esetleges oedemája, izzadás, szédü
lés, hányinger, hányás, tachycardia, szivdobogásér
zet, mellkasi fájdalom, légszomj, hyperventilatio, za
vart állapot 

Súlyos esetekben, fokozott alkoholfogyasztás 
után kifejezett vérnyomásesés, cardiovascularis col
lapsus, szívritmuszavar, myocardialis infarctus, szív
múködési elégtelenség, légzési depressio, görcsök, 
eszméletvesztés fordulhat elő. Hirtelen haláleset is 
bekövetkezhet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A diszulfiram gátolja a máj mikroszomális enzim
rendszerét, ezáltal a különféle gyógyszerek eliminá
cióját késleltetheti. Ezen gyógyszerek hatásai, ill 
mellékhatásai erősödhetnek vagy meghosszabbod
hatnak. 

A diszulfiram együttadása az alább felsorolt sze
rekkel a következő hatásokat válthatja ki: 

- orális anticoagulánsok: a prothrombin idő 
megnő (ezért a szedés kezdetén, alatt és után a 
prothrombin idő ellenőrizendő); 

- phenitoin: koncentrációja toxikus határig is nő
het (ezért a kezelés megkezdése előtt szérum
phenitoin-szintct kell mérni és azt időközönként 
ellenőrizni szükséges); 

-benzodiazepinek (oxazepam, loraZepam kivé
telével): a felezési idő meg nyúlhat; 

- rifampicin: gátlódik az oxidációja, ill. a vesén 
keresztül történő kiválasztódása; 

-izoniazid: központi idegrendszeri toxicitásának 
emelkedéséhez vezet (ami szédülésben, irritabili
tásban, inkardináció- alvászavarban nyilvánulhat 
meg); 

- triciklikus antidepresszánsokkal: a plazma
szintjük emelkedik, (főleg a clomipraminé és az 
amitriptyliné), ami múló deliriumos kórkép kialakulá
sához vezethet 

Szerves oldószerek: (alkohol, acetaldehid, 
paraldehid vagy ezek strukturális analógjai) ve
szélyesek, mert az azokkal való kontaktus, ill. 
azok belélegzése kiválthatja a diszulfiram alkohol 
reakció!. 

Az alkohol-intolerancia reakciók erősödéséhez 
vezethet a diszulfiram együttadása cianamiddal, tri
ciklikus antidepresszánsokkal, MAO gátlókkal, feno
tiazin származékokkal vagy más vérnyomáscsök
kentő hatású anyagokkal mint pl. értágítókkal, vala
mint alfa-, béta-receptorblockolókkal. 

A diazepam csökkenti az Antabus-alkohol reak
ció mértékét 

Az Antabus felszívódását csökkenti a kétértékű 
kation tartalmú antacidurnak egyidejű szedése ós a 
nagy adagú ferro-sók bevétele. 
• Figyelmeztetés 

Az Antabus tablettával való kezelést csak a be
teg felvilágosítása után történt beleegyezésével 
szabad megkezdeni. A hozzátartozók felvilágosítá
sa is szükséges. Antabus pezsgőtablettát csak szi
gorú orvosi ellenőrzés mellett és az összes rizikófak
tor kizárására irányuló belgyógyászati, laboratóriu
mi, psychiátriai, neurológiai vizsgálat után lehet al
kalmazni. 

A kezelés megkezdése előtt a véralkohol
szintet ellenőrizni kell: a beteg vérében nem lehet 
alkohol. 

A beteget részletesen fc! kell Világosítani. hog-: 
már a legkisebb mennyiséGU alkoho! bevitele, akár 
alkoholtartalmú gyógyszereké (köhögés elleni- és 
vitamin készítmények, Ionizáló- szerek), vagy az ai· 
kohollal történő kantaktus l.oi. aftersnave, bedörzsó
lőszer) illetve annak inhalálása nemkívánatos mei
lékhatásokat válthatnak ki 

Az intolerancia reakciók erőssége egyes esetek
ben akár életveszélyes is lehet 
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Hosszantartó kezelés eselén szabályos időköz
önként (legalább 6 havonta) részletes klinikai v: 
gálat - vérkép, máj- és vesefunkció ellenőrzés 
szükséges. 

Toxikus hepatitis első jelére a diszulfiram adago
lását azonnal meg kell szüntetni! 

Terhességben a diszulfiram nem adható, mive! 2 

teratogén és embriotoxikus hatás veszélye nem zár
ható ki teljes bizonyossággal, ezért az Antabus tab
lettával történő kezelést meg kell szakítani, 
amennyiben terhesség következne be. 

Nincsenek vizsgálatok arra vonatkozóan, 
hogy a diszulfiram átjut-e az anyatejbe; amennyi
ben a szapiatás alatt feltétlenül szükséges a di
szulfiram alkalmazása, akkor el kell választani a 
csecsemőt. 

Alkohol-intolerancia reakció hosszas szedés 
eselén még 14 nappal az utolsó diszulfiram adag 
bevétele után is felléphet Egyetlen tabletta hatása 4 
napig tart. 

A betegeket figyelmeztetni kell, hogy a tabletta 
befolyásolhatja a reakcióképességet 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos 

Túladagolás. A diszulfiram túladagolás tünetei 
10-20 óra alatt, lassan alakulnak ki. Erősödő beteg
ségérzet, levertség, hányás, kábultság, fejfájás, 
apátia, ataxia, mozgászavarok, fokozott ingerlé
kenység, mctoros nyugtalanság, hallucináció, 
psychosis, személyiségváltozás, tudatvesztés, gör
csök léphetnek fel. Tüneti kezelés szükségcssó 
válhat. 

Diszulfiram-alkohol reakció keretében fellépő 

súlyos klinikai tünetek eselén szintén tüneti kezelést 
kell alkalmazni (vérnyomás-stabilizáció, légzési 
funkció fenntartása, adott esetben oxigén-, ill. in
fúzió-, továbbá epinefrin (adrenalin), görcsök ese
lén diazepam adása. Intravénás antihisztamin
kezelés, esetleg vénásan nagy adagokban C-vita
min (1 g) ajánlott, valamint szűkséges a szérum ká
lium szint ellenőrzése, különösen digitalizált bete
geknél, mivel fokozottabban fennáll a hypokalae
mia veszélye). 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve, 
száraz helyen. 
• Megjegyzés: +VSz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.:4173 

ARSRALENE 50 mg tabletta (56 x) 
ARSRALENE 100 mg tabletta (56~) 
APS!BERK ·.· ATC kód: C07AB02 

Hatóanyaga, a metoprolol cardioselectiv !3-
adrenerg receptor blockoló. Intrinsic sympathomi
metikus és membránstabilizáló hatása nincs. 
Lipophil tulajdonságú. A metoprolol gyorsan és tel
jes mértékben felszívódik a gyomor-bélrendszerbóL 
A legmagasabb plazmaszint 1 ,5 órával a beadás 
után mérhető. E!iminációs felezési ideje átlag 3,5 
óra. 

A metoprolol a májban metabolizálódik. A meta
bo!itok klinikailag jelentős farmakológiai hatással 
nem rendelkeznek. 

A bevett adag kb. 5%-a ürül ki változatlan formá
ban a vesén át. Csökkent vesemúködés esetén a 
metoprolol biztonságosan adható, nem szükséges 
az adag módosítása 

Májműködés zavara befolyásolja a metoprolol 
eliminációját, súlyos májkárosodás esetén az ada
gokat esőkkenteni kell. 
8 Hatóanyag 

50 mg, ill. 100 mg metoprololium tartaricum tab
lettánként. 
e Javallat 

Hypertonia. Angina pectoris. Szívritmuszavarok, 
különösen supraventricularisan tachycardia. Thy
rcotoxicosis adjuváns kezelése. Akut myocardialis 
infarctus. Migrane prophylaxis. 
e Ellenjavallat 

Atrioventricularis-block, digitálisz rezisztens 
szívelégtelenség, súlyos bradycardia, cardiogen 
shock, sick sinus syndroma, súlyos perifóriás artéri
ás keringési zavar, metoprolol!al szembeni túlérzé
kenység. 

A kisszámú, rendelkezésre álló tapasztalat sze
rint metoprolol nem adható szívinfarctusban, ha a 
pulzusszám kisebb 45/percnél, a P-O idő hosszabb 
mint 0,24 sec., valamint, ha a systolés vérnyomás 
értéke alacsonyabb 100 Hgmm-nél és/vagy súlyos 
szívelégtelenség esetén. 
• Adagolás 

Az adagolási egyénileg kell beállítani, a szaká
sos adagok a következők: 

Hypertonia. A kezdő dózis általában 100 mg 
naponta. Később ez a dózis folyamatosan, heten
ként 100 mg-mal emelhető a terápiára történő vá
lasz figyelembevételével. Ha napi egyszeri adás 
nem elég hatásos, a napi adag két részre osztva 
adható. 

Kombinációs terápia diureticummal vagy más 
antihypertensiv szerrel megengedhető. A maximális 
napi adag a 400 mg-ot ne haladja meg. 

Angina pectoris. Naponta 3-4-szer 50-100 mg. 
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Szívritmuszavarok Naponta 2-3-szor 50 mg 
rendszerint elegendő, de szükség eselén a dózis 
napi 300 mg-ig emelhető napi többszöri adagra 
osztva. 

Akut arrhythmia metoprolol injekcióval történt 
kezelése után 4-6 órával metoprolol tablettával 
fenntartó terápia vezethető be napi 3-szor 50 mg-ot 
nem meghaladó kezdő adaggaL 

Thyreotoxicosis. Napi 4-szer 50 mg. 
Infarctus myocardii. Korai beavatkozásként az 

optimális hatás eléróséhez a mellkasfájdalom meg
jelenését követő 12 órán belül meg kell kezdeni a 
kezelést. A terápiát (amennyiben P-b lockaló adásá
nak ellenjavallala nincs) 5 mg ív. adott metoprolollal 
ke! l kezdeni, mely 2 percenként ismételhető a maxi
mális 15mg-os összdózis eléréséig, a vérnyomás, a 
pulzusszám, az EKG (P-Q idő) monitorozásával, a 
beteg klinikai állapotának figyelembevételével. Az 
orális kezelést 15 perccel az iv. injekció után kell 
kezdeni, 6 óránként 50 mg- os dózissal, 48 órán 
keresztül. Azoknak a betegeknek, akik a teljes iv. 
dózis! nem tolerálták, a javasolt orális adag fele ad
ható. 

Átlagos fenntartó dózis 200 mg naponta. 
Mlgraino prophy!axis. Napi 100-200 mg meg

osztott dózisban 
Idős betegeknek. Nincs adag arra vonatkozóan, 

hogy idős betegeknek az átlagos dózistól eltérő 

adagot kellene adni. 
e Mellékhatás 

Leggyakoribb mcllékhatások: fáradtság, gastro
intestinalis tünetek (hányinger, hányás, hasi fájda
lom), alvászavar. 

Általában ezek a tüne,ték átmenetiek vagy a dó-
zis csökkentésével megSÍ:űnnek. 

Egyéb, ritkábban előforduló mellékhatások 
Idegrendszer 
Szédülés, fejfájás, ritkábban paraesthesia és 

izomgörcsök. 
Ritkán depressio, figyelemzavaroK Egyes ese

tekben személyiségzavarok. 
Keringés 
Bradycardia, posturalis hypotonia {esetenként 

syncopével). 
Ritkán szívelégtelenség, palpitatio, szívritmusza

varok, Raynaud-syndroma, perifériás oedema, szív
táji fájdalom. 

Igen ritkán ingerületvezetési zavarok, korábban 
fennálló perifériás keringési zavarok eselén gan
graena. 

Gyomor- bélrendszer 
Ritkán bőrpír, urticaria, psorias1form és dys

trophiás bórlaesiók. Fényérzékenység, fokozott ve
rejtékezés, hajhullás 

Légzószervek 
Ritkán effort dyspnoe, még ritkábban bron

chospasmus {ismert ensturctiv tüdőbetegség nélkül 
is! és rhinitis. 

Érzékszervek 
Ritkán látászavarok, szemszárazság, kötőhár-

tya-gyulladás, fülzúgás. 
Anyagcsere 
Ritkán súlygyarapodás. 
Vérkép 
Ritkán thrombocytopenia 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem adha/6 együtt: 
- iv. verapamillal, ill. egyéb veraparnil típusú iv. 

antiarrhythmicumokkal (asystolia veszélye), 
-MAO inhibitorokkal. 
Óvatosan adható: 
- antiarrhythmicumokkal, verapamil- és dilti

azem típusú kalcium-antagonistákkal, parasympa
thomimeticumokkal {hypotonia, bradycardia, AV
black veszélye); 

- digitáliszglikozidokkal (bradycardia, ingerve
zetési zavar veszélye; a digitálisz pozitív inatrop ha
tását nem befolyásolja), 

- nitrátokkal, egyéb antihypertensiv szerckkel 
(főleg guanethidin, reserpin, a-metildopa, clonidin, 
guanfacin típusúak) (hypotonia és/vagy bradycar
dia veszélye); 

- központi idegrendszerre ható szerekkel {pl 
hypnoticumok tranquillansok, tri- és tetraciklikus an
tidepressansok, neuroiepticumok) és alkohollal (hy
potonia veszélye); 

- narcoticumokkal (cardiodepressiv hatás); 
-a- és ~-mimetikus hatással rendelkező sympa-

thomimeticumokkal (hypertonia, kifejezett bradycar
dia, esetleges szívmegállás veszélye); 

- donidinnel (hypertoniás crisis léphet fel a 
clonidin elhagyása után a cianidint még néhány na
pig feltétlenül szedni kell); 

- ergoiaminnal (érszűkítő hatás fokozódása); 
- ~[sympathomimeticumokkal (~-blockoló ha-

tás antagonizálása); 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel {pl. indo

metacin); 
- ösztrogénnel (metoprolol antihypertensiv hatá

sa gyengülhet); 
- oralis antidiabeticumokkal, inzulinnal (hypo

glykaemiás hatásúkat 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): 

- rifampicinncl, barbiturátokkal {metoprolol hatá
sa csökkenhet a hepatikus metabolizáció fokozódá
sa miatt). 

Ganglionbénítókkal, egyéb [:1-blockolóval (pl. 
szemcsepp) történő egyidejű kezelés csak fokozott 
el!cnórzés mcllctt végezhető. 
e Figyelmeztetés 

Olyan betegeknek, akiknek anamézisében szív-
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elégtelenség szerepel, digitálisz és/vagy diureticum 
adása is szükséges lehet. 

Más ~-blockolóhoz hasonlóan a kezelés csak fo
kozatos dóziscsökkentéssel, kb. 7-10 nap alatt 
hagyható abba, mivel a kezelés hirtelen felfüggesz
tése, különösen ischaemiás szívbetegség fennál.lá
sakor az állapot hirtelen romlásához vezethet. 

Bár a metoprolol cardioselectiv ~-blockoló, csak 
különös elóvigyázatossággal, kis kezdő dózist alkal
mazva adható krónikus obstructiv légúti megbete
gedésben szenvedő betegeknek. 

Labilis és inzulindependens diabetes mellitus
ban szükséges lehet az antidiabeticumok dózisá
nak módosítása. 

Anaesthesia előtt az aneszteziológus! tájékoz
tatni kell a metoproiol terápiáról. ~-blockoló kezelés 
alatt álló betegnek a lehető legkisebb negatív inat
rop hatással rendelkezO anaestheticumot kell kivá
lasztani. 

Terhesség: csak az elóny/kockázat szigorú mér
legelése után adható. Ha elkerülhetetlen adása ter
hességben, a magzatot, ill. aszülést követő néhány 
napig az újszülöttet igen gondosan kell obszerválni, 
mert az uteroplacentáris keringés csökkenése befo
lyásolhatja a magzat fejlódését, bradycardiát, 
légzésdepressiót, hypotoniét hypoglykaemiát vált
hat ki. 

Szoptatás. Bár terápiás adagban történő szedés 
eselén a metoprolol csak igen kis mennyiségben jut 
át az anyaterjbe, 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 
A túladagolás jelentős hypotoniát, bradycardiát 

okozhat. Ezek a hatások 0,25-2,0 mg atropinnal 
megszüntethetők. Ha a válasz nem megfelelő, 

dopamin vagy dobutamin adható, 1-10 mg gluka
gon adása is lehetséges. 

E/tartás: fénytől védve, szabahőmérsékleten (25 
°C alatt). 
e Megjegyzés: a V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4830 (50 mg) 

OGYI-T: 4831 (100 mg) 

AREDIA 5 mg/5 ml injekció 
(1 x 5 ml) 

AREDIA 15 mg/5 ml injekció ·· 
(1 x 5 ml) · 

CIBA ATC kód: MOSB A03 

A pamidronát biszfaszfonál vegyület, mely gá
tolja az osteoelastikus csontreszorpciót. Erősen kö
tődik a hídroxiapatit kristályokhoz, csókkenti oldódá
sukat valamint megakadályozza az osteoclast 
prekurzorok érett, csontreszorbeáló osteoclastokká 
való átalakulását. 

Tumor indukálta hypercalcaemia esetén csök
kenti a kalcium csontból való kiáramlását, valamint a 
plazma teljes és szabad (ionizált) kalciumszintjét. 

60 mg-os adag 1 órán át történő iv. infundálását 
követően 9,25 nmol/g maximális plazmakoncentrá
ciót mértek. A pamidronát 54%-ban kötódik a plaz
mafehérjékhez. Plazmafelezési ideje 0,62 óra; a be
adást követóen 72 órán belül az adag 47-55%-a vá
lasztódik ki a vizelettel váltqzatlan formában, az in
fúzió sebességétől függetlenül. 

A pamidronát hepatikus és metabolikus elear
ance-e elhanyagolható. 
e Hatóanyag 

5 mg, ill. 15 mg dinatrium pamidronicum pen
tahydricum, valamint mannit, foszforsav, aqua dest. 
pro in j. (5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Malignus tumorok következtében fellépO, hyper
calcaemiával járó osteolysis. 
• Ellenjavallat 

Pamidronáttal vagy má.s biszfoszfonáttal szem
beni ismert túlérzékenység; súlyos vesefunkcióza
var; gyermekkor; terhesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Kizárólag lassú iv. infúzióban alkalmazható. 
A kezelés elótt vagy alatt ajánlott a beteg fizioló

giás sóoldattal történő rehidrálása. 
A pamidronát összadagja egy kúra során a be

teg kezelés előtti szérum kalcium szintjétól függ. 

Kezelés e!őtt1 kalcium koncentrációk Javasolt összedag 

(Össz Ca "' szabad + fehérjéhez kötött) 

mmol/1 mg% mg 

< 3,0 < 12.0 15-30 

3.0-3,5 12,G--14,0 30-BO 

3.5-4.0 11\.0-16.0 60-90 max. 

> 4,0 > 16,0 90 max. 

A megfelelő adagot egyszeri infúzióban vagy 
2-4 egymást köveló napon alkalmazott többszöri in
fúzióban lehet beadni. A maximális összadag kú
ránként 90 mg, mind a kezdeti mind az ismételt kú-
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rák esetén_ A 60 mg-ot meghaladó adagokra vonat
kozóan még kevés a tapasztalat 

Az injekciós oldatot kalcium mentes infúziós ol
dattal (pl. 0,9%-os nátrium klorid oldat) megfolelő 
mennyiségre kell hígítani (pamidronát konc. s:: 15 
mg/125 ml) és !assú iv. infúzióban beadni. Az infúzió 
sebessége ne haladja meg a 15-30 mg/2 órát. 

A hígítás! követően az infúziós oldat beadását 
azonnal meg kell kezdeni. 

Az adagolás! követő 24-48 óra múlva rendsze
rint jelentős szérum kalcium szint csökkenés ta
pasztalható, és az esctek többségében 3-7 napon 
belül a normocalcaemia is elérhetó. Szükség ese
lén, ha a normál kalcium szintet nem sikerült ezen 
idó alatt elérni, akkor még egy_ adag adható. 

A válaszreakció idOtartama esetenként különbö
zik. a kezelés a hypercalcaemia jelentkezése ese
tén bármikor megismételhetó. A klinikai tapasztala
tok szerint a válaszreakció mér!éke csökkenhet a 
kúrák számának emelkedéséveL 

Enyhe vesefunkciózavar eselén (szérum krea
tininszint a normál érték kétszerese), valamint idős 
korban nem szükséges az adagolás módosítása. 
o Mellékhatás 

Általában átmenetiek_ Leggyakrabba'n tünet nél
küli hypocalcaemia és pyrexia (a test hőmérséklete 
több mint 1 °C-al is meg emelkedhet, és 48 órán ke
resztül is eltarthat) jelentkezhet A pyrexia általában 
spontán megszúnik és nem igényel kezelést. 

Gyakran láz, influenzaszerú tünetek_, rigor, fá
radtság és kipirulás (flush), hypophosphataemia; 
esetenként reakciók az infúzió beadási helyén (fáj
dalom, pirosság, duzza,9:-et. induratio, phlebitis, 
thrombophlebitis), átmeneti csontfájdalom, arthral
gia, myalgia, hányinger, hányás, fejfájás, lymphocy
topenia, hypomagnesaemia; ritkán izomgörcsök, 
anorexia, hasi fájdalom, hasmenés, székrekedés, 
dyspcpsia, agitatio, zavartság, szédülés, álmatlan
ság, aluszékonyság, lethargia, leukopenia, 
hypotensio, hypertensio, kiütések, pruritus, hyper
kalaemia, hypokalaemia, hypernatraemia; egyes 
esetekben gastritis, tünetekkel járó hypocalcaemia 
(paraesthesia, tetania), görcsök, vizuális halluciná
ciók, thrombocytopenia; balszívfél elégtelenség 
(dyspnoea, tüdőoedema), pangásos szívelégtelen
ség (oedema) akut veseelégtelcnség, a már fennál
ló vesekárosodás súlyosbodása, conjunctivitis, 
uveitis, scleritis, episcleritis, xanthopsia, herpes 
simplex és herpes zoster kiújul ása, májfunkciózavar 
jelentkezhet. 

A felsorolt tünetek nagy részében nem bizonyi
tott a pamidronát kezeléssci való ok-okozati össze
függés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A cytostatikus kemoterápiában általánosan al
kalmazott gyógyszerekés a pamidronát közölt nem 
észleltek interakciót 

Megfelelő tapasztalat hiányában nem adható 
együtt más biszfoszfonáttal 

Súlyos hypercalcaemia eselén kalcitoninnal 
együtt alkalmazva szinergista hatás, gyorsabb szé
rum kalcium szint csökkenés várható. 

A pamidronát injekció nem keverhető, ill. hígítha
tó kalcium tartalmú infúziókkal_ 
o Figyelmeztetés 

A pamidronát befolyásolhatja a csOnt sZbif,tigrá
fiás vizsgálatokat. 

A kezelés során a vesefunkció, a szérum elek
trolitszint (ka!cium és a foszfát is) ellenórzése szük
séges 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
szívelégteicnség esetén. 

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 történO 
alkalmazásamellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás esetén átmeneti hypocalcaemia. 
paraesthesia jelentkezhet Ilyen esetben a beteg 
gondos megfigyelése szükséges, jelentős hypocal
caemia ésetén kalcium glukonát infúzió! kell alkal
mazni. 

Eltartás: 2-8 °C közölti hőmérsékleten (hűtó
szekrényben). 
o Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4344 (5 mg/5 ml 
injekció); OGYI-T.: 4345 ( 15mg/5 ml injekció) 

AllTELAC szemcsepp (1() nil) 

OR . MANN-PHARMA ÁTGkód: Sot x A2Ó 

A metil-hidroxi-propil-ccllulóz tartalmú szem
csepp megnyújtja az adhézió!, növeli a conjunctiva 
és cornea nedvességél és így lehelóvé teszi a con
junctiva egyenletesebb mozgását a cornea fölött 
A gyógyszerkészítmény a természetes könnyfolya
dék pótlására alkalmas. 
• Hafóanyag 

0,032 g methylhydroxypropylcellulosum 10 ml 
steril oldatban 

Segédanyagok: foszfát-puffer, szorbit, dinátri
um-edetát, konzerválószerként cetrimid. 
e Javallat 

A cornea és a conjunctiva kiszáradása, amelyet 
a könnytermelés zavara, megbetegedések követ
keztében kialakult funkcionális rendellenességek 
v2gy elégtelen szemhéjzárás okoz. 
o Ellenjavallat 

A készítmény bármely kom ponensével szembe
ni túlérzékenység. 
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G Adagolás 
Naponta 3·-5 alkalomma!, vagy szükség szeríni 

gyakrabban kell 1-1 cseppet a kötőhártyazsákba 
cscppenteni. A száraz szem syndroma egyéni ada
golás! igényel. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes 
o Figyelmeztetés 

Lágy kontaktlencse viselése a kezelés alatt nem 
ajánlott 

Ha ilyen esetekben a szemcsepp alkalmazása 
szükséges, abecseppentés előtt ki kell venni a lágy 
kantaktlencsét és legalább 15 perc várakozási idő 
után szabad a szembe behelyezni újra. 

Alkalmazása során a becseppentést követóen 
átmeneti homályos látás elOfordulhat 

A beteg figyeimét fel kell hívni a hygienes szabá
lyok betartására. Cseppentés előtt alapos képma
sás szükséges. A cseppentő nyílást minden szeny
nyeződéstől óvni kell. 

Ajánlatos a szemcseppentős fiakont minden 
egyes használat után a dobozásban visszahelyezve 
tárolni. 

Eltartás: szobahőmérsékieten. 
Felbontása után a szemcsepp 6 hétig használ

ható fel. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4833 

ARYCOR 200 mg tabletta (30x) 
ARYCOR 1.50 mg/3 mlinjekcio 

(6 x 3 ml) 

SANOFI . . . ATC kód: C01B D01 

Hatóanyaga, az amiodaron a Vaughan-Williams 
klasszifikáció alapján lll. típusú antiarrhythmiás szer. 

Megnyújtja a szívizom akciós potenciáljának 
időtartamát anélkül, hogy befolyásolná annak ampli
tudóját és felszálló ága mcrcdeksógét. 

Az atropinnal nem antagonizálható brady
cardiás effektus a sinus automéeia lassulásának kb
vetkezmónye. 

Lassítja az ingerület átvezetési és megnyújtja a 
relraktcr periódust az atrioventricularis accessori
cus rostokban is. 

A myocardium contractilitásának csökkentése 
csak bolusban adott iv. injekció eselén figyelhető 
meg. 

Alfa- és béta-sympatholytikus llatással rendelke
zik 

Sinoatriatis, atriaiis és nodalis átvezetési lassító 
hatása a szívfrckvcncia növekedésével erősödik. 

A kamra i vezetést nem befolyásolja. 

Megnyújtja a refraktor periódust és csökkenti a 
myocardium ingerelhetöségét atrialis, nodalis és 
ventricularis szinten egyaránt. 

Az amiodaron felezési ideje hosszú, nagy egye
di különbségekkel 20-100 nap. A kezelés első nap
jaiban a legtöbb testszövetben, különösen a zsír
szövetben kumulálódik. 

Orális biohas_znosulása átlag 50% (30~80%, 

egyéntól függóen). Egyszeri adag bevétele után a 
maximális plazmakoncentráció 3-7 óra alatt alakul 
ki. Terápiás hatása átlagosan egy hét alatt (néhány 
nap-2 hét) alakul ki. 

A kiürülés néhány nap múlva kezdődik és a 
felvételi/kiválasztási egyensúly egyénileg változó 
(1 hónaptól néhány hónapig) időszak alatt alakul ki. 
Ezek a jellemzők indokolják a telítő adagolás alkal
mazását, amelynek céija a terápiás hatás kialakulá
sához szükségcs gyors szöveti telítés 

A jód egy része leválik a molekuláról és a vize
letben jelenik meg jodid formájában. Ennek mértéke 
6 mg/24 óra, a napi 200 mg adagolása esetén. A 
molekula maradéka, vagyis a jód legnagyobb része 
a májon keresztül, a széklettel ürül ki. 

A vizeletlel történő eliminatjo elhanyagolható, és 
így a veseelégtelenségben sem szükséges a dózis 
csökkentése. 

A kezelés abbahagyása után, az eliminatio több 
hónapon keresztül folytatódik. 

Figyelembe kell venni a maradék aktivitást. 
amely 10 naptól 1 hónapig tart 

Az ív. adott amiodaron vérszintje gyorsan csök
ken, miközben végbemegy a szövetek és a recep
torok telítődése: hatás maximumát 15 perc múlva éri 
el és hatása 4 óra mú!va megszúnik. Ha nincs ú jabb 
adagolás, a gyógyszer fokozatosan ürül ki. Ha 
úja bb adagolás történik akár orális úton is, a gyógy
szer a szövetekben raktározódik. 
G Hatóanyag 

200 mg amiodaronium chioratum tabletténként 
150 mg amiodaronium chioratum 3 ml aqua 

dcst pro injcctione-ban (segédanyagok: poliszor
bál 80, benzilalkohol). 
e Javallat 

Súlyos életveszélyes pitvari és/vagy kamrai rit
muszavarok, más gyógyszeres kezelés sikertelen
sége vagy kontraindikációja esetén. 

Pitvari ritmuszavarok kamrai tachycardiával, 
kamrai arrhythmiák; WPV</ syndroma miatti tachy
cardia. 

Adható egyidejűleg fennálló angina pectoris 
vagy súlyos koszorúér elégtelenség (az amiodaron 
antianginás és antiischaemiás tulajdonságai révén); 
valamint szívtelégtelenség cselén (az amiodaron 
gyenge hatást fejt ki a szívizom contractilitásra. 
e Ellenjavallat 

-sinus bradycardia és SA-black; 
- sick-sinus syndroma (pacemaker nélkül); 
- magasfokú AV-ingerületvezetési zavar (pace-
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maker nélkül) cardiovascularis collapsus,- súlyos 
hypotensio. 

- jódallergia; 
- terhesség - vitalis indikációi kivéve - (a 

magzati thyreoid veszély míatt); 
- szoptaiás (jelentős mennyisógben átjut az 

anyatejbc); · 
- egyidejű MAO-gátló kezelés. 

e Adagolás 
lv. infúzióban a hígításhoz kizárólag izaioniás 

glükóz oldat használható 2 ampulla (300 mg) 500 
ml-nél hígabb koncentrációban technológiai okok 
miatt nem alkalmazható. Az infúziós folyadékhoz 
más gyógyszer nem keverhetö. 

Jv. infúzió 
Telítő adag lökésterápia: átlagos adag: 5 mg/kg 

250 ml glukóz infúzióban, 20 perc-2 óra alatt. Az in
fúzió 2-3-szor megismételhető 24 óra alatt. Az infú
zió sebessége a terápiás hatás alapján változtatha
tó. A hatás néhány percen belül jelentkezik és las
san csökken. Újab b infúzió indítása lehetséges. Na
pi maximalis adag 1200 mg. 

Fenntartó kezelés 10-20 mg/kg/nap (átlagosan 
600-800-!61 1200 mg/nap-ig 250 ml glukóz oldatban 
néhány napon keresztül. 

Közvetlen iv. injekcióban való alkalmazása nem 
ajánlott 

Csak különleges veszélyhelyzetben cardiologiai 
intenzív osztályon EKG manitorozás mellett alkal
mazható_ Adagja 5 mg/kg lassan legalább 3 perc 
alatt beadva. Más gyógyszer a fecskendübe nem 
keverhctó. Ha a kezelést folytatni kell infúzióval foly
ialható 

Az iv_ injekció hypoteny{o légzési elégtelenség, 
cardiomyopathia, szívelég'telsnség eselén feltétle
nül kerülendő. 

A per os adagolásra való átállás! (napi 3 tablet
ta) már az infúziós kezelés első napján cé!szorú el
kezdeni_ Az adag napi 4-5 tablettáig emelhető. 

Fenntartó kezelés. Meg kell határozni a minimá
lis hatékony dózis!, amely a beteg egyéni reagálás
tól függően napi V2 tablettától (1 tabletta 2 napon
ként) napi 2 tablettáig változik 

Jl,jánlott a "szabad hétvége kezelés" (heti két 
nap kihagyása) a terápiás hatás tartóssága míatt 
e Mellékhatás 

Cardialis 
Altalában mérsékelt dózisfüggő bradycardia. Si

nus dysfunctio, idősebb betegeknél kifejezett 
bradycardia, esetleg sinus leállás. Ritkán SA-blokk, 
különbözö fokú AV-black. Az amiodaron proarryth
mogen hatása enyhe és ritka, általában kombinált 
kezelés vagy káros elektrolit egyensúly eselén jele
nik meg; 

Szemészel 
Felnőtteknél általában a pupilla területére korlá

tozádá cornealis microdcpositumok lerakódása. A 
kezelést nom zárja ki. Erős fényben színes karikák 

vagy homályos látással járhat együtt A microde
positumok komplex lipidek. Az elváltozás reverzibi
lis. Néhány esetben opticus neuropathia! is leírtak a 
látásélesség csökkenésével összefüggése az amio
daron kezeléssei nem bizonyított. Ajánlatos szemé
szeli vizsgálat 

Dermatológiai 
Photosensibi lisatic (a kezelés alatt a beteg a na

pot, ultraibolya sugárzást kerülje), eryth8má--zradio
terápia alkalmazása során), bórelszíneződés, lilás 
vagy palaszürkés bórpigmentálódás hosszú időre 
magas napi adag alkalmazása esetén; a kezelés 
abbahagyásakor a bórpigmentáció eltűnése lassú 
(10-20 hónap). 

Pajzsmirigy 
-Hypothyreosis, hyperthyreosis. {T 4 növekedés, 

normális vagy kevésbé csökkent T 3 nem indokolja a 
kezelés elhagyását.) 

Hypothyresosis: súlygyarapodás, apátia, álmos
ság. TSH növekedése a diagnosist erősíti. A kezelés 
abbahagyása után 1-3 hónap múlva visszéiáll a 
pajzsmirigy normális működése. 

Hyperthyreosis: súlycsökkenés, az amiodaron 
antianginás és agy qnti-arrhythmiás aktivitása mér
séklödik. TSH szint csökkenés erősíti a diagnosist. 
Amiodaron adagolás! abba kell hagyni. 

A thyreotoxicosis esetén corticosteroid terápiát 
kell alkalmazni (3 hónapig). 

Pulmonális 
Diffúz interstitialis pneumoniát is leírtak. Effort

dyspnoe (nehézlégzés) izolált formában vagy az ál
talános állapot romlása kíséretében (fáradtság, le
soványodás, hőemelkedés) jelentkezése radiológiai 
ellenőrzést igényel. 

Az amiodaron kezelés abbahagyása kor
tikosztcroid terápiával kombináltan vagy anélkül a 
légzési zavarok mérséklódéséhez vezet A klinikai 
tünetek általában 3 vagy 4 hét után szűnnek meg, a 
radiológiai és a funkcionális javulás több időt vesz 
igénybe (több hónap). 

Neurológiai' 
Ritkán: 
-a sensomatoros perifériás típusú neuropathiák 

és/vagy myopathiák általában revcrzibilisek; 
-egyéb leírt zavarok: extrapyramidális remegés, 

kisagyi típusú ataxia, kivételesen intracranialis 
hypertonia, gyötrő álmok 

Hepalikus 
A kezelés alatt, a májfunkció (transzaminázok) 

folyamatos ellenőrzése javasolt. 
A kezelés etején 
-· izolált, de általában mérsékelt transzamináz

szint emelkedés (a normális szint 1 ,5-·3-szorosa) az 
adagolás mérséklésével, néha spontán módon, a 
szint visszaáll; 

- kivételes akut hepatopathia (néhány izolált 
eset) hypertransaminázémiával és/vagy sárgaság-
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gal, amely a kezelés abbahagyásakor fokozatosan 
megszűnik. 

Tartós kezeléskor 
-ritkán krónikus hepatopathiát is leírtak. 
Helyi hatások: Az ív_ infúzió! kísérheti vénagyul

ladás. 
Ez a hatás kiküszöbölheló az iv. katéter középál

lásba való helyezéséve l. 
l<özvetlen iv. injekció adása eselén jelentkező 

mellékhatások: arckipirulás, izzadás, hányinger: sú
lyos hypotensio vagy collapsus! leírtak, amikor túl
adagolás vagy túl gyors adagolás történt; anaphy
laxiás shock, kevésbé veszélyes intracranialis 
hypertonia, légzési elégtelenség, főleg asthmás be
teg eknél bronchospasmus és/vagy apnoe. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- torsades de pointest okozó gyógyszerekkel pl. 

kinidin típusú antiarrhythmicumokkal, bepridillel, 
sotalollal, valamint vinkaminnal. 

Együttadása kerü/endő: 
- bétareceptor blockolókkal, egyes kálcium 

antagonistákkal (verapamil, diltiazem), más típusú 
antiarrhythmiás szerekkel (megnövekedhet a car
diodepressiv hatás, bradycardia, AV-black); 

- stimuláns laxatívumokkal, pl. senna glikozid, 
fenolftalein. 

óvatosan adható: 
- digoxinnal (digoxin plazmaszint emelkedés, 

ingerképzési és invervezetési zavar veszélye), a ke
zelés kezdetén célszerű a digoxin adagot a felére 
csökkenteni és az Arycor fenntartó adagjának beál
lításáig a plazma digoxin szintet ellenőrizni; 

-orális anticoagulánsokkal (ezek hatását fokoz
hatja), gyakori prothrombinszint ellenőrzés, ill. dózis 
igazítás szükséges; 

- fenitoinnal ( fenitol n plazmaszint nő (neurológi
ai tünetek) az adag csökkentése szükséges; 

- sebészeli anaestheticumokkal együtt súlyos 
szövődmény lehetséges atropin rezisztens brady
cardia, hypotensio, vezetési zavar, amiodaron sze
désről az altató orvost tájékoztatni kell (légzésbénu
lá.s néhány esetben közvetlenűl ~ardiovascularis 

mútét után); 
- hypocalaemiat okozó diureticumokkal; 
- kortikoszteroidokkal (szisztémás); 
- ív. amphotericin B-veL 
A kalciumszintet és a QT időt monitorzni kell. 

Halmozott ingerképzés esclén antiarrhythmicur.l 
adása kerülendő (pacemaker kezelés és iv. magné
zium szulfát adása javasolt). 
• Figyelmeztetés 

A szívfrckvencia csökkenése fokozottabb lehet 
1dős betegeknéL 

Az amiodaron hatására az elektrokardogramm 
megváltozik. Ez a ( cordaroma specifikus) oiváltozéS 
a QT távolság megnyúl ása, amely kifejezi a re pola
rizáció meghosszabbadását valamint esetleges U 

huilám megjelenése; ezek a terápiás telítődés és 
nem a toxicitás jelei 

Pulmonális mellékhatás esetén gondos klinikai 
vizsgálat, mellkasi röntgenfelvétel szükséges 

A kezelés előtt és után ( 1 évig) a pajzsmirigy
funkció! (T 3, T 4, TSH) ellenőrizni kell. A tartós nap
fényt és UV-sugárzást a kezelés alatt és után k8rül
ni kell. 

Parenterálisan csak ott használható, ahol állan
dó EKG monitorozás, def1brillálás lehetősége adott. 
Kizárólag 5%-os glukóz oldattal elegyíthető. Jódtar
talma a laboratóriumi vizsgálati eredményt megvál
toztathatja, de a radioaktív jód megkötödik a pajzs
mirigy vizsgálat (T 3 , T 4, TSH) elvégezhető. 

Mútéti beavatkozás eselén az anaesthesiolo
gust tájékoztatni kell, hogy a beteg amiodaront kap. 
Lassú eliminációja miatt az amiodaron a kezelés be
fejezése után hetekkel, hónapokkal is kölcsönhatást 
mutat más gyógyszerekkeL 

Túladagoláskor fellépő súlyos bradycardia, pit
var kamrai ingerületvezetési zavarok eselén béta 
adrenerg stimulánsok, esetleg pacemaker kezelés 
válhat szükségessé 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve 
(15-25 °C között). 
• Megjegyzés: Injekció: + Fb 

Tabletta: +VSz 
• Törzskönyvi szám: Tsz: 4045 (200 mg tabi.); 
Tsz.: 4046 (150 mg/3 ml inj.) 

ASPEGIC 0,5 g injekció 
(6 porampulla + 6 x 5 ml) 

(20 porampulla j 

SYNTHÉLABO 

.. 

Láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
készítmény. 

Az Aspégie fájdalomcsillapító hatása gyors, 
intenzív és tartós. 

lv. adáskor gyorsan magas szalicilátszint alakul 
ki, 1 g adása után 15 perc múlva 220 mg/1 és még 
6 óra múlva is 120 mg/1. 
• Hatóanyag 

500 mg acidum acetylsalicylicum (900 mg DL
Iysinum acetylsalicylicum formájában) porampul
lánként Oldószer amp.: 5 ml injekcióhoz való 
desztillált víz. 
• Javallat 

Rheumás és különféle egyéb fájdalmas állapo
tok, láz 
• Ellenjavallat 

Gyomor- és bélrendszeri fekélyek, szalici l átokka! 
szembeni ismert túlérzékenység. Veleszűletett vagy 
szerzett haemorrhagiás diathesis. 
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Vérzés kockázata. Köszvény. 6 év alatti életkor. 
Terhesség: Bár teratagen hatást emberben nem 

észleltek, alkalmazása semmi esetre sem ajánlható 
a terhesség elsó 3 hónapjában, de a terhesség to
vábbi szakaszéban is célszerű kerülni. 
• AdagoláS 

Az oldószerampulla tartalmát a porampullába 
fecskendozvc az oldat frissen készítendő! 

Alkalmazható im., mélyen az izomzatba adva 
vagy iv. injekcióban, vagy Ne.c!, glukóz, ili. szorbitol 
infúzióban. Csak teljesen átlátszó, tiszta oldatot sza
bad felhasználni. 

Azonos fecskendübe ne szívjunk fel más ív. ad
ható gyógyszert! 

Felnőtteknek 1, intenzív fájdalom eselén 2 por
ampulla 5, ilL 10 ml oldószerben oldva, azaz 
0,5-1 g acetil-szalicilsavnak megfelelő adag. 24 óra 
alatt általában 1-4 oldott porampullát, azaz 0,5-2 g 
acetil-szalicilsavnak megfelelő adagot lehet adni. 

Egyes esetekben- rheumatikus gyulladás inten
zív kezelésében- a napi adag kivételesen 8 ampul
láig emelhető 

6 évnél idősebb gyermekeknek: 10-25 mg/ttkg/nap. 
6-10 év között: % ampulla-1 ampulla naponta 

(0,25-0,5 g acetilszalicilsav). 
11 év felett: 1-2 ampulla naponta (0,5-1 g ace

tilszalicilsav) 
e Mellékhatás 

Fülzúgás, halláscsökkenés, fejfájás; ezek a tü
netek rendszerint túladagolás! jeleznek. 

Rejtett vagy manifest emésztőszervi vérzések 
következményes vashiányos anaemiával 

: ~aemorrhagiás jelenségek (orrvérzés, fogíny
vérzés, vérhányás, véres sp?klet. valamint a vérzési 
1dö megnyúlása). Ez a hálás a kezelés befejezte 
után még 4-8 napig fennállhaL Mútét esclén ez vér
zés kockázatát jelentheti. 

Sensibilisatio is felléphet oedema, urticaria, 
asthma, anaphylaxiás jelenségek. 

A szüléskor megnyújthatja a kitolási szakot és 
ezáltal késleltetheti a szűlést. 

Az emésztőtraktusból eredő vérzés kockázata 
kisebb, mint az oralis alkalmazás cselén 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozza: 
- a K-antivitaminok és a -heparin anticoagulans 

hatását; 
-a szulfanilureák vércukorcsökkentő hatását; 
-a methotrexát h<::itását. 
Ezért egyidejűleg alkaimazva ezeknek az adag

ját csökkenteni kell. 
Csökkentheti egyes nemsztcroid gyulladásgát

lók hatását, valamint egyes esetekben 8 húgysavki
választást fokozó gyógyszerek hatását. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeken és fiatalokon bárányhimlőben 
vagy felsőlégúti vírusinfekcióban ritka esetben sú
lyos, életveszélyes komplikáció (Reye-syndroma) 

léphet fel. Tartós hányás, kábultság, kiszáradás, 
eszméletvesztés, görcs esclén azonnali orvosi ke
zelés szükséges 

Csak fokozott óvatossággal adható: 
-ha az anamnesisben gyomor- bélrendszeri fe-

kély vagy emésztőszervi vérzés szerepel; 
-veseelégtelenségben; 
-asthmában. 
Nem tanácsos alkalmazni metrorrhatflaban. 

mert fokozhatja a havi vérzés intenzitását és tarta
mát. 

Túladagolástól leginkább idős egyének(>n és 11-
atal gyermekek eselén kell tartani. 

Az utóbbiakon fatális szövődmény is eiöfordu:
hat, ezért sürgősségi, intézeti ellátás válhat szüksé
gessé. 

Eltartás: 25°C-nál húvösebb helyen tárolandó! 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4115 

ATABAX 10 mg.filmtabletta (25x) 
ATABAX 25 mg filmtabletta (25x) 
ATARAX 100 mg injekció (6x 2 ml) 
ATARAX 200 Ini szirup (1x) 

UCB ATC kód: NOSB 801 

Hatóanyaga, a centrális és perifériás támadás
pontú hidroxizin anxiolytikus és antihistamin hatású 
Anxiolyticumként a limbikus rendszerben és a for
matio reticularisban keletkező postsynaptikus izgal
mi potenciálokat tompítja. 

Erős antihistamin-hatással rendelkezve a oerifé
rián kűlönbözö mediátorakat antagonizál, c~ellett 
anticmetikus hatása is van. 

Farmakodinamiás hatása különösen szorongási 
és feszültségi állapotokban, ezekkel összefüggő 
funkcionális belgyógyászati zavarokban, speciális 
bőrgyógyászati megbetegedésekben jelentős. 

Hatásmechanizmusa alapján adjuvánsként 
használható továbbá a mútéti praemedicatioban, a 
íáJdaiomcsillapításban. 

Az Atarax-kezelés kapcsán nem ismert a hozzá
szokás, függőség vagy momóriazavar kialakulása. 

felszívódása a gyomor-bél traktusbó! gyors, kli· 
nikai hatása 15-30 perc múlva már észlelhető_ 

A maximális plazmaszintet kb. 2 órával a gyógy
szer bevétele után éri el 

Plazmafelezési ideje felnőttben 12-20 óra és kb 
7 óra gyermekek esetében. 

A hidroxizin átjut a vér-agy gáton, átjut a p!acan
tán. Patkánykísérletek szeríni az anyatejbe is kivá
lasztódik. 

Teljes mértékben, főként a májban metabolizáló
dik. 5 metabolitja ismert, túlnyomórészt glukuronid. 
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Metabolitjainak túlnyomó része az epével a széklet
be és csak csekély mértékben renalisan a vizeleibe 
választódik ki. 
• Hatóanyag 

10 mg, ill. 25 mg hydroxyzinium chioratum fehér 
színú, koreng alakú (a 10 mg-os), ill. hosszúkás ala
kú és felezővonallal ellátott (a 25 mg-os), mindkét ol
dalán domború filmtablettánként. 

100 mg hydroxyzinium chioratum {2 ml) ampul
lánként 

400 mg hydroxyzinium chioratum (200 ml) 
szirupban {1 ml =2 mg). 
e Javallat 

Psychoneurosishoz vagy organikus kórképek
hez társuló szorongás és feszültség tüneti keze
lése, gyermekek, felnőttek és idős emberek eseté
bon is. 

Psychovegetatív zavarok, mint pl. túlzott inger
lékenység, feszültség, idegesség, álmatlanság, 
phobiák, pánikbetegség; neurotikus émelygés és 
hányás; neurotikus fejfájás; enuresis nocturna; tick. 

Emotionalis komponensttartalmazó megbetege
dések, cardiovascularis zavarok, menstruatio és a 
climacterium idején jelentkező dysfunctiok eselén 
adjuvánsként. 

BórgyógyászaVallergia: pruritus, urticaria, ekze
ma, neurodermatitis, allergiás eredetű dermato
sisok. 

Műtéti beavatkozások előtti előkészítés vagy 
utáni fájdalomcsillapítás 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szemben, antihistaminokkal 
szemben fennálló túlérzékenység. Súlyos máj- vagy 
veseelégtelenség. Szűkzúgú glaucoma. 

Alkohol- és altatószer-mérgezés. Prostataade
noma vizeletmaradékkaL MAO-bénítókkal párhuza
mosan. Különleges elővigyázattal, gondos ellenőr
zés mellett alkalmazhatják a fokozott görcskészsé
gO személyek. 
• Adagolás 

Adagolása individuális, az eredmények alapján 
esetenként módosítható. 

Szorongással és te 
szúltséggel járó álla
potokban, bórgyó
gyászati és allergiás 

kórképekben 
Psychogen eredetű 

alvászavarokban 
Beavatkozások 
előtti praemedicatióban 

Felnőtleknek 

és 12 éven IelOII 
gyermekeknek 
25-150 mg naponta, 
több részre elosztva 

25-150 mg este 
lelekvés előtt 
50 100 mg egyszerre 

este és ·a be.avatkozás 

elót! 30--.40 perccel 
200 mg (2 amp.) 

lm. adható, ha az oralis kezelés átmenetileg 
nem oldható meg. Az im. adagolás előnyös psychi
atriai vagy cardiologiai betegek agitaliavai járó akut 
szorongásos állapotaiban, valamint aikaholisták 
akut megvonásos tünetegyüttesében. ilyen esetek
ben a kezelést intramuscularisan célszerű kezdeni, 
és mihelyt lehet, oralis adagolásrakell áttérni. 

Rövidebb hatás elérésére, valamint idősebb és 
legyengült betegek esetében aszokásos adag fele 
adható. 

Az Atarax inj. csak im. adható, mélyen az izom
ba. Sc., iv. és ia. adása egyaránt kerülendó. Vélet
len sc. adása jelentős szöveti károsodást okozhat. 

Az Ataraxot étkezés előtt kell bevenni, a tablettá
kat kevés alkoholmentes folyadékkal, a szirupot hí
gítatlanul, vagy gyümölcslében. 
• Mellékhatás 

Rendszerintátmenetiekés enyhék. 
A központi idegrendszeri hatások folyamatos al

kalmazás esetén, vagy az adag csökkentésére né
hány napon belül általában megszúnnek. Ritka 
esetben előfordulhat tremor és convulsio, de rend
szerint a javasoltnál jelentősen magasabb adagok 
alkalmazása során 

Az egyéni érzékenység és a bevett adag függ
vényében fáradtság (aluszékonyság), vérnyomás
csökkenés, szédülés, remegés, motorikus hyperac
tivitas, álmatlanság, szájszárazság, esetlegesen 
convulsio, vizeletretentio jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejű bevétel eselén felerősítheti a neurolep
ticumok, tranquillansok, antidepressivumok, hyp
noticumok, analgeticumok és anaestheticumok ha
tását. A fenitein hatását csökkenti, az aikaholét fel
erősíti. 

• Figyelmeztetés 
Kisgyermekek adagolását különösen gondosan 

kell megállapítani {centrális izgalmi állapot léphet 
fel). 

Különös elővigyázatasságra van szükség súlyos 
máj- vagy veseelégtelenség, prostata-adenoma, 

Gyermekeknek 

6-12 éves korig 

25-75 mg naponta, 
több részre elosztva 

50-100 mg egyszerre 

este és a beavatkozás 

előtt 30-45 perccel 

Gyermekeknek 

1--6 éves kong 

1 mg/ttkg naponta, 
több részre elosztva 

1 mg/ttkg egyszerre 
este és a beavatkozás 

elött 30-<15 perccel 
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nyílt zúgú glaucoma (glaucoma simplex), MAO
inhibitorok szedése esetében 

Nem keverheló pH 7 feletti oldatokkal 
Mint minden centrálisan ható gyógyszer, csök

kentheti a reakcióképességet 
AlkalmaZásának elsö sz"akaszában - 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 jele· erós sedatio, ritkábban 
hypotensio. 

Kezelése: a !égzés, pulzusfrekvencia és vérnyo
más ellenőrzésemellett gyomormosás, folyadékpót
lás, valamint az általános életfunkciókat támogató 
intézkedések. 

A hypotensio a.-sympathomimeticumokkal kezel
heló. 

Epinefrin (adrenalin) nem alkalmazható, mert 
ennek hatását a hidroxizin antagonizál ja. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt), szá
raz helyen 

A szirup felbontás után maximum 6 hónapig 
használható fel. 

Az injel\ció fénytól védve tárolandó. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4576 {10 mg 
filmtabl); OGYI-T.: 4577 {20 mg fiimtabl.); OGYI-T.: 
4579 (100 mg inj.); OGYI-T.: 4578 (szirup) 

ATEHEXAL 25 mg!Íílmtablelta (20x) 
ATEHEXAL 50 mg filmtabletta (50x) 
ATEHEXAL 100 mg filmtabletta 

(1 OOx) 

HEXAL ATC kód: C07AA09 

Az atenolol "intrinsic sympathomimetikus hatás"
sal nem rendelkező cardioszelektív béta-receptor 
blockoló. Hatását eisósorban a bóta-1 receptorok 
b loekolása révén fejti ki. 

Atenolol adása után csökken a szívfrckvencia, 
a szívizom kontraktilitása, gyengül az AV csomó 
ingerelhetősége, ezáltal csökken a szív teljesít
mény, kisebb lesz oxigénigénye. Így az atenolol 
antianginás, antihypertensiv, antiarrhythmiás tulaj
donságú. 

Orális adás eselén az atcnolainak kb. 40-·50%-a 
szívódik fel a gyomor-bélrendszerbóL A maximális 
plazmaszintet 2-4 óra mú!va éri el. Az atenolol 85%
a változat!an formában a vesén kercszlüi ürül. 
Elimációs felezési idő 5-7 óra. A plazma fehérjék
hez igen kismértékben {l(b. 3%-ban) kötódik. 

e Hatóanyag 
25 mg, 50 mg, ill 100 mg atenololum filmtablet

tánként. 
• Javallat 

Hypertonia, szívkoszorúér betegség, tachy
cardiás szívritmuszavarok, funkcionalis keringési 
zavarok {hyperkinetikus szív syndroma, hypertoniás 
reguláció zavarok). 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítményre. 
-ll., lll fokú AV-black, 
- sick sinus syndroma, 
-nagyobbfokú SA-gátlás, 
- cardiogen shock, 
-nem-kompenzált szívclégtelenség, 
- bradycardia < 50/perc, 
-hypotonia, 
- metabolikus acidosis, 
-akut asthmás roham, 
- a perifériás átáramlási zavarok késői stádiu-

mat, 
- MAO-gátiászerek egyidejű alkalmazása (kivé

ve a MA0-8-gátlószereket), 
- gyermekkor. 
A haszon-kockázat arányának szigorú mér

legelése után szabad alkalmazni: 
-a terhesség alatt (lásd Figyelmeztetés), 
-ha saját vagy családi anamnesisben psoriasis 

szercpel. 
Különlegesen gondos orvosi ellenőrzésre van 

szükség: 
~ cukorbetegeknél, akiknek a vércukorértékei 

erősen ingadoznak, valamint erős koplalás esetén, 
- asthma bronchiale esclén (anamnestikusan 

is), 
~ phaeochromocytomában szenvedó betegek

nél {előzőleg alfa-blockolószerekkel végzett keze
lésre van szükség), 

- beszűkült veseműködésű betegeknél (lásd az 
Adagolási útmutatást), 

- szapiatás ideje alatt {lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Az adagolás! egyénre szabva, mindenekelőtt a 
pulzusszám vagy a kezelési eredmény alapján kell 
megállapítani. 

Az adagolás abbahagyása ne hirtelen, hanem 
fokozatosan történjen. 

A filmtablettát szélrágás nélkül kevés folyadék-
kal, étkezés előtt kell bevenni, lehetőleg délelőtt 

Szokásos adagja 
Funkeiona/is keringési zavarok: naponta 25 mg 
1-iypertonia: napi 50 mg, az adag szükség sze-

ríni emelhető. 
Tachycardiás szívritmuszavarok: naponta 50-

100 mg (napi 1-2 adagra elosztva). 
Beszűkül! vesefunkciójú beteg nél: ha a kreatinin 

clearance kisebb 35 ml/percnél, az adagot 5%-kal, 
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Ica kevesebb 15 ml/percnél, az adagot 75%-kal 
csökkenteni javasolt 
e Mellékhatás 

Különösen a kezelés kezdetén esetleg központi 
idegrendszeri zavarok, fáradtság, szédülés, dep
ressiós hangulati állapotok, enyhe fejfájás, izzadás 
és alvászavarok léphetnek feL Ezek a jelenségek 
rendszerint enyhék és átmeneti jellegűek. 

Prediszponált betegeknél pl. spastikus bronchi
tis eselén bronchoconstrictio alakulhat ki_ Ritka 
esetben latens diabetes mellitus manifestálódhat 
vagy a cukorbetegség rosszabbodhat. Esctenként 
gyomor-bél-panaszok, mint émelygés, székrekedés 
vagy hasmenés, ugyancsak esetenként bőrreakci
ók, mint bőrvörösség és viszketés fordulhatnak elő 

Egyes esetekben psoriasist válthat ki vagy an
nak tüneteit súlyosbíthatja. 

Esetenként a végtagokban zsibbadás és hideg
érzés lép fel, ritkán izomgyengeség vagy izomgör
csök is észlelhetők. Claudicatio intermittensben 
vagy Raynaud-syndromában szenvedő betegeknél 
a panaszok súlyosbadását figyelték meg. 

Ritkán fokozott vérnyomáscsökkenés, a pulzus
szám esése. pitvar-kamrai átvezetési zavarok és fo
kozott szívgyengeség fordulhatnak elő, ezek fellé
pése az adag csökkentését vagy a kezelés felfüg
gesztését tehetik szükségessé. 

Ritkán szájszárazság, kötőhártyagyulladás és 
csökkent könnyfolyás (ez utóbbit a kantakt lencsét 
viselő betegeknél figyelembe kell venni). 

Egyes esetekben potenciazavarok léphetnek fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Verapamil- vagy diltiazem-típusú kalciuman
tagonistákkal, antiarrhythmicumokkal egyidejű al
kalmazása eselén a beteget gondos megfigyelés 
alatt kell tartani, mert hypotonia, bradycardia és 
szívritmuszavarok, szívelégtelenség léphetnek feJ. 
Nem adható ez a kombináció ingerületvezetési za
varban. Az atenolol kezelés alatt ezért a Veraparnil 
típusú kalciumantagonisták vagy antiarrhyth
micumok intravénás adása tilos asystolia veszélye 
miatt. 

- antihypertcnsivumokkal (hatásfokozódás), 
- reszerpinncl, alfa-metildopával, klonidinnel, 

guanfacinnal és szívglikozidokkal (nagyobb mérték
ben csökkenhet a szívfrekvencia, ill. lassulhat a szí
ven az ingerületvezetés), 

- inzulin vagy orális antidiabeticumokkal (ezek 
11atása fokozódhat). A hypoglycaemia tünetei, külö
r.ösen a tachycardia, mérsékelt vagy leplezett lehet. 

-- kionidinnei, (a klonidint csak akkor szabad cl
hagyni, ha nChány nappal korábban az Atehexai 
adását is befejezték), 

- központi idegrendszerre haió szerekkel (hypo-
tonia veszélye). ' 

- nifedipin Hpusú kalciumantagonistákkai (erő
sebb vérnyomásesés következhet be). 

- narcoticumokkal (negatív inatrop hatásuk 
összegezödhet cardiodepressiv hatás) 
o Figyelmeztetés 

Szívelégtelenségbcn kerülni kell a bétablacko
Jók alkalmazását, ill_ csak olyan betegeknek adha
tó, akiknél a dekotnpensatio tünetei jól befolyásolha
tók 

Az atenolo! farmakológiai hatása közé tartozik, 
hogy csökkenti a szívfrekvcnciát. Néhány esetben, 
amikor a tünetek az alacsony szívfrekvonciának tu
lajdoníthatók adagja csökkenthető. 

Amonnyiben cukorbetegeknél kerül alkalma
zásra a vércukorértékeket gyakrabban kell ellen
őrizni. 

Óvatosan adható krónikus obstruktív léguti meg
betegedésben szenvedö betegeknek, asthmás be
tegekben a kezelés hatására a léguti ellenállás nö
vekedhet A bronchospasmus hőrgtágítók pl. salbu
tamol, vagy izoprenalin adásával általában meg
szüniethetó. 

Ischaemiás szívbetegségben szenvedő bete
geknél, mint más bétablockoló esetében is a keze
lést fokozatosan kell befejezni. A hirtelen megszakí
tás a beteg állapotát akutan "ronthatja. 

Az atenolol súlyosbíthatja a perifériás artériák 
keringési megbetegedéseit. 

Anaestheticumok adása az atenolol kezelés 
alatt fokozott óvatosságat kíván. A lehető legkisebb 
negatív inatrop hatással rendelkező anaestheticu
mot kell választani. 

Phaeochromocytoma esclén a béta-blockoló 
csak alfa-blockolóval kombinálva adható 

Terhesség és szoptatás alatt: az atenolol átha
tol a piacontán és a köldökzsinór vérében kb. az 
anya vérével azonos koncentrációt Gr el. Az 
atenololnak a terhesség első három hónapja alatt 
történt alkalmazásáról nincsenek tapasztalatok. Ter
hesség - kOlönösen az 1. és 2. harmadában - és 
szapiatás alatt a haszon és kockázat szígorú mérle
gelésével adható 

A placentáris véráramlás csökkenése és a pla
centa elégtelenség miatt a magzat intrauterin nőve
kedésének visszamaradásához vezethet 

Miután fennáll a lehetősége annak, hogy az új
szülötteknél bradycardia, hypotonia, hypogly
caemia és légzésdepressio (neonatalis asphyxia) 
lép fel, az Atehexal terápiát 48-72 órával a számított 
szülési időpont előtt be kell fejezni. Ha erre nincs· 
mód, az újszülöttet a születés után 48-72 órán át 
gondosan ellenőrizni kell. Az atenoiol felhalmozódik 
az anyatejben és ott az anyai szérumban mért kon
contráció többszörösét is elérheti, így csecsemöket 
esetleges ~-blockoló hatások miatt felügyelet alatt 
kell tartani. 

.A. jármúvezetöképcsségct és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyedilog kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi-
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lyen mennyisége meliett lehet járművm vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 

Túladagolás. Kifejezett szívelégtelenség eselén 
már a kisebb adagok is a cardialis helyzet rosszab
bodását erE;:dményezik. A mérgezés mértékétől füg
gően, cardiovascularis és központi idegmndszeri 
túnetek jelentkeznek, mint: fáradtság, eszméletlen
ség, pupiliatágulat, esetenként generalizált görcsro
hamok is: hypotonia. bradycardia egészen az asys
\oiáig (az EKG-n gyakran supraventricularis ill. 
passzív heterotapia látható) és a szivkeringési 
shock általános tünetei 

Az általános intézkedéseken kívül intenziv ellá
tás körülményei közölt olienörízni, esetleg rendezni 
ke! l a vitális paramétereket. Ellenszerként adhaták 

-atropin: 0,5-2 mg intravénásan 
Ha szükséges boiusban: 
·glukagon: kezdetben 1-10 mg intravénásan, 

majd óránként 2-2,5 mg tartós infúzióként; 
- f:\-sympathomimeticumok a testsúlytói Gs a ha

tástól függően: dobutamin, isoprcnaiín, vagy adre
nalin 

A terápiára nem reagáló bradllCardia esetén 
pace-maker-kezelést kell végezni 

Eltartás: fénytől és 'ledvességtöl védve. szoba
hömérsékleten 
G Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2180 (25 mg fiimtab:et
ta): K- 2181 (50 mg filmtabletla); K- 2182 (100 mg 
filmtablctta) 

ATHLETE'S FOO! spray (65,38 g) 
ATHLETE'S FOOT hintőpor (80 g) 
ATHLETE'S FOOT krém (25 g) 

SCHOLL ATC kód: 001A E18 

Hatóanyaga, a tolnaftát, fungicid és fungisztati
kus hatású vegyület Számos dermatophytia lokális 
kezelésére szolgál, elsősorban Trichophyton menta
grophytes, Trichophyton rubrum, Microsporum 
canis, Epidermophyton floceosum, illetve a Malas
sezia furfur által okozott fertőzések kezelésére. 
e Hatóanyag 

0,0444 g tolnaftatum (65,38 g) alkoholos folya
dékban palackonkónt, 0,0045 g buti!hidroxitoluolt is 
tartalmaz: 

0,80 g tolnaftatum (SO g) hintőporban; 
0,25 g tolnaftatum (25 g) vaseli n Jipusú krém

ben, butilhidroxitoluol, klórkrezol, cetostearil-alkohol 
és fehér vaselln segédanyagokat is tartalmaz. 
e Javallat 

Dermatophyton okozta supcrficiá!is mycosisok: 
erasio interdigitalis mycotica, tinea versicoior, tri
chophytia superficialis, cpidermophytia inguinaie, 

ekzema mycoticum, ekzema margina!o, intertrigo 
mycotica helyi kezelése. 
e Ellenjavallat 

Tolnaitáttal vagy a készitmények összetevőivci 
szembeni ismert túlérzékenység. A spray gyógy
szerforma nyílt sebre nem alkalmazható. 
s Adagolás 

A készitmények alkalmazása előtt a beteg bőrfe
lü!etet, interdigitaiis redöket szappanos, rriú'IGgvizes 
komosás után alaposan szárazra ke!l törölni! 

Spray adagolása: naponta 2-szer kb. 10-15 cm 
távolságból kell a kezelendő bórfelületre permetez
ni. Súlyosabb esetben indokolt a kezelést kiegészí
teni az Athlete's Foot hintópor gyógyszerforma alkal
iTlazásával 

Hintópor adagolása: naponia 2-szer bóségesen 
behinteni a kezelendő bőrfelüietre_ Eredeáll bőrfelü
:etcn is a!kalmazható. Súlyosabb esetben indokait a 
kezc1ést kiegésziteni az AH1Iete's Foot spray vagy 
krém gyógyszerforma alkalmazásával 

l<rém adagolása: naponta 2-szer 2-3 cm-nyi 
k16rnet keii a tubusbői kinyornni és gyengéden be
dörzsölni a kezelendő börfelüietre_ Erodeá!t bórfc!ü
!etre is alka!mazhetó. 

Súlyosabb esetben indokolt a kezelést kiegészí
teni az Athlcto's Foot hintópor gyógyszerforma alkal
mazásával 

A tGne10k mcgszűnése után a kczGiést még kél 
hétig folytatni kell 
e Mellékhatás 

Enyhe bór :rritáló Gs szenzibilizáló hatás ritkán 
döford u ihat. 
e Figyelmeztetés 

A köröm és a hajas lejbőr gombásfertözéseinek 
kezelésére nem alkalmas. Lábgombásodás eselén 
naponta 2-szer a zoknit vagy harisnyát és a lábbelit 
JS ajánlatos az Athiete's Foot spray-vei vagy hintó
porral beszórni az újrafertözés megakadályozására. 

Csak külsőleges alkalmazásra. 
Ügyelni kell arra, hogy a készitmények szembe 

ne kerüljenek. 
Tcrhességben és szoptatás ideje alatt csak a te

rápiás clóny/kockázat gondos mérlegdésével ad-
11ató. 

A spray gyógyszerformát tartalmazó palackol 
használat olött jól fel kell rázni! 

A palack nyomás alatt van, tűzveszélyes. 
Nyílt láng, vagy izzó anyag közelében tilos a 

spray használata! 
Az_ üres palackol felnyitni vagy elégetni nem 

szabad 
Csak a teljcsen kiürül! palack dobható el! 
Eltartás. Spray: szobahómérsékieten, közvetlen 

napfénytól 50°C feletti hőhatástól védve. Hintőpor 
szobahómérsékleten. Krém: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4472 (hintőpor) 

OGYI-T: 4'-173 (krém); OGYI-T: 4471 (por) 
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BANEOCIN kenőcs (20 g) 

BANEOCIN sebhintőpor (1 O'g) 

BIOCHEM!E ATC kód: D'06,AX51 

l 
l 

Kizárólag helyi alkalmazásra szánt antibiotikum
készítmény. Két lokálisan hatékony, szinergikusan 
ható, antibakteriális (baktericid hatású) hatóanya
got, neomycint és bacitracini tartalmaz. A kombiná
ció célja a széles spektrumú hatás elérése. 

A bacitracin elsősorban Gram-pozitív kóroko
zékra hat, pl. a haemolizáló Streptococcusok-ra, 
Staphylococcusok-ra, Clostridium törzsekre, a 
Corynebacterium diphtheriae-re, valamint néhány 
Gram-negatív kórokozóra, mint pl. a Neisseria tör
zsek és a Haemophilus influenzae. Hatékony 
Actinomyces- és Fusobacterium törzsekkel szem
ben is. A bacitracinnal szembeni rezisztencia rend
kívül ritka. 

A neomycin Gram-pozitív és Gram-negatív kór
okozókra egyaránt hat, pl. Staphylococcusok-ra, 
Proteus törzsekre, Enterobaefer aerogenes-re, 
Klebsiella pneumoniae-ra, Salmonella, Shigella tör
zsekre, Haemaphi/us influenzae-re, Pasteurelia tör
zsekre, Neisseria meningitidis-re, Vibrio cholerae-re, 
Bordetella pertussis-ra, Bacillus anthracis-ra, Cory
nebacterium diphtheriae-re,· Streptococcus fae
calis-ra, Lisferia monocytogenes-re, Escherichia 
co/i--ra és Mycobacterium tuberculosis-ra. A Borrelia 
törzseket, a Leptaspira interrogans-t {1. icterohaem
orrhagiae) szintén gátolja. 

Nem hat a készítmény a Pseudomonas törzsek
re, a Nocardia törzsekre, gombákra és vírusokra. 
Lokális alkalmazhatósága jelentősen csökkenti a 
szenzibilizáció veszélyét a szisztémás antibiotikum
kezelésre is szoruló betegeknél. 

A készítmény túrhetősége és a szöveti toleran
cia jó; a hatóanyagok nem in"aktiválódnak szekré
tum, vér vagy szövetrész hatására. Ha a fertőzés 
nagy felületet érint, figyelembe kell venni a ható
anyagok lehetséges felszívódását (lásd "Mellékha
tások" és "Figyelmeztetés"-!). 
e Hatóanyag 

250 NE bacitracinum zincum és 5 mg (= 5000 
NE) neomycinium sulfuricum 1 g kenőcsben; 

250 NE bacitracinum zincum és 5 mg (= 5000 
NE) neomycinium sulfuricum 1 g porban. 
e Javallat 

Neomycinre és/vagy bacitraci_nra érzékeny 
kórokozó által okozott fertőzések. 

Kenács 
- Gócos, bakteriális bőrfertőzések: furunculus, 

carbunculus {sebészeti kezelés után), folliculitis 

B 
barbae, folliculitis profunda, hidradenitis suppurati
va, peripori!is, pafonychia. 

- Kisfelületű bakteriális bőrfertőzések: impetigo 
contagiosa, fertőzött ulcus cruris, másodlagosan 
fertőződött ekzema, másodlagosan fertőzött sza
kadt, zúzott, ill. vágott seb, forrázalUégett seb, koz
metikai mútétek és börátültetések (megelőzésre is, 
kenőccsel preparált kötések elöállítására) 

-Nagy, illetve kis sebészeli beavatkOzás után az 
utókezelés során alkalmazható kiegészítő kezelés
ként. 

Fertőzölt test- vagy sebnyílás esetén ajánlott 
egy Baneocin kenőccsel preparált kötszercsík alkal
mazása, célzott lokális kezelésként {pl. otitis exter
na, renyhén gyógyuló seb, ill. mútéti heg esetén). 

A hatást erősíti kötés alkalmazása. 
Sebhintópor 
-A bőr kisfelületú, bakteriális fertőzései: Herpes 

simplex-, Herpes zoster-/Varicella-hólyagocskák, 
nedvedző lmpetigo contagiosa, fertőzött ulcus 
cruris, fertőzött ekzema, bakteriálisan fertőzött 

pelenka-dermatitis. 
-Újszülötteknél a köldök elfertőződésének meg

előzése. 

- Sebészeli {dermatológia!) beavatkozások után 
az utókezelés során kiegészítő kezelésként alkal
mazható: excisio, cauterisatio, rhagad-kezelés, gát
repedés, episiotomia, nedvedző sebek és hegek 
esetén. 

A Baneocin por serkenti a természetes perspira
lio insensibilis-t, ezáltal hűsítő, kellemes hatású. 
a Ellenjavallat 

Bacitracinnal és/vagy neomycinnel, vagy más 
aminoglikozid trpusú antibiotikumokkal szembeni is
mert túlérzékenység, kantakt ekzema. 

Nem szabad alkalmazni szemen, valamint a kül
ső hallójáratban, ha a dobhártya perforálódott. 

Súlyos cardiogen vagy nephrogén kiválasztási 
zavaroknál, valamint a vestibularis és/vagy 
cochlearis szervek előzetes károsodása eselén a 
Baneocin kenőcs alkalmazása nem javallt, ha fenn
áll az ellenőrizetlen felszívódás lehetősége (lásd Fi
gyelmeztetés). 

Terhesség és szoptatás. Ha fennáll a Baneocin 
felszívódásának lehetósége, terhességben és a 
szoptatáskor óvatosan, a haszon/kockázat gondos 
mérlegelésével adható. 

A neomycin, mint mindegyik aminoglikozid típu
sú antibiotikum, átjut a méhlepényen. Aminoglikozi
dok magas dózisának szisztémás alkalmazásakor 
leírtak magzati halláskárosodást 
e Adagolás 

Kenőcs: Felnőtteknek és gyermekeknek egy
aránt naponta 2-3 alkalommal a kezelendő felületre 
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vékonyan !elvisszük. A kenőcs esetében a hatást 
erősíti kötés alkalmazása. 

Sebhintópor: Felnötteknek és gyermekeknek 
egyaránt naponta 2--4 alkalommal kell használni. 
A kezelendőfelületet vékonyan beszórjuk. 

A hatóanyagok lehetséges felszívódása miatt 
olyan égési sérüléseknél, amelyek a testfelszínnek 
több mint 20%-át érintik, valamint korlátozott vesc
múködés cselén a készítményt csak naponta 1-szer 
ajánlatos alkalmazni. 

Lokális alkalmazásnál nem ajánlatos a 7 napon 
keresztül adott napi 1 g-os neomycin-dózis (ami 200 
g Baneocin kenőcsnek, ill. 200 g Baneocin sebhin
tópornak felel meg) túllépése. A kezelés ismétlése
kor ezt a maximális adagot is meg kell felezni. 
G Mellékhatás 

Allergiás reakciók, mint bórvörösség, a bór ki
száradása, bórkiütés és viszketés, ritkán kantakt ek
zema. 

Nagyfelületű sérüléseknél, amikor szisztémás 
felszívódás lehetséges vestibularis károsodások, 
halláskárosodás, vesekárosodás és neuromuscula
ris blokád előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Szisztémás felszívódás esetén: 
- cefalosporinok, ill. más aminoglikozid típusú 

antibiotikumok egyidejű adásakor a vesekárosító 
hatás erősödhet, 

- diureticumok (pl. etakrinsav vagy furoszemid) 
egyidejű adásakor a fül, ill. vesekárosító hatás erő
södése fordulhat elő, 

- narkoticumok, anaestheticum, ill. izomrelaxán
sok alkalmazásakor erősebbé válhat a neuromuscu-
laris blokád. / 
a Figyelmeztetés · 

Lehetőleg el kell kerülni a súlyos, nagy felületű 
bórsérüléseknél történó alkalmazást, mivel a felszí
vódás hallásvesztéssei járó ototoxikus mel!ékhatá
sokat okozhat. 

Hosszabb időn keresztül fennálló olilis media 
chronica eselén a Baneocin kenőesőt óvatosan 
alkalmazzuk a lehetséges olatoxicitás miatt. 

Ha az alkalmazott adag jelentősen magasabb, 
mint az ajánlott különösen trofikus fekélyeknél a ha~ 
tóanyagok lehetséges felszívódása miatt ügyelni 
kell a v.ese- és/vagy a fülkárosító elváltozásokra 
Ezek kialakulásának kockázata magasabb olyan 
betegeknél, akiknek a máj- és/vagy a vesemúködé
se korlátozott, emiatt ebben az esetben ajánlatos az 
intenzív kezelés előtt és alatt ellenőrzö vizelet- és 
vérvizsgálatokat ill. audiometriás teszteket végezni 
(lásd Ellenjavallat). 

Elienórizetlen felszívódás eselén ügyelni kell a 
neuromuscularis blokád lehetőségére, különösen 
acidosis, myasthenia gravis vagy más neuromus~ 
cularis betegség fennállásakor. Egy ilyen blokádot 
kalcium vagy neosztigmin adásávallehet megszün
tetni. 

Az egészséges bőrrel összehasonlítva, a króni
kus bórgyulladásoknál (pl. duzzanattal járó der
matosis-ok, vagy otitis media chronica esetén) tőrté
ná alkalmazás általánosságban kedvez a külőnfélc 
anyagokkal, köztük a neomycinnel szembeni szen
zibilizáció kialakulásának. Az allergia bizonyos kö
rülmények között csupán elhúzódó gyógyulásként 
is jelentkezhet. A készítménnyel szerilbeni allergia 
ritka, és elsősorban kantakt ekzema forináíában je
lentkezik. 

Hosszú időtartamú alkalmazáskor figyelni keil a 
rezisztens kórokozók (különösen a gombák) elsza
porodására. 

Allergia és felülfertózódés fellépésekor a készít
ményt nem szabad tovább alkalmazni. 

Eltartás. Kenőcs: 25 oc alatti hőmérsékleten 
Sebhintópor: 25 oc alatti hőmérsékleten, fénytól 

és nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4829 (kenőcs); 
OGYI-T.: 4828 (sebhintópor) 

BAZOTON kapszula (50x: 100l<) 

KNOLL 

A készítmény hatékonyságát a csalángyökér ki
vonalának egy speciális szterol frakciója biztosítja, 
mely antiandrogén és aromatáz enzimgátló hatást 
fejt ki. A jóindulatú prostatamegnagyobbodás gya
kori betegség, mely vizeiési problémákhoz {gyakori 
vizelés, gyenge vizeletürítés) vezet. 

Kia!akulásában főként hormonális faktorok ját
szanak szerepet. Idősebb férfiakban a szexuális 
hormonkötő globulinok (Sex Hormon Sinding Glo
bulin, SHBG) koncentrációja nő. Az SHBG-nak nagy 
affinitása van a szabad tesztoszteronhoz és az 5 a
dihidrotesztoszteronhoz. 

A Bazalon kapszula hatóanyaga mínt növényi 
antiandrogén gátolja a dihidrotesztoszteron 
androgén receptorokhoz való kötódését, aro
matázgátlóként pedig a tesztoszteront dihidrotesz
toszteronná alakító 5-a-reduktáz enzimet Ezáltal 
csökkenti az SHBG kötő kapacitását, mely a szabad 
tesztoszteron kancentráció növekedéséhez vezet a 
vérplazmában, míg a szabad ösztron- és ösztradiol 
kancentráció csökken. 

A folyamat, a fibroblastok növekedésének gátlá
sát eredményezi, a prostata epihlelsejtjeinek dege
ncrációja és a prostata volumene (nagysága) pedig 
csökken. 

A gyógyszerkészítmény hatására ritkábban na
gyobb mennyiségú vizelet ürül, csökken a residuum 
és enyhül a dysuria; a vizelés könnyebbé válik. 
• Hatóanyag 

300 mg extractum radicis urticae siccum kap
szulánként 
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• Javallat 
Jóindulatú prostata hyperplasia l. és ll. stádiu

mában fellépő vizclctürítési zavarok. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Szokásos adag 3-szor 1 kapszula étkezések 
után kevésVízzel bevéve. 

Jóindulatú prostata hyperplasia ll. stádiumában 
napi 2-szer 2 kapszula (reggel és este) 3 hónapon 
keresztül. Fenntartó kezelésre 3-szor 1 kapszula. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis zavarok; hányinger, hé'·<yás, 
emészetési rendellenesség és hasmenés előfor
dulhatnak. Ritkán allergiás reakció (bőrkiütés) 

léphet fel. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4550 

BECLOM ETNASAL 50 JLg/adag 

orrspray (200 adag) 

ORION ATC kód: ROlA 001 

A Geciamel Nasal orrspray, beclomethason 
dipropionát hatóanyagat tartalmaz, amely szinteti
kus szteroid derivátum. Erős lokális gyulladáscsök
kentő hatású. A szisztémás hatások elkerülhetők, tm 
az előírt adagban alkalmazzák 
e Hatóanyag 

50 !-lg bcclomethasonum dipropionicum ada
gonként, 0,01 g beclomethasonum dipropionicum 
(200 adag) palackonként 
e Javallat 

Percnniális és szezonális allergiás rhinitis (szé
nanátha), valamint a vasomotoros rhinitis megelőzé
sc és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény bármely alkotóré
szével szemben 

l<eze!etlen tüdő-TBC, kezeletlen vírusinfekció, 
valamint bakteriális és gombás légúti fertőzések. 
e Adagolás 

Csak intranasalisan alkalmazható 
A palack egyszeri lenyomásával 50 !-lg ható

anyagtartalmU permet juttatható az orrba. Egy pa
lackból 200 adag permetezhető ki. 

Felnőtteknek: aszokásos adag naponta 4-szer 1 
befúvás ( 4-szcr 50 f.l.g) vagy naponta 2-szer 2 
befúvás (2-szer 100 pg) mindkét-orrnyílásba (össze
sen naponta 400 pg). 

6 éves kor feletti gyermekeknek: a szokásos 
adag naponta 2-4-szer 1 befúvás (2-4-szer 50 )lg) 
mindkét orrnyílás ba, az életkortól és a betegség sú
lyosságától függöen (összesen naponta 2-4-szer 
100 pg, azaz 200-400 pg) 

Felnőtteknek a maximális od ag 20 bl-~úvás· na
ponta (1 mg/die). 

Gyermekeknek 6 és 12 éves kor között a maxi
mális adag 10 belúvás naponta (0,5 mg/die) 

6 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalma
zására még nem á!l rendelkezésre kel ló számú klini
kai tapasztalat 
• Mellékhatás 

Ritkán: orr- és torokszárazság, va!amint irritáció, 
égő érzés az orrban, kel!emet!en szájiz és lehellet, 
Candida albicans fertözés az orrban és a garatban, 
orrvérzés - hasonlóan más orrspray készitmények
hez: 

tüsszögési roham - közvctlenül az aeroszol al
kalmazása után: 

intraocuiaris nyomáscmelkedés, ill. glaucoma . 
intranasa:is beclomcU1ason készitmények alkalma
zása során. 

Rendkívül ritkán: orrfol}'ás," orrsövény pertoráció, 
orrnyálkah8rt}'a fekély előfordulhat - szteroid aero
szoiok intranasalis alkalmazása során. 
o Figyelmeztetés 

Fel kell hívni a beteg figyeimét arra, llogy teljes 
javulás nem várható az első néhány adag alkalma
zé.sától, valamint arra, hogy a megfelelő terápiás 
eredmény eléréséhez fontos az orrspray rendszeres 
használata 

A tünetek javulása általában néhány nap múlva 
jelentkezik, azonban néhány beteg esetében két
három heti kezelés scm enyhíti a tüneteket. 

A Beciamel Nasal orrspray kezelést nem sza
bad folytatni, ha 3 héten át történő alkalmazást kö
vetően a beteg állapotában jelentős javulás nem 
észlelhető. 

Az ajánlottnál nagyobb adagok alkalmazásakor, 
vagy fokozott egyéni érzékenység esclén vagy ha 
előzetes szisztémás szteroid kezelés erre hajlamo
sít, szisztémás hatások előfordulhatnak. 

Fokozott figyelem szükséges hosszú ideig szisz
témás kortikoszteroid kezelésben részesülö beteg 
Beclomet Nasal orrspray-re való átállításakor. Ez kü
lönösen fontos azon betegek esetében, akiknek a 
betegsége asthmával társul, mivel a szisztémás kor
tikoszteroid adagok hirtelen csökkentése állapotuk 
komoly súlyosbadását okozhatja. 

Amikor a beteget a szisztémás szteroid kezelés
ről átállítják Beclomet Nasal orrspray kezelésre, fi
gy81ni kell a csökkent mellékvesekéreg funkcióra 
utaló tünetekre. 

Mivel a kortikoszteroidok gátolják a sebgyógy
ulás!, a nasalis kortikosztcroidokat nem szabad 
addig alkalmazni, arilíg a seb be nem gyógyul 
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orrmútétck, traumák, orrsövény perforáció, orrfekély 
eselén 

Rendszeres otolaryngoiogiai ellenőrzés szüksé
ges (orrnyáikahártya-, orrjárat-, garatfertózések, orr
sövény perforáció, ill. egyéb hisztológiai változások) 
a nasalis korti~oszteroidokkal történő tartós kezelés 
során. 

AZ orr- és meiiGküregek infekcióit megfelelően 
kezelni kell, ezek fennállása, valamint paranasalis 
sinusitis eselén a Beciamel Nasal orrspray-vel való 
kezelést ke1·ülni kell 

Tuberculosisban szenvedó beteg óvatosan ke
zelendő. 

Erős nyári allergén terhelés esetón szükség le
het megfelelő kiegészítő terápiára, külőnösen a 
szemtünetek kezelésekor. 

Terhesség: Állatokon végzett reprodukciós vizs
gálatokban, igen nagy szisztémásan alkalmazott 
adagokat követően az erős szteroidok tipikus káro
síló hatásai jelentkeztek. Biztonságos humán alkal
mazására vonatkozóan még nincs kellő klinikai ta
pasztalat. Terhesség idején csak az előny/kockázat 
gondos mérlegclésével szabad alkalmazni a készít
ményt 

Szoptatás. Az anyatejjel történő kiválasztódás! 
nem vizsgálták állatkísérletekbcn. Valószínű, hogy a 
beclomethason dipropionát kiválasztódik az anya
tejjel. Szaplató anyák esetében csak az előny és a 
kockázat gondos mérlegelésével szabad alkalmaz
ni a készítményt. 

Túladagolás. Rövid időn belül történő nagy ada
gok alkalmazásakor a hypothalamus-hypophysis
meilékvese működés gátl~ával kell számolni. Ezen 
tünetek megjelenésekor áz adagot csökkenteni kell. 
A hypothalamus-hypophysis-mellékvese működés 
egy-két nap alatt helyreáll. 

Eltartás: szobahómérséklctcn, 30°C alatt. Véde
ni kell a közvetlen napfénysugárzástól, melegtől, 

fagytól. 
A készítmény tartályát nem szabad összetörni, 

kilyukasztani vagy elégetni, még üresen sem. 
Ha a tartály hideg, a gyógyszer terápiás hatása 

csökkenhet, mint a legtöbb inhalációs tartályban lé
vő aeroszol esetében 

A készítmónyt használat elölt fel kell rázni. 
e Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 2381 

BEN-U-RON 500 mg tabletta 
(1 Ox; 20x) 

BEN-U-RON szirup (1 00 g) 
BEN-U-RON 125 mg kúp 

csecsemőknek (5l<; 1 Ox) 
BEN-U-RON 250 mg kúp 

kisgyermekekn~k (5x; 1 Ox) 
BEN-U-RON.500 mg kúp 

iskolásgyermekeknek (5x; .1 Ox) 
BEN'U-RON .1 OOO mg kúp 

felnőtteknek (5x; 1 Ox) 

BENE ATC kód: No2Er Eb1 

Hatóanyaga, a paracetamol hatását főként az 
agyban és a központi idegrendszerben a -prosz
taglandinszintézis gátlása révén fejti ki. Kifejezett 
fájdalom- és lázcsillapító és gyenge gyulladáscsök
kentő hatású. 

Az ajánlott adagban a betegek a paracetamol! 
általában jól tűrik. Ritkán allergiás bőrreakciók és 
vérképelváltozások jelentkezhetnek. 

Máj- és vesetubulussejt-necrosis kialakulásával 
csak túladagolás cselén kell számolni. 

A paracetamol oralisan adagolva gyorsan 
(Y2-1% óra alatt éri el a maximális szérumkoncentrá
ciót) és teljesen, rectalis alkalmazás során késleltet
ve (tmax 2-4 óra) és kisebb mértékben (65-80%
ban) szívódik fel. 

Plazmafehérjékhez kismértékben kötődik, de túl
adagoláskor ez fokozódhat 

A májban bomlik le. A hatástalan metabolitok 
főként a glukoron- és kénsavkonjugáiumok a vesé~ 
keresztül választódnak ki. 

A plazmafelezési idő 1 ,5-2,5 óra. Az oralisan 
beadott anyag 90-100%-a 24 óra elteltével a vize
letben kimutatható. 

A hatásmaximum és az átlagos 4-6 órás hatás
idő összefügg a plazmakoncentrációval. 
e Hatóanyag 

500 mg paracetamolum fehér, korong alakú, la
pos felületű, metszett élű, egyik oldalán "ben-u-ron'" 
jelzéssel, másik oldalán felezővonallal ellátott tablet
tánként 

3,36 g paracetamol um 41,99 g cukrot is tartal
mazó (100 g) szirupban. (5 ml = 1 kávéskanál SZI
rup =200 mg paracetamol és 2,5 g, azaz 0,2 BE cu
kor is). 

125 mg csecsemőknek, ill. 250 mg kisgyer
mekeknek, ill. 500 mg iskoiásgyermekeknek, ill. 
1000 mg paracctamolum felnőtteknek, végbélkú
ponként 
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• Javallat 
Enyhe, mérsékelten erős fájdalom- és lázcsilla

pítás_ 
e Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység Súlyos máj- és ve
semúködési zavarok_ Glukóz-6-foszfát-dehidro
genáz genetikai eredetű hiánya 2 hónapos kor alat
ti csecsemőknek 
e Adagolás 

Tabletta 
Felnőtteknek és fiatalkorúaknak (50 kg felett) 

naponta 2-4 szer 1, legfeljebb 2 tabletta. 
Gyermekeknek (35 kg-tól): naponta 2-3-szor 1 

tabi 
Szirup 
Csecsemőknek (2-12 hónapig) Y2 kávéskanál, 

egyszeri adagként 
Kisgyermekeknek (1-5 évig) általában 1 kávés

kanál. 
Iskolás gyerkeknek (6-12 évig) 1-2 kávéskanál, 

10 mg/llkg/dosis naponta 2-3-szor. 
Felnőtteknek és 14 év feletti fiataloknak: napon

ta max. 4-szer 2 Y2-4 kávéskanál szirup. 
Szükség eselén a paracetamol egyszeri adag

ja 1-2-szer, legfeljebb 3-szar ismételhető 24 órán 
belül. 

A gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhe
tő. 24 óra alatt legfeljebb 4 alkalommal adható be az 
egyszeri adag. Felnőttek napi adagja a 8 tablettát 
(4 g) nem haladhatja meg. 

A paracetamol alkalmazása huzamosabb időn 
keresztül {csecsemőknek 3 napon, kisgyermekck
nek 5 napon túl) egyedi orVosi megfontolás nélkül, 
ill. magasabb dózisban nem ajánlott. 

A tablettát szélrágás nélkül, fél pohár vizzel kell 
bevenni. 

Kúpok: Naponta 2-3-szor a korcsoportoknak 
megfelelő kúpból (%-)1 kúp 

Végbéikúp alkalmazása 2 hónapos kor feletti 
csccsemőknek, ill. 1-6 éves gyermekeknek 

2 hó~1 éves korig: 60-125 mg (Y2-1 kúp a 125 
mg-os végbélkúpból) 2-3-szor (legfeljebb 4-szcr 
naponta), de 1 éves korban is legfeljebb napi 4 
kúp (500 mg) összmennyiségben, legfeljebb 3 na
pon át. 

1 év-6 éves korig: i25--250 mg (1 kúp a 125 
mg-os, ill. a 250 mg-os kúpból) 2-3-szor (legfel
jebb 4-sze r naponta, de 6 éves korban is legfeljebb 
napi 1000 mg összmennyiségig, legfeljebb 5 na
pon át. 
o Mellékhatás 

A terápiás adagban ritkán várható mellékhatás. 
Egyes esetekben a paracetamol adása után túl

érzékenységi reakciókat írtak le: Quincke-oedema, 
légszomj, izzadás, émelygés, vérnyomáScsökkenés 
shockos állapot kialakulásáig. 

Nagy adagban, fólcg tartós· alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 

{irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, iz
zadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható· 
- májenzim-iriduktor készítményekkel, pl. szalí

ci!amid, barbiturátok, glutetimid, fenitoin, karbama
zepin, rifampicin -{a toxikus paracetamol-melaboli
tok felszaporodhatnak); 

- klóramícnikollal (ennek lebomlása m8gnyúlik, 
a toxicitás nő): 

- anticoaguiansokkal (protrombin-idö megnő): 
- doxorubicinncl ( májkárosodás veSzélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fcl-

szivódását). 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mcllctt alkalmazható. 

Terheseknek (különösen az L trimesterben) és 
szoptató anyáknak történő adása egyedi orvosi 
megfontolást igényel. 

Egyidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli 

Vese- és májkárosodás eselén adagolása foko
zott orvosi megfontolást igényel. 

Amennyiben a glomerulus filtratum kevesebb, 
mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kő
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 vesekámsíló hatás, továbbá vérkép
elvátlozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkezhetnek. 

T ú/adagolása: felnőttnek is már 6 g paracetamol 
életveszélyes, irreverzibilis májkárosodáshoz vezet
het, mivel ez meghaladja a máj méregtelenítő kaPa
citását. Ezt a reaktív metabolitok okozzák, melyek a 
glutathion raktárak kimerülése miatt, mint konjugá
tumok nem méregtelenítődnek. Enziminduktor 
gyógyszerek, továbbá alkohol mellett az egyébként 
nem toxikus paracetamol-adagok is májkárosodást 
válthatnak ki. 

Túladagolás gyanúja esclén hánytatás és tüneti 
kezelés javasolt, valamint antidaturnként N-acetil
cisztein vagy metionin alkalmazandó (a glutation 
prekurzorai, amelyek inaktiválják a paracetamol to
xikus metabolitját) 

Eltartás. Szobahőmérsékleten. A szirup 25°C, a 
kúp 30°C alatt 
• Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4662 (500 mg 
tabi.); OGYI-T: 4663 {szirup); OGYI-T: 4665 (vég
bélkúp 125 mg); OGYI-T: 4665 (végbélkúp 250 mg); 
OGYI-T: 4666 (végbélkúp 500 mg); OGYI-T: 4667 
(1000 mg végbélkúp) 
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BERlATE P 250 NE injekció 

l 
(1 porampulla + 1 x 2,5 ml) 

BERlATE P 500 NE injekció 
l (1 porampulla + 1 x 5 ml) 
i BERlATE P 1000 NE injekció 
' (1 porampulla + 1 x 10 ml) 

BEHRINGWERKE ATC kód: B02B 002 

Human VIli faktor koncentrátum. 
A Bcriate P intravénásan aikaimazl1ató speciálls 

vérzéscsillapító szer haemophilia-A eseén_ A Vili 
faktor molckulájának alvadásaktív részét magasan 
tisztított formában (átlagos specifikus aktivitása 150 
NE faktor VIII:C/mg protein) tartalmazza 

A VIII faktor molckulája két különböző élettani 
hatású alegységből áll (F VIII:C és F Vlll:vWF). 

AF VIII:C felelás a plazma alvadására gyakorolt 
hatásért Alvadásaktív foszfolipidek jelenlétében IX 
faktorral és kalciumionokkal együtt katalizálja a X 
faktor aktiválódását. A VIII:C faktor aktivitása 
haemophilia-A-ban jelentősen csökkent. 

A másik alegység, a Vlll:vWF faktor közvetít a 
vascularis subendothclhez történő thrombocyta
adhesioban és befolyásolja a thrombocytaaggre
gatiót. 

A Beriate P a VIli faktorkomplex ezen alkotó-
részét erősen csökkent mennyiségben tartalmazza. 

A Beriate P in vivo recovery érték8 97%. 
Biológiai felezési ideje 17,0 ± 6,6 óra. 
A szervezetben törtél'l15 lebomlás során a saját 

VIli alvadási faktorhoz hasonlóan viselkedik. 
A Beriate P-t egészséges donorok HBsAg-, anti

HCV-, anti-HIV-1, és anti-HIV-2-negatív plazmájából 
nyerik. Ezenkívül a plazmában meghatározzák az 
ALAT (GPT)-aktivitást. A módszerspecifikus normál
érték kétszeresét meghaladó aktivitású dona
tumokat elkülönítik 

Az előállítási folyamat fontos lépéseit, bel8értve 
a 10 órán keresztol60°C-on vizes oldatban történő 
hevítés!, a tokkal rendelkező (pl. HIV, herpes simp
lex) és tok nélküli virusok (pl. poliomyelitis) inaktivá
lására és/vagy eliminálására vonatkozóan értékel
ték, a CPMP Note for Guidance "Validation of Virus 
Romoval and lnactivation Proccdures" kiadványnak 
rnegfelelően. A vizsgálat során magas kumulativ 
in aktivációs és/vagy elimináciés arányokat mutattak 
ki. 

A Beriate P előállítási folyamata alapján, a tudo
mány jelenlegi állása szerint az immundeficientia
syndroma (AIDS) kórokozójának átvitelére vonatko
zó rizikó csaknem teljes valószínűséggel kizárható 

Egy klinikai kísérletben bebizonyították, hogy a 
Beriate P nem visz át HIV-1 és HIV-2 fertőzést 

Emberi vérből eióállított gyógyszerek alkalmazá
sakor fertőző betegségek átvitele a kórokozók átvi
tele útján- beleértve eddig ismeretlen természetúe
ket is - nem teljcsen valószínűtlen. Ez érvényes pl 
a non-A/non-8-hepatitisrc. 

A kísérletes úton a készítményhez adott hepati
tis-B- és hepatitis-C-virusok (a non-A/non-B hepati
tis Hutchinson-pool-ból származó kórokozói) inakti
váiódását a speciális eléállítás során ·csimp·anz-kí
sérletekben bizonyították be. 

Egy (az ICTH-protokollnak megfelelő) klinikai 
vizsgálat során sem hepatitis-B-t, som non-A/non-B
hepatilist nem figyeltek meg és valamennyi beteg 
anti-HCV-negatív maradt. 

Speci ál is tisztítási eljárással a vércsoportaggiu
tininek és fibrinogén {Ciauss szerinti meghatározás 
alapján) oltávolítva 
e Hatóanyag 

250 NE~, ill. 500 NE*, ill. 1000 NE' VIII:C aktivitá
sú liofilezett human plazmafrakció porüvegenként 

(Összprotein 1-3 mg, ill. 2-6 mg, ill. 4-12 mg) 
Oldószeramp. 2,5 ml, ill. 5 ml, iil. 10 ml injekció

hoz való pirogenmentes víz. 
(A liofilizátum konzerválószert, továbbá stabili

zátorként albumint nem tartalmaz.) 
• Javallat 

Veleszületett és szerzett VIIí-as véralvadási fak
tor-hiány, a javallatok szigorú figyelembevételével 
{általában súlyos és középsúlyos hacmophylia-A 
eselén vérzések kezelésére, vagy megelőzésére 
olyan bcavatkozások esetén, melyek vérzéshez ve
zethetnek). 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Függ a VIli-as faktor-hiány mértékétől, a vérzés 
helyétói és kiterjedésétól. A VIli-as faktor szükséges 
mennyisége az alábbiak szerint becsülhető meg: 

1 NE faktor VIII:C/ttkg adása eselén a VIli-as fak
tor aktivitása általában 2%-kal emelkedik. 

Az alábbi vérzéses események fellépésekor a 
megadott VIli-as faktor-szint alá {a normálérték%
ában) a megfelelő időtartam során nem kerülhet a 
beteg: 

A beadandó mennyiség az egyes esetekben 
mindig a klinikai hatékonyságnak megfelelően ala
kul; bizonyos esetekben, elsősorban a kezdő ada
gokból a számítottnál nagyobb menn}riségre lehet 
szükség. 

Első_::;orban nagyobb sebészeli beavatkozások 
alkalmával a szubsztituciós kezelés alvadásanaliti
kai ellenőrzésére feltétlen szükség van. 

Amennyiben a beteg vére VIli-as faktor elleni 
gátló antitesteket nagyobb mcnnyiségben tarta.!-

• A 4. nemzetközi "VIII:C véralvadási laktor koncentrátum" 

standardra vonatkoztatva (WHO kód 88/804) 
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Vérzéses esemény Terápiásan szükséges 
faktor VIII:C-plazmaszint 

A terápiás plazmasz1r1t 

tenntartásának időtartama 

1_ Izületi vérzés 
Gyomor-bélrendszeri vérzés 
P.. szájüreg harapásos séri.ilése 

l<isebb sérülés (amennyiben 

a helyi kezelés eredménytelen) 

2 Izomvérzés 
Nagyobb sérülés 
Kisebb mútét (Joghúzás) 

3. lntracranialis, hasüregi, 
ill_ mellüregi vérzés 

Közepes nagyságú múté! 
Csonttörés 

4_Nagy mútét 

10--20% 

2 G-30% 

30-50% 

50% felett 

mez, a terápiás hatás elmaradhat ("gátló antitest
haemophylia). Ebben az esetben nagy mennyiségű 
VIli-as faktor adásával megkísérelhető a gátló anti
testek közömbösítése. 

Az alkalmazás módja 
-Az oldat előállítása· 
1. Az oldószer! mclegítsük 20-37°C-ra. 
2. A szárazanyagat és az oldászert tartalmazó 

ampullákról a védősapkát távolítsuk el. 
3. Mindkét ampulla gumidugóját fertőtlenítőszer

rel dezinficiáljuk. 
4. A transfer-set hullámos oldalát szúrjuk be az 

oldószeres ampullába. A transfer-set másik végéről 
távolítsuk el a védőtokot Az oldószeres üveget for
dítsuk meg és a tűvel- annak érintése nélkül- szúr
juk át a hatóanyagat tartalmazó üveg dugóját 

Az oldószer! a vákuum átszívja a másik üvegbe. 
Az oldószeres üveget a transfer-settel együtt cltávo
iítjuk 

5. A szárazanyagat az üveg lassú forgatásával 
teljesen feloldjuk 

Az erős rázás! kerüljük. Átlátszó vagy enyhén 
opálos oldatot kapunk. 

-Injekció· 
1. Az egyszerhasználatos szűrő csomagolását 

kinyitjuk. Az egyszerhasználatos fecskendőt a szű
rőrc erősítjük és kivesszük a csomagolásbóL 

2. A védőtokot lehúzzuk és hegyének érintése 
nélkül a szűrőt az oldatot tartalmazó üvegbeszúrjuk 
és belenyomjuk 

3. Az oldatot lassan felszívjuk {több fecskendő 
használatakor a szűrőt az üvegben hagyjuk). 

4. Az oldatot perfúziós készlet vagy megfelelő 
injekciós tű segítségével lassan intravénásan bead
juk (max_ 2 ml-t percenként). Ügyeljünk.rá, hogy vér 
ne jusson a teli fecskendőbe. 

- Infúzió {nagyobb mennyiségek esetén): 
A készítményt a fent leírtaknak megfelelócn old-

2-3 nap 

3 4 nap 

4 14 nap 

1IL a sebgyógyulás végéig 

14 21 nap 
ill. a sebgyógyulás végéig 

juk fel és egy egyszerhasználatos (szűrőbetétes) in
fúziós szerelék segítségévellassan infundáljuk. 
• Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakció és hőemelkedés. A terá
piás teendők a mellékhatás jerlegének és súlyossá
gának megfelelően alakulnak. 

Allergiás-anaphylaxiás reakciók jelentkezésekor 
a készítmény alkalmazását azonnal félbe kell sza
kítani. 

Indokolt esetben, könnyű reakciók eselén korti
koszteroidok ós antihisztaminok. 

Súlyos reakciók eselén (anaphylaxiás shock) az 
állapot súlyosságának megfelelően azonnal izopre
naJin {adrenalin), lassan iv.; ezen felül nagy adag 
kortikoszteroid, lassan ív.; volumenpótlással, oxigén 
adásával kiegészítve. 

Allergiás hajlamáról ismert betegnek megelő
zésként célszerű antihisztamin! és kortikoszteroidot 
adni. 

A VIli-as faktorral szemben ritkán gátló antites
tek képződhetnek. 

A Beriatc P kis mennyiségben tartalmaz vércso
port-izoagglutinineket. Amennyiben enyhe vagy kö
zépsúiyos vérzések kezelése aszokásos adagokkai 
tört8nik, ennek nincsen klinikai jelentősége. 

Gyakori adás vagy igen nagy adagban egy
szer adott Bcriate P kezelés során (pl. VIli-as fak
torral szembeni gátló antitestek esctén) A, B, ill. 
AB vércsoportú betegeken a haemolysisre utaló tü
netekre, ill. a csökkenő haematokrit-értékekre 
ügyeini kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazásával 
kapcsolatban- a kórkép ritka előfordulásamiatt-a 
tapasztalatok nem elegendőek. 
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Eltartás: 2-8°C között. A feloldott készítményt 3 
órán belül fel kell használni! 
o Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYl-T 4356 (250 NE 
injekció); OGYI-T: 4357 (500 NE injekció); OGYI-T: 
4358 (1000 NE-injekció) 

BERININ P 300 FACTOR IX injekció 
(1 porampulla + 1 x 2,5 ml) 

BERININ P 600 FACTOR IX injekció 
(1 porampulla + 1 x 5 ml) 

BERININ P 1200 FACTOR IX 
injekció (1 porampulla + 
1 x10ml) 

BEHRINGWERKE ATC kód: B02B 004 

A Berinin P speciá:is. intravénásan alkaimazha
ió vérzéscsillapító szer haemophilia B kezelésére. !J... 
haemophilia B (Christmas-féio betegség) IX faktor 
hiányával, ill. clógteícnségével járó congenitalis 
coagulopathia. A klinikai képet alapvctően a IX fak
tor hiányának rnórléke határozza rneg. Ennek alap
ján a IX faktor aktivitásaszerint három típust (kisebb 
1%-nál, 1-4%, 5-25%) különböztethető meg. 

A kórképet spontán haematomák, izüícti- és 
lágyrész-bcvérzések, arthropathiák, küiönböző mé
retű mozgáskorlátozottság, sérülések és műtétek 

után jelentkező vérzések j~lemzik 
A Berinin P-t egészségíes donorok HBsAg-, enti

HCV-, anti-HIV-1 és anti-HIV-2-negatív plazmájából 
nyerik, melynek ALAT (GPT) aktivitását is ·meghatá
rozzák. A módszerspecifikus normál érték felső ha
tárát kétszeresen meghaladó érték esclén a plaz
mát nem használják fel. 

Az előállítási folyamat fontos lépéseit cllcnórzik, 
beleértve a pasztőrözés! {10 óra 60°C). Vizsgálják 
a tokkal rendelkező virusok (pl. HIV, herpes simplex) 
és a tok nélküli virusok {pl. poliomyelitis) inaktiválá
sa és/vagy eliminációja szempontjábói {a CPMP 
Note for Guidance .,Val idation of Vírus Remavai and 
lnactivation Procedures" szerint). Eközben magas 
kumulativ inaktivációs és/vagy climinációs arányt 
mutattak ki. 

A tudomány jelenlegi állása szerinl biztosnak te
kinthető, hogy a Berini n P-vel HIV által okozott AIDS
et nem lehet átvinni, mert az AIDS-et okczó HIV-1 és 
HIV-2 vírust a speciális előállítási mód inaktiválja 
Ezt klinikai vizsgálatok is megerősítették. Mindczek 
ellenére emberi vérból előállított gyógyszcrek alkal
mazásakor fertőző betegségek átvitele a kórokozók 
átvitele útján- beleértve az eddig ismeretleneket is 
- nem zárható ki teljes valószínűséggeL Ez érvG
nyes pl. a non-A-/non-8-hcpatitisre. 

Csimpánzkísérletek bizonyították, hogy kisérle
tesen a készítményhez adott hepatitis-8 vírusokat a 
speciális elóállitásai mód inaktivál ja. 

Az ICTH-protokollnak megfelelő klinikai vizsgálat 
során sern hepatitis B, sem non-A/ non-B-hepatitis 
nem fordult e!ó, továbbá valamennyi beteg anti
HCV-negativ maradt. 

A pasztőrözött humán IX véraivadá~_i fa~!or egy
ségnyi mennyisége a 84/681 sz. WHO~standardba1; 
rögzitettnek felel meg. 
e Hatóanyag 

300 NE, ill. 600 NE, ill. 1200 NE IX faktor aktivitá
sú humán plazmafrakció. 

Összprotcin: 2,5-7,7 mg, ill. 5-15 mg, ill. 10-30 
mg 

Tartalmaz még 2,5-12,5 NE, ill. 5-25 NE, ill_ 10-
50 NE heparint, továbbá 0,25-0,75 NE, il!. 0,5-1,5 
NE, ill. 1-3 NE antithrombin lll-at 

Oldószeramp .. 2,5 ml, i!L 5 mi, il!. 10 ml injekció
hoz való desztiliá!t víz 
e Javallat 

Haemophilia B vagy egyéb IX faktor-hiánnyal já
ró állapotok eselén vérzések megelőzésére vagy 
kezelésém 
e Ellenjavallat 

Akut thrombosis vagy akut myocardialis infarc
tus eselén az alkalmazás előnye/kockázata gondo
san mérlegelendő 

Heparinnal szembeni jelenlegi vagy 
anamnestikus túlérzékenység, ami thrombocy
taszám~csökkenést okozott (ll. típusú thrombocy
topenia) 
o Adagolás 

Individuális. lv_ inj.-ban vagy infúzióban_ A felol
dott készítményt azonnal fel kell használni 

Adagja a IX faktor hiányának mértékétől és a 
vérzés kiterjedésétól, valamint helyétól függ_ P,, 

szükséges IX faktor mennyisége az alábbiak szeríni 
becsülhető meg: 

1 NE/ttkg adásakor a IX faktor aktivitása a nor
málérték kb. 0,8%-áva! nő. 

Az alábbi vérzéses epizódok során a megadott 
IX faktoraktivitás (a normálérték%-ában) a megfele
ló időtartam során nern csökkenhet a megadott ér
tékek alá 

A beadandó mennyiség mindig a klinikai haté
konyságnak mcgfelelően alakul: adott esetben, el
sősorban a kezdő adag a számítottnál nagyobb le
het. A S:?-ubsztitúciós kezelés alvadásanal itikai meg
figyelése (elsősorban a nagyobb sebészeli beavat
kozások során) elengedhetetlen 

Amennyiben a beteg vére nagyobb mennyi
ségben tartalmaz IX faktorral szembeni antiteste
ket, a terápiás hatás elmaradhat ("gátlótest
haemophília"). Ebben az esetben nagy adag IX fak
tor adásával megpróbálhatjuk az antitesteket kó-
zömbösíteni. 
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-Vérzéses esemény Terépiásan szükséges 
faktor VIII:C-plazmaszint 

fl. terápiás plazmaszint 
fenntartásának idótartama 

1. Ízületi vérzés 

Gyomor-bélrendszeri vérzések 
A szájüreg harapásos sérülései 

Kisebb sérülések (amennyiben 
a helyi kezelés eredménytelen} 

2_ Izomvérzés 

Nagyobb sérülés 
1\.isebb mútétek (foghúzás} 

3_ lntracranialis, hasüregi, 

ill. maiiüregi vérzések 

Közepes nagyságú mútétek 
Csonttörés 

4_ Nagy mútétek 

Az alkalmazás módja 
-Az oldat elkészítése 

10-20% 

20-30% 

30-50% 

50% lelett 

1. Az oldászert 20-37°C-ra melegítjük. 
2. A szárazanyagat és az oldászert tartalmazó 

üveg kupakják távolítsuk el. 
3. a gumidugók felszínét fertótlenítsük. 
4. A transfer-készlet hullámos oldalát szúrjuk az 

oldószeres üvegbe. A transfer-készlet másik végéról 
a védőtokot távolítsuk el. Az oldószeros üveget for
dítsuk meg és a tút, annak érintése nélkül szúrjuk 
bele a készítményt tartalmazó üvegbe. A vákuum az 
oldószert'átszívja az üvegbe. Az oldószeres üveget 
a transfer-készlettel együtt távolítsuk el. 

5. A szárazanyagat az üveg lassú forgatásával 
oldjuk fel. Az erős rázás! kerüljük. Tiszta vagy eny
hén opálos oldatot kapunk. 

-Injekció 
1. Az egyszerhasználatos szúrő csomagolását 

nyissuk fel. Az egyszerhasználatos fecskendőt he
lyezzl_jk a szűrőre és vegyük ki a csomagolásból. 

2. A védőtokot vegyük le és a hegy érintése nél
kül szúrjuk a szúrót az oldatot tartalmazó üvegbe és 
nyomjuk bele. 

3. Az oldatot lassan szívjuk fel {több fecskendő 
használata eselén a szűrót hagyjuk az üvegben). 

4. Az oldatot lassan (max. 2 mH percenként) 
perfúziós készlet vagy megfelelő injekciós tű segít
ségével intravénásan adjuk be. 

Ügyeljünk arra, hogy vér ne kerüljön a teli fecs
kendóbe. 

-Infúzió {nagyobb mennyiségü készítmény ese
lén) 

A készítményt a fent leírtak szerint oldjuk fel és 
egyszerhasználatos {szűrőbetétes) infúziós szere
lék segítségévellassan infundáljuk 

2 3 nap 

3 1\ nap 

l\-~11l nap 

ill. a sebgyógyulás végéig 

11, 21 nap 

ill. a sebgyógyulás végéig 

• Mellékhatás 
Ritkán allergiás reakciók és hőemelkedés. A te

rápiás teendők a mellékhatá$ jellegétól és súlyossá-
gától függően alakulnak. · 

Allergiás-anaphylaxiás reakciók fellépésekor a 
készítmény adását azonnal félbe kell szakítani. 

Enyhe reakciók eselén kortikoszteroid és anti
hisztamin adható 

Súlyos reakciók (anaphylaxiás shock) esetén: a 
súlyosságtól függően azonnal izoprenalin (adrena
lin) lassan iv.; nagy adag kortikoszteroiddal kiegé
szítve lassan i v_, volumenpótlással és oxigénnel 
együtt. 

Amennyiben a beteg allergiás hajlama ismert, 
megelőzésként antihistamin és kortikoszteroid. 

Ritkán IX faktor-ellenes antitestek képződhetnek. 
Ritkán allergiás eredetű thrombocytaszám

csökkenés {ll. típusú thrombocytopenia), melynek 
során a thrombocytaszám 100.000/!-11, vagy a kiin
dulási érték kevesebb, mint 50%-a alá esett. Ha a 
betegnek nem volt előzetesen heparinnal szembe
ni túlérzékenysége, a thrombocytaszám csökkené
se a kezelés megkezdését követően 6-14 nap 
múlva jelerltkezik. Heparinnal szemben túlérzékeny 
betegekben ez a csökkenés órákon belül bekövet
kezik. 

A thrombocytaszám-csökkenés súlyos formájá
ban arteriás és vénás thrombosis/thrombaembolia 
következhet be, ami fokozott coagulatióval (con
sumptiós coagulopathia), néhány esetben az injek
ció beadásának helyén bórszőveti elhalással (cutan 
necrosissal), gombostűfejnyi haemorrhagiákkal 
(petechiákkal, purpurákkal) és szurokszéklettel 
(melaenával) járhat. Ilyen esetekben a heparin vér
alvadást gátló hatása csökkenhet (heparin toleran
cia). 
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A Berinin P adását azonnal Iéibe kell szakítani, 
ha a betegen a ícnti allergiás reakciók jelentkeznek 
ilyen betegek a továbbiakban sem kaphatnak 
heparin tartalmú gyógyszert. 

Tekintettel ;3.rra, hogy a heparin csetenként fejt
het ki ilyen nemk_ívánl hatást a thrombocytaszámra, 
azt - elsősorban a gyógyszeres kezelés kezdetén -
fokozottan kell ellenőriZni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szapiatás alatti alkalmazássai 
kapcsolatban - miután nőkben ritka a kórkép -
nincs elegendő tapasztalat 

Eltartás: 2-8 oc között. A lejárati időn belül 6 
hónapig 30 °C alatti szabahőmérsékleten is tárol
ható. A feloldott készítményt azonnal fel keil 
használni. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4360 (300 NE 
injekció); OGYI-T: 4361 (600 NE injekció); OGYI-T: 
4362 (1200 NE injekció) 

BERIPLASTp 0,5 ml 
fibrin ragasztó készlef(2x) 

BERIPLAST P 1 ml 
fibrinragasztó készlet(2x) 

BERIPLAST P 3 nil 
fibrinragasztó készlet (2x) 

HOECHStJÉ3EHRr'NGWERRE 

A Beriplast P-vel történó fibrinragasztás során a 
véralvadás utolsó (fiziológiás) szakaszamegy vég
be. A szövetfelszínen a fibrinogénből thrombin ha
tására fibrin keletkezik, ami a Xlil-as faktor hatásá
ra hálós szerkezetbe rendeződik és szilárd, me
chanikusan terhelhető, jól rögzülő fibrinháló kép
ződik. 

A fibrinragasztóhoz a túl gyors fibrinolysis elke
rülése érdekében apretinint adunk. A képződött fib
rinháló a szarvezet saját fibrinjéhez hasonlóan fibri
nolysis és fagocytosis útján bomlik le. 

A Beriplast P fibrinragasztó készlet a sebészet 
összes területén (hasi, mellkasi, gyermek-, ideg-, ér
és szívsebészet, plasztikai sebészet, ortopédia, tra
umatológia, szülészet-nógyógyászat, urológia, fül
orr-gégészet, fogászat és szájsebészet, szemészet) 
használható, segítségével új technikai eljárások ve
zethetók be. 

A Beriplast P alkotórészeit humán plazmából 
(fibrinogen, Xlil-as alvadási faktor, thrombin) ill. 
bovin tüdőből {aprotinin) nyerik. 

e Hatóanyag 
Az 1 ml-es Beriplast P készlet tartalma: 
1. porampulla: 65-115 mg fibrinogén koncentrá

tum, 70-130 mg humán plazma fehérje frakcióban; 
40-80 E~ aktivitású Xlil-as faktort tartalmazó 

humán plazmaprotein frakció. 
2. folyadék-ampulla: 1 ml-ben 1000 _Kl E .. bovin 

tüdó aprotinin (ami 0,56 PEUe-nak felel meg). 
3. porampulla: 400-600 NE lhrombirfaktÍVIt'ású 

humán plazmaprotein frakció (4,9-11,1 mg száraz
anyag). 

4. folyadék~ampulla: 2,5 mlben 14,7 mg kalci
um-klorid dihidrát (40 mmol/1). 

A 0,5 ml-es Beriplast P készletben az ampullák 
a fenti mennyiség felét tartalmazzák, kivéve a 4. am
pullát, amely szintén 2,5 ml kalcium klorid oldatot 
tartalmaz. 

A 3 ml-cs Beriplast P készletben az ampullák a 
fenti mennyiség háromszorasát tartalmazzák. 

Konzerválőszert nem tartalmaz. 
• Javallat 

Szövetragasztás. Varratbiztosítás. Lokális vér
zéscsillapítás (haemostasis). Sebellátás. Testüregek 
és subarachnoidalis tér zárása. 
e Ellenjavallat 

Bovin proteinekkel szembeni ismert túlérzékeny
ség. Arteriális és erős vénás vérzés. Ilyen súlyos 
vérzések eselén egyéb óvintézkedésekre lehet 
szükség. 
e Adagolás 

Az adag a befedendó terület nagyságától, vagy 
a feltöltésre váró szövethiány térfogatától függ. 

A Bcriplast P nem alkalmazható intravasalisan! 
Alkalmazás: 
1. Melegítsük a Beriplast P-t szobahőmérsékle

túre. (Sürgős esetekben gyorsabb oldódás! érhe
tünk el, ha a 2-es és 4-es ampulla tartalmát37°C-ra 
melegítjük.) 

2. Oldatok elkészítése: 
a) Fibrinogén koncentrátum oldala: steril, egysz

erhasználatos fecskendő segítségével juttassuk a 2. 
ampulla (aprotinin oldat, kék színú jelölés) tartalmát 
az 1 . ampullába: az oldászert adjuk egyenesen a 
lifolizátumhoz (nem az ampulla fala mentén) úgy, 
hogy a tű hegye ne érintse a szárazanyagat 

Amennyiben az oldószer a liofilizátumot nem fe
di be teljesen, óvatosan billentsük meg az ampullát 
ennek eléréséhez. Ne forgassuk ebben a fázisban 
az ampulla tartaimát! Majd hagyjuk az ampullát 1-2 
percig vibrációmentes helyen állni. Az oldódás 
gyengéd forgatással tehető teljessé. Az oldat álta
lában néhány percen belül használható. Kis légbu
borékok a viszkózus oldatot zavarossá tehetik, en
nek a zavarosságnak nincsen jelentősége. 

·E"' 1 egység egészséges donorokból származó 1 mllriss, 
citrátos kevert plazma Xlil-as laktor aktivitása 
•• KIE = kininogenin inaktiváter egység 
•PEU = Ph.Eur.Units. 1 PEU = 1.800 Kl E 
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b) Thrombin/kalcium~klorid oldat: Egy második 
steril, egyszerhasználatos fecskendő segítségével 
juttassunk a 4. ampulla (kalcium-klorid oldat, piros 
jelzés) oldatából 1 ml-t a 3. ampul!ába (thrombin, pi
ros jelölés) az 1 ml-es Berip!ast P esetén. 0,5 ml-es 
készlot eselén az oldat 0,5 ml-ét, 3 ml-es készlet 
esclén az oldat 3 ml-ét vigyük át. A szárazanyagat 
az ampulla forgatásával oldjuk fel. 

3. Döntsük meg az l. ampullát (fibrinogén 
koncentrátum oldala) és szívjuk fol a tartalmát 
egy tuberculinfecskendőbe (kék beosztás). A 3. 
ampulla tartalmát (thrombin/kalcium klorid oldat) 
egy második tubcrculinfecskendöbe szívjuk fel 
(piros beosztás) (3 ml-es készlet eselén hasznái
junk egyszmhasználatos steril 5 ml-es focsken
dőket) 

4. a) A fibrinogén koncentrátum oldatát az adhé
zió! igénylő szövetfelszfnen alkalmazzuk és azonnal 
befedjük a thrombin-tartelmú oldaltal 

b) A Beriplast P alkalmazható a Pantaject appii
kációs készlet segítségével is (egyesítve a lib
riragén koncentrátum és a thromb:n oldat alkalma
zását) vagy egyéb módszerrcl, pl. porlasztással, 
urolágiában használatos felfújható kettős katéter se
gitségével, endoscopiás katéterrel. 

A Beriplast P alkalmazása előtt a sebfelszín a le
hető legszárazabb legyen 

5. Az adhézió! igénylő szöveteket tartsuk né
hány percig ugyanabban a heiyzetben addig, amíg 
a megfelelő adhézió! elérjük. A maximális adhézió 
kb 2 óra múltán érhető cl 

6. Nagy sebfelszín kollagén és fibrinragasztó 
kombinált alkalmazásával fedhető be. 

A fibrinogén koncentrátum oldata és a thrombin 
alja! csak helyi alkalmazásra aikalmas. A Berip!ast 
P a submucosába is beadható a haemostasis bizto
sítása és a seb kezc!ósc érdekében 

Pantaject segítségével történő alkalmazás: A 
fibrinogén koncentrátum oldatának és a thrombin ol
dalnak együttes alkalmazására a Pantaject appiiká
ciós késztetet használhatjuk. 

'{őssük össze a fibrinogén oldatot tartalmazó 
tuborculin fecskendőt és a thrombin oldatot tartal
mazó tubereuli n fecskendőt az Y-darabba l. Biztosít
suk a tuberculin fecskendőket a fecskendőfogóvaL 
Kapcsoljuk az applikációs kanült az Y-részhez. 
Szükség szerint alkalmazzuk az adhesiv keveréket 
A 3 ml-es készlet esetén steril 5 ml-es egyszer
használatos fecskendöket használjunk a fecskendó
fogóval 

Mindig ellenőrizzük, hogy a rendszer akadály
mentes legyen. Sohase nyomjuk a fecskendő du
gattyúját ellenállással szembeni Amennyiben a fib
rinragasztó Pantajecttci történő alkalmazását hasz
szabb időre megszakitjuk, az applikációs kanült ki 
kell cserélni, mert a gyorsan bekövetkező alvadás a 
kan ül ben akadályt okozhat 

e Mellékhatás 
Allergiás-anaphylaxiás reakciók fordulhatnak 

elő, ha a készítményt isméte!ten alkalmazzuk, 
vaqy bovin proteinekkel szemben túlérzékeny beteg 
kapja. 

A terápiás teendő a mellékhatás természetétól 
és súlyosságától függ. 

Amennyiben allergiás-anaphylaxiás reakció for
dul elö. azonnal hagyjuk ~bba a szer alkalmazását. 
. 4mcnnyiben szükségcs, a következő kezelést ad
juk: 

Enyhe reakció esclén antihisztamin és kor-
tikoszteroid. · 

Anaphylaxiás shockban a reakció súlyosságától 
függően epinefrin, kortikoszteroid (lassan ív.), a ke~ 
ringó vér mcnnyiségének helyreállitása, oxigén be
!éiegeztetésc 

Thromb::Je!llboliés szövödményt okozhat. ha a 
készítményt véletlenül intravastili san adjuk. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Szívglikozidokkal kezeli betegek esetében figye
lombo ke:! venni, hogy--amennyiben a Beriplast P-t 
véletlenül intravénásan adjuk bc-a ragasztóban ié
vő keleium szinergista hatást lejt ki. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás ideje elatti alkalmazás
sal kapcsolatban nincsenek negatív tapasztalatok. 

A fibrinogén koncentrátum a Xlil-as faktor és a 
thrombin HBsAg. ar.ti-HCV, anti-HIV-1 és anti-HIV-2 
negatív, egészséges donorok plazmájából készül. 
Ezen túlmenően az ALT (GPT) plazmaaktivitását is 
meghatározzák és azokat a mintáka!, melyekbcn az 
aktivitás a normálérték felső határát (mclyet ugyan
azzal a specifikus módszerrel állapítottak meg) két
szoresen vagy cfc!ett haladja meg, elvetik. A humán 
plazmaprotein frakciókat (fibrinogén, Xlil-as alvadá
si faktor és thrombin) vizes oldatban 60°C-on 10 
órán keresztül hökezelik (pasztórőzik). 

Ez a speciális előállítási mód a kísérletesen be
juttatott DNS~virusokat {hepatitis B, cytomegaiia, 
herpes simplex, t::pstcin-Barr) és RNS vírusokat 
(HIV-1, HIV-2, Rcus sarcoma, kanyaró, mumps, 
rubeola, poliomyelitis) inaktiválja. 

A tudomány jeleniegi állása alapján biztonság
gal állítható, hogy a Geripiast P nem visz át HIV által 
okozolt AIDS-fertözés!, minthogy speciális előállítá
si technológia során a HIV-1 és a HIV-2 inak
tiválódik. 

Humán plazmaproteinek beadása pathogenek 
transzmissziója útján fertőző megbetegedéseket 
okozhat- beleértve ma még ismeretlen kórokozókat 
is. Ez érvényes pl. a non-AJnon-B hepatitisre. 

Csimpánzokon végzett kísérletek bizonyították, 
hogy a speciális előállítási mód inaktiválja a kí
sérletesen a készítményhez adott hepatitis~B viru
sokat. 

Non-AJnon-B hepatitis átvitelének rizikója az al
kalmazott előállítási technológia következtében igen 
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kicsi. Ezt egyéb pasztörőzött készítményekkel nyert 
tapasztalatok is alátámasztják. 

Alacsonyabb koncentrációjú thrombinoldat 
nyerhető nagyobb mennyiségú kalcium-klorid oldat
ta! (a Ll. ampu!lából) 

Eltartás: 2 és 8 °C között. 
Feloldás után 3 thrombin és fibrinogén koncent

rátum oldala szobahómérséklcten 4 órán keresztül 
(+ 15 és+ 25°C között) eltartható. 

Nem szabad fagyasztan i . 
o Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.. 4062 (0,5 ml); 
4063 (1 ml); OGYI-T: 4064 (3 ml) 

BEROFOR 15 J.L9 injekció 
(5 porampulla + 5 x 1 ml) 

BOEHRINGER INGELHEIM 

ATC kód: L03AA04 

15 mg rekombináns alfa-2c interferon a G0-
23-901-527 standard szerint 4,8 x 106 NE humán 
leukocyta interferonnak, illetve GXA 01-901-535 
standard szerint 3,4 x 106 NE rekombináns alfa 2 
interferonnak felel meg, humán albuminnal stabili
zálva. 

Kivédi a virusok elszaporodását és gátolja a da
ganatsejtek oszlását in vitro. 

Kimutatták továbbá immunszabályozó hatását 
is, aminek következtében a~álódnak a szervezet 
természetes védekező erői· (a természetes killer
sejtek aktiválódása révén); valamint megállapították, 
hogy fokozza a sejtmarkerek/sejtfelszíni receptorok 
kifejlődését. 

A Berafor egyértelműen meghosszabbítja a 
gégepapillomatosisban szenvedő betegek tünet
mentes periódusait azáltal, hogy gátolja a papillama 
növekedését. 
• Hatóanyag 

15 mg interferonum alpha-2c porampullánként 
O!dószerampulla: 1 ml injekcióhoz való desztil

lált víz. 
e Javallat 

Hajas sejtes ( .. hairy cell") leukaemia és larynx
papillomatosis. 
e Ellenjavallat 

Alfa-2 interferonnal vagy humán albuminnal 
szembeni túlérzékenység. 

Manifest cardiovascularis megbetegedések, az 
esetleges lázrohamok okozta tú!terhe!és miatt 

Nagyobb adagok alkaimazása manifest 
csontvelőelégtelenségben (pi. átültelés utáni elég
te!enség a csontvelőfunkciók teljes heiyreálltáig), az 
adott haematologiai indikációk kivételével. 

Terhesség és szoptatás időszakában történő al
kalmazásáról tapasztalatok, vizsgálati eredmények 
nincsenek. 

Larynx-papillomatosis kezelése során nem sza
bad alkalmazni, illetve adását abba kell hagyni, ha 
a laborértékek kőzül a leukocytaszám 1500 1 mm3 
alá, a granulocytaszám 750 l mm3 alá, a thrombo
cytaszám 50000 J mm3 alá esik, ilietve a bilirubin 
2,2 mg% fbié, az SGOT, ilietve SGPT 15G"E fölé" a 
kreatinin 2,5 mg fölé emelkedik. ' 

Hajas sejtes leukaemia esetében maga a beteg
ség is okozhat a felsoroltaknál alacsonyabb, illetve 
magasabb értékeket, ezért az említett határértékek 
ebben az indikációban nem mérvadóak. Ajánlatos 
azonban az egyértelműen káros kiindulási értékeket 
folyamatosan monitorozni. 
e Adagolás 

- Larynx-papilfomatosisban: 
Felnőttekne;... naponta 30 mg (2 ampulla) im. 

vagy sc., 
Gyermekeknek napi 0,45 mg/ttkg im. vagy sc. 6 

héten át naponta. További 6 hétig hetenként csak 
háromszor. 

Ha ez a kezelési séma nem vezet kel ló terápiás 
eredményre, a beteg gondos ellenőrzésemellett az 
adag 2-4 héten át megkotlózhet6. (Az ellenőrzés
nek főleg a vérkép- és májenzim~értékekre kell kiter
jednie). 

-Hajas sejtes leukaemiában: napi 15 mg (1 am
pulla) im. 4-12 héten át. Továbbiakban ugyanez az 
adag, de hetente csak 2-3 alkalommal. A vérkép 
egyértelmű javulása (pancytopenia remissioja) álta
lában a kezelés megkezdéséi-51 számított 2-6 héten 
belül órzókelhetó. 

Azokban az esetekben, melyekben a thrombo
cytaszám túlságosan alacsony (30000/mm3 alatti), a 
terápiát napi 3-6 mg alfa-2c interferonnal kell elkez
deni. Ha ezután a thrombocytaszám eléri, illetve 
meghaladja az 50000/mm3 értéket, az adag, a 
thrombocytaértékek igen gondos manitorozása mel
lett, 15 rng-ra növelhető. Az iiyen speciálls esetek
ben a Berafor alfa-2 sc. adandó, im. nem szabad al
kalmazni. 

Hajas sejtes leukaemiás azon betegeknek, akik
nek manifest fertőzésük van és vérzésre hajlamo
sak, csak 0,6 mg alfa-2c interferont szabad adni. A 
kezelés időtartamát ne csupán a vérkép norm alizá
lódása határozza meg, hanem a hajas sejtek csont
velői infiltratiójának folyamata is. 

Az alk?_lmazás módja: Egy liofilizélt szárazam
pulla tartalmát egy ampullányi im., illetve sc. injekci
óhoz való vízben keil feloldani 

A sc. injekció azoknak a fiatal betegeknek aján
iolt, akik a larynx-papillomalosisban, illetve fokozott 
vérzéshajlammal együttjáró, hajas sejtes ieukaemiá
ban szenvednek. A sc. injekció alkalmazása akkor 1.S 

ajánlott, amikor az orvos megtanította a beteget arra 
hogy az injekciót miképpen adja be önmagának 
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e Mellékhatás 
Szubjektív panaszok: influenzaszerű tünetek, pl 

fáradtság, étvágytalanság, hányinger, hányás, fejfá
jás, hidegrázásos rohamok, kábultság, izomfájdal
mak 

Objektív tünetek: gyakran emelkedik a testhó
mérsékiet, kiváltképpen a kezelés első napjaiban 

Nagy _adagok az alábbi mellékhatásokat válthat
ják ki: zavarodottság, alopecia, paraesthesia, 
gynaecomastia, parkinsonaid tünetek, nyomott ke
déiyéllapot, allergiás bőrreakciók (viszketés), átme
neti hypotensio, potenciazavarok 

Szórványos esetekben, kiváltképpen nagy ada
gok adását követően, a májenzim-értékek fokozó
dása. 

Amellékhatások nem tekinthetőek szigorúan dó
zisfüggőnek, hanem betegenként eltérőek és a ke
zelés abbahagyása után rcvcrzibilisek. 

A Berafor hosszantartó kezelés során is általá
ban jó! tolerálható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható gammaglobulinokkal egyidejűleg. 
Alkalmazásuk közölt legalább 3 hétnek kell eltelnie. 

Acetilszalicilsav gátolhatja az intetieron hatását 
o Figyelmeztetés 

A larynx-papillomatosisban szenvedó betegek 
leukocyta- és thrombocytaszáma zuhanásszerűen 
csökkenhet (loukopenia, thrombopenia). A vérképet 
ezért 11etenként ellenőrizni kell. 

A vérkép általában a kezelés második hetében 
normalizálódik. 

Hajas sejtes leukaemia aleukaemiás formájában 
szenvedó betegek esetében viszont a perifériás 
vérben elért alacsony leukocytaszám ismét emel
kedni kezd. 

Egészbenvéve a vérkép várhatóan a hajas sej
tes leukaemia esetében is normalizálódik a Berafor 
terápiát követően. 

A lehetséges CNS-mellékhatások miatt nar
coticumok, altató és nyugtató szerek egyidejűleg 
csak fokozott óvatossággal alkalmazhatók. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - jármüvet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos_ A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mórtéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szésitalt fogyasztani tilos! 

Eltartás: 2-8°C közótt. 
G Megjegyzés: + VSz 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4140 

BEZAFIBRÁT-Q 200 mg draz~ 
(50x) -- l 

BEZAFIBRÁT-Q 400 mg 
relard drazsé (30x) 

BIOGAL ATC kód: 804A C02 

Hatóanyaga, a bezalibrát csökkenti a megnöve
kedell szérumlipid szinteket Csökkenti a triglicerid
és a koleszterin sz intet, az LDL és a VLDL frakció!, 
mérsékelten növeli a HOL szérumszilltjét 

Fokozza a trigliceridben gazdag lipoproteinek 
lebontásában résztvevő lipoproteinlipáz enzimek 
aktlvitását 

Csókkenti a koleszterin bioszintézisét, a throm
bocyta-aggregatiot, továbbá a megnövekedett fib
rinogén szintet és a vér viszkbzitását. 

Per os adagolás után a hatóanyag gyorsan és 
csaknem teijes mértékben felszívódik. 

A bezafibrát 94--96%-a kötódik a plazmafehór
jókhez. 

Csaknem teljes mértékben (kb. 95%) a vizelettel 
választódik ki, 50%-a változatlan és 20%-a 
glükuronid formájában. A széklettel esek igen kis 
hányad, kb. 3% ürül. 

A plazma átlagos eliminációs felezési ideje 1-2 
óra, a relard készítmény esetében 2-4 óra 

A renális elimináció miatt veseelégtelenségben 
a bezafibrát dózisátacsökkent vesefunkcióhoz kell 
beállítani. 
• Hatóanyag 

200 mg bezafibratum drazsénként, ill_ 400 mg 
bezafibratum relard drazsénként 
• Javallat 

Primaer hyperlipoproteinaemiák (lia, l lb, lll, IV. 
és V.), amelyek folyamatosan ellenőrzött dJétás 
megszorítások és életmódváltozás (rendszeres test
mozgás, testsúlycsökkenés) mellett sem befolyásol
hatók crcdmónyesen. 

Súlyos secundacr hypcrtriglyceridacmiák, ame
lyek az alapbetegség kezelése (diabetes mellitus, 
köszvény stb.) után is változatlanul fennállnak és di
étára, illetve életmód változásra nem reagálnak. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység 
Májbetegségek (kivéve a zsírmájat, mely a 

hypertrigliceridaemia gyakori következménye). 
Epehólyagbetegségek epekövekkel vagy 

anélkül (mivel májelváltozás nehezen zárható ki). 
Súlyos vesemúködési zavaro!( esetón: 
- a Bezafibrát-0 200 mg drazsé, ha a 

szérumkreatinin érték 6 mg/1 00 ml érték felett van, 
- a Bczafibrát-0 400 mg relard drazsé, ha a 

szérumkreatinin érték 1,5 mg/100 ml felett van 
Terhesség, ill. szoptatás. 
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A relard _készítmény dializált betegeknek ellen
javallt. 
• Adagolás 

Bezafibrát-0 200 mg drazsé: 
Felnőtteknek a szokásos adag naponta 3-szor l 

drazsé. 
Az adagOlási vesekárosadott vagy hemodial

izált betegek esetében a szérumkreatinin szintnek 
vagy a kreatinin elearance-nek megfelelóen kell be
állítani. 

A drazsékat étkezés közben vagy után kell be
venni. 

A kezelés alatt a hyperlipidaemia típusára előírt 
diétát szigorúan be kell tartani. 

Idősebb betegek esetében a dózis megállapí
tásához célszerű meghatározni a kreatinin elear
ance-t 

Gyermekeknek az adagolásra vonatkozóan je
lenleg nincs megfelelő klinikai tapasztalat. 

Vesekárosadott vagy hemodializált betegek ese
tében az adagolási a szérumkreatinin szintnek, ill. a 
kreatinin elearance-nek megfelelően kell beállítani. 

Szérumkreatínin Kreatinin clearance Adagolás 

1,5 mgf100 ml-ig 60 ml/min felett 3 drazsé/nap 
135 1--fffiOI/1-ig 3-szar 1 drazsé 

naponta 

1,6 2,5 mg/100 ml 60-40 ml/min 2 drazsé/nap 

136--225 f.imol/1 2-szer 1 drazsé 

naponta 

2,6---6 mgf100 ml 40-15 ml/min 1 drazsé 

naponta vagy 

226-530 [-Jmol/1 

keveseb1/mint 

másnaponta 

6 mg/100 mllelett harmadnaponta 

15 ml/min 

530 1Jmol/llelett 1 drazsé (dializált 

betegek esetében) 

Mivel hypalbuminaemiában (pl. nephrosis synd
roma) a szabad hatóanyag szérumkoncentrációja 
megnövekedhet, ezekben az esetekben is a 
Bezafibrát-0 200 mg-os drazsé! kell csökkentett 
adagban alkalmazni. 

Bezafibrát-0 400 mg retard drazsé: 
Az ajánlott napi dózis-1 relard drazsé reggel 

vagy este étkezés közben vagy után. 
Enyhén beszúkült vesefunkció esetén (1,5 

mg/100 ml, azaz 135 tJmol/1 szérumkreatinin szintig) 
alkalmazható a Bezafibrát-0 400 mg relard drazsé. 
E feletti értékeknél, valamint dializált betegek eseté
ben csak a Bezafibrát-0 200 mg drazsé adható. 
• Mellékhatás 

Előfordulhatnak gastrointestinalis tünetek (ét
vágycsökkenés, émelygés, hányinger és/vagy hasi 
discomfort érzés), amelyek általában átmeneti jelle
gűek és nem teszik szükségessé a kezelés abbaha
gyását. 

Ritkábban előfordulhatnak allergiás bőrtünetek 
(pl. viszketés vagy urticaria). Ezek jelentkezésekor a 
bezafibrát kezelést azonnal abba kell hagyni. 

A hajhullás fokozódásáról, potencia zavarról és 
myotoxicitásról myastheniával vagy extrém esetek
ben myalgiával - mely a CPK növekedésével vagy 
anélkül járt - szintén beszámoltak. 

Ezek a tünetek rendszerint megszúnnek a terá
pia azonnali leállítását követően. 

Ritkán fejfájás, szédülés, a plazma haemoglobin 
szintjének, a leukocytaszámnak és a vérlemezkék 
számának a csökkenése, valamint egyes esetek
ben a szérum transzaminázok emelkedése is eló· 
fordulhat. 

A szérumkreatinin szint mérsékelt emelkedése is 
jelentkezhet. 

Vesebetegekben, ahol az adagolás megfelelő 
ajánlásait nem veszik figyelembe, myotoxicitás ala
kulhat ki (extrém esetekben rhabdomyolysis). 

Egyes esetekben epekövek megjelenését figyel
ték meg. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- kumarin típusú anticoagulánsokkal (ezek hatá

sát fokozhatja, ezért a terápia kezdetekor az antico
aguláns adagját 30-50%-kal csökkenteni kell, és a 
végleges adagot az alvadási paramétereknek meg
felelöen kell beállítani), 

- antidiabetlcumokkal (a vércukorszint csökken
tő hatás fokozódik), 

- kolesztiraminnal, vagy kolesztipollal (egyidejű 
alkalmazása során a két gyógyszer bevétele közölt 
2 óra különbséget kell tartani). 

Nem adható együtt: 
- MAO-bénítókkal és perhexilin-hidrogénmaleát

tal (a hepatotoxicitás veszélye miatt). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdésekor és a kezelés során 
rendszeres szérumlipidszint ellenőrzés szükséges. 

Ha a terápia 3 hónap alatt nem vezet eredmény
re, célszerű abbahagyni. 

Ösztrogén kezelés a lipidértékek emelkedésé
hez vezethet. Emiatt az ösztrogént vagy ösztrogén 
tartalmú antikoncipienst szedő beteg esetében gon
dosan meg kell vizsgálni, hogy a lipidszint emelke
désének primaer vagy secundaer oka van-e. 

Az utóbbi esetben a Bezafibrát kezelés előírása 
megfontolást igényel. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4495 (200 mg); 

OGYI-T.: 4496 {400 mg) 
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BIOMAGNESIN tabletta 
(50x; 100x; 450x) 

MAOAUS AiC_kÓd: A12C C30 . 

A magnézium az egyik legfontosabb intracellu
laris kation._ Fontos szerepet játszik számos enzim 
(ATP-ázok, foszfatázok, pirofoszfatázok) múködésé
ben, valamint bizonyos makromolekulák sejtalkotó
részekhez való kötödésében, pl. az mRNS 
riboszomákhoz tőrténö kapcsolódásában. Nélkülöz
hetetlen az ingerület átvitelben és az izomműködés
ben. Csökkenti a mctoros véglemez ingerlékenysé
gét, valamint az acetilkolin felszabadulását a koli
nerg végkészülékeken. A magnézium hiánya tre
mor! okoz a mctoros ingerlékenység növekszik. 

A magnéziumhiány hosszú távon neuromuscu
laris-, psychés- és cardiovascularis zavarok jelent
kezéséhez vezethet. 

A magnézium intestinalis felszívódása erősen 
függ a szervezet magnézium raktárainak telítettsé
gétöl. A felszívódási arány normáJisan 30-40% kö
zött van. 
o Hatóanyag 

265 mg magnesi um hydrogenphosphoricum tri
hydricum, 66 mg magnesium hydrogencitricum tri
hydricum (1,77 mmol "'43 mg magnézium) tablet
tánként 

Segédanyag szacharimid-nátrium, vanilin, man
nit és citromolajat is tartalmaz. 
• Javallat 

Magnéziumhiány kezelése. 
Magnéziumhiány okozta tünetek pl. egyensúly

zavarok {szédülés), félelemmel járó izgatottság, fej
fájás, szapora szíwerés, tachyarrhythmia, izomgör
csök (éjszakai lábikragörcs), neuralgiás panaszok 
stb. adjuváns kezelése. 

Oxalatkö-képzödésre való hajlam eselén meg
előzésre. 

e Ellenjavallat 
Súlyos vese- és szívelégtelenség. 

o Adagolás 
Szokásos kezdő adagja felnőtteknek naponta 3-

szor 4 tablettát (3 x 170 mg magnézium) elszopo
gatni, a tünetek javulása után fenntartó adagja na
ponta 3-szor 2-3 tablettát (3 x 86-130 mg magné
zium) elszopogatni, vagy a szájban tartani feloldó
dásig. 
• Mellékhatás 

A javasolt adagolás me l lett nem lép fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Gátolja az egyidejűleg alkalmazott tetraciklinek 
és vastartalmú gyógyszerkészitmények és a nátrium 
fluorid felszívódását. 

A fenti készitmények és a magnézium tabletta 
bevétele között legalább 3 óra időkülönbség 

ajánlott. 

• Figyelmeztetés 
Veseelégtelenség eselén a beteget csökkentett 

dózissal szérum magnéziumszint ellenőrzés mellett 
lehet csak kezelni. Digitalis-glikozidokkal kezeltek
nek orvosi ellenőrzés (EKG, vérnyomásmérés} mel
lett adható, a magnézium szint emelkedése befo
lyásolja a szív munkáját, nagyobb kancentráció kis
sé csökkenti a vérnyomást, és az ingervezetést las
sítja a szívben. 

Nagy adagok tartós alkalmazása főként vese
elégtelenség eselén hypermagnesaemiához (plaz
ma magnézium ion kancentráció 2,~ mmol/1 felett) 
vezethet, melynek tünetei: izomgyengeség, hányás, 
obstipatio, hypotensio, bradycardia, hyporeflexia, 
légzésbénulás, szívmegállás. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4386 

BIOVrTAL drazsé<(60x; .120x; 180x) 

RHONE-POULENC-RORER ATC kód: A11J C 

Vitaminokat (A, 8 1 82 86 8 12 C, fólsav, nikotin
amid) vasat és növényi kivonatokat tartalmaz. Bizto
sítja a szervezet vitamin-, ill. vasigényét a növényi 
kivonatok erősítik a szívet és javítják a vérkeringési. 
A Biovitalban található vaskomplex a C-vitamin je
lenlétében könnyen felszívódik, a Leonurus cardia
ca (szúrós győngyajakfú) enyhe szívserkentő hatá
sú, csillapítja az erős szívdobogást és ideges nyug
talanságot, a Crataegus (galagonya) fokozza a szív 
contractilitását és javítja a coronariás vérátáramlást. 
• Hatóanyag 

Drazsénként 
Ferrum (ferrosum sulfuricum)50 mg (=16 mg vas) 
Ferrum (ferrium citratum) 50 mg (o:16,5 mg vas) 
Retinaium (vit.A.) 500 NE 
Thiaminium chioratum (vit. 8 1) 0,25 mg 
Ribafiavinum (vit. 82) 0,25 mg 
Nicotinamidum 2,5 mg 
Pyridoxinium chioratum (vit. 86 ) 0,25 mg 
Acidum falicum 0,25 mg 
Cyanocobolaminum (vit. Bd 0,25 j.JQ 

Acidum ascorbicum (vit. C) 20,0 mg 
Extr. folii et floris Grataegi sicc. 
(galagonyalevélből és virágból 
készült kivonat) (4:1) 2,5 mg 
Galagonya termésből készült 
kivonat (2,5:1) 4,0 mg 
Extr. herbae Leonuri cardiaeae sicc. 
(gyöngyajakfúból készült kivonat) (10:1) 1,0 mg 

Segédanyagok: szacharóz, glukóz, fes-
tékanyag: indigókék E 124, titán dioxid E 171. 
• Javallat 

Megnövekedett vitaminszükséglet és vashiány, 
neurogén {nem szervi eredetű) keringési panaszok 
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kiegészítő -kezelésére, a szervezet erősítésére, fo
kozott igénybevétel, betegségek, vérveszteség 
esetén. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény komponenseire, 
vas anyagcsere zavarok: vasfelszivódás 
(haemochrorriatosis, cronicus haemolysisek), vas
felszívódási zavarök (sideroachresticus, anaemiák, 
thalassaemia). 
• Adagolás 

Felnőtteknek és serdülőknek naponta 3-szor 1-2 
drazsé ajánlott szélrágás nélkül étkezés előtt vagy 
étkezés közben. 

Gyermekeknek 6 éves kortól 3-szor 1 drazsé. 
• Mellékhatás 

Gyomor-bélpanaszok. 
Mint más vastartalmú készítményeknél a széklet 

elszínezódhet, megfeketedhet 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

- tetraciklinekkel (felszívódását a készítmény 
vastartalma gátolja), 

- antacidumokkal (Al, Mg, Ca- tartalmú) a vas 
felszívódását gátolják 

- cholestiraminnal 
• Figyelmeztetés 

Az A-hipervitaminózis elkerülése érdekében tar
tós szedése közben szünetet kell tartani. 

Túladagolás: Előírásszerű alkalmazása eselén 
nem fordul elő. Véletlen nagyobb mennyiségű dra
zsé lenyelése kisgyermekeknél vasmérgezést okoz
hat. 

1 drazsé 0,24 g szénhidrátot tartalmaz. 
Eltartás: 25 °C alatt. , 

o Megjegyzés: + Vn! 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4423 

BIOVITAL oldat 
(325 ml; 650 ml; 10illrml} · 

RHONE~POULENC RORER 

ATC kÓd: A ff J 'c 

B-vitaminokat 8 1, 82 , 85 , 86 , 8 12, C, nikotinami
dot, dexpanthenolt, vasat és növényi kivonatokat 
tartalmaz. Biztosítja a szervezet vitamin-, ill. vasigé
nyét a növényi kivonatok erősítik a szívet és javítják 
a vérkeringés!. A Biovitalban található vaskomplex a 
C-vitamin "jelenlétében könnyen felszívódik, a 
Leonurus cardiaca (szúrós gyöngyajakfű) csillapítja 
az erős szívdobogást és ideges nyugtalanságot, a 
Crataegus (galagonya) fokozza a szív contracti
vitását és javítja a coronariás vérátáramlást. 

• Hatóanyag 
100 ml oldatban: 

Ferrum (ferrosum natricum 
citricum) 
Thiaminium chioratum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum 

200,0 mg 
(:=60 mg vas) 

2,0 mg 

/riboflavinum natr.phosph.alakjában/ 
{vit. 8 2) 

Dexpanthanolum 
Ni colinamidum 
Pyridoxinium chioratum (vit. 8

6
) 

Cyanocobolaminum (vit. Bd 
Acidum ascorbicum (vit. C) 
Alkoholos kivonatban· 
Extractum fructus Grataegi 
Extractum folii et floris Grataegi 
Extr. herbae Leonuri cardiaeae sicc. 

2,85 mg 

~'8;5 mg 
20,0 mg 

2,0 mg 
5,0 j.JQ 

100,0 mg 
50,0 mg 
80,0 mg 
20,0 mg 
50,0 mg 

Segédanyag: szorbitol, invert cukorszirup, 
vanillin, 15% alkohol. 

Festékanyag: Sunset yellow E110 
• Javallat 

Fokozott 8-vitaminszükséglet és vashiány, neu
rogén (nem szervi eredetű) szfv- és keringési pana
szok kiegészítő kezelésére, a szervezet erősítésére 
betegségek, vérveszteség esetén. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény komponenseire, 
vas anyagcsere zavarok: vasfelszívódás (haemo
chromatosis, krónikus haemolysisek), vasfelszívó
dási zavarok (sideroachresticus, anaemiák, thalas
saemia). 
• Adagolás 

Felnőtteknek naponta 2-3-szor 20 ml étkezés 
előtt vagy étkezés közben. 
o Mellékhatás 

Gyomor-bél panaszok. 
Mint más vastartalmú készítményeknél a széklet 

elszínezódhet, megfeketedhet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- tetraciklinekkel (felszívódását a készítmény 
vastartalma gátolja), 

- antacidumokkal (Al, Mg, Ca- tartalmú) a vas 
felszívódását gátolják 

- cholestiraminnal 
o Figyelmeztetés 

A készítmény 15% alkoholt tartalmaz, így min
den bevételnél 2,4 g alkohol kerül a szervezetbe, 
amely káros lehet májbetegek, alkoholisták, epilep
sziások, agysérültek, terhes nők és kisgyermekek 
esetében, és más egyidejűleg alkalmazott gyágy
szerek hatását befolyásolhatja. 

A közlekedésben való biztonságos részvételt és 
a reakcióképességet befolyásolhatja. 

20 ml oldat 2,88 g szénhidrátot tartalmaz. 
Eltartás: szobahómérsékleten, 25°C alatt. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4424 
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BLEMARENéN pezsgőtabf.,ttá (BOx) 
' ' ' 

ESPARMA -. .· ·ATC kód: G04B"C22 

Az anyagcseréból származó húgysav normális 
körűlmények között jól oldható mononátriumsóként 
a vizelettel együtt kiválasztódik. Purin-anyagcsere
zavaroknál hyperurikaemia és a húgysav fokozott ki
választódása áll fenn. A savanyú vizeletben a 
disszociálatlan húgysav kicsapódására és kóképzö
désre kerül sor. 

A pH-tartomány eltolása révén lényegesen foko
zódik a húgysav oldhatósága. 

Csökken a kö növekedése és újraképződése a 
calciumoxalat, valamint calciumoxalat-húgysav 
vegyeskövek és calciumoxalat-calcium foszfát kö
vek esetében. 
• Hatóanyag 

Trinatrium citricum anhydricum 0,8355 g, kalium 
hydrogencarbonicum 0,9675 g, acidum citricum 
anhydricum 1,197 g pezsgőtablettánként. 

Segédanyag: mannit, laktóz, saccharin-, nat
rium, citromaroma. 
• Javallat 

A húgyutakban lévő húgysav- és urátkövek felot
dására és kiújulásuk megakadályozására; max. 
25% oxalát-hányadú húgysav-oxalát összetételO ve
gyes kövek feloldására; a vizelet lúgosítására, urát
uria, ill. cytostatikus kezelés során fokozott húgysav
ürítés esetén, a vizelet lúgosítására cisztinköveknél 
és foszfát-kövességben rené.lis tubuláris acidózis
nál; tüneti kezelésre porphyria culanea tarda eseté
ben. Adjuvánsként a hyperurikaemia allapurinas ke
zelésében. 
• Ellenjavallat 

Akut és krónikus veseelégtelenség, abszolút 
konyhasótilalom, metabolikus alkalosisok, idült bak
teriális húgyúti fertőzések. 
o Adagolás 

A pezsgőtablettákat a hatás függvényében kell 
adagolnL A szokásos napi adag egyénileg változó, 
minimálisan napi 2-szer 1, maximálisan naponta 3-
szar 2 pezsgőtabletta. Akkor megfelelő az adago
lás, ha az új bevétel előtti pH-érték nem csökken 6,2 
alá, ill. nem lépi túl a 7,0 értéket. Ez a húgysav-urát
kövek kezelésére érvényes. Ha a napi tesztértékek 
nem érik el a pH 6,2 értéket %--1 tablettával növeini 
kell a dózist. ill. a pH 7,0 érték túllépése eselén 
csökkenteni kel! %--1 tablettávaL A kezelési idő: 4 
hét és 6 hónap között van, a kő nagyságától függő
en. Kőprofilaxisra egyénileg megállapított interval
lum terápia előnyös. 

A pezsgótablettákat folyadékban ·(vízben, gyO
mölcslében) fel kell oldani. A napi ada·got egyenle
tesen két vagy három részre elosztva, étkezés után 
kell bevenni. A hatásellenőrzés naponta kétszer, ill. 

háromszor, mindig a következő adag előtt. a vizelet 
pH-értékének meghatározásával történik. Ehhez a 
tablettacsomaghoz mellékelt speciális indikátorpa
pírt kell használni. A teszt-csík indikátorzónáját a vi
zeletbe történő rövid bemártással- benedvesítve, a 
színreakciót két percen belül összehasonlítva a 
színskálával a megállapított pH-értéket a mellékelt 
kontrollnaplárba feJ kell jegyezni. 

A terápiát uraturia esetén, úgy mint a húgysav
kövek esetében, a vizelet 6,2 és 6,8 közölti pH
értékénél kell elvégezni. 

Cisztinkövek feloldására a friss vizelet pH
értéké! a 7,5 és 8,5 közötti pH-tartományba kell hoz
ni. Ehhez növeini kell az adagot. 

Húgysav-oxalat vegyeskövek feloldásához a vi
zelet pH-ját 6,8--7,4 -ig közötti értékre kell beáilítani. 

Citosztatikus kezelés esetében a vizelet pH
értékének legalább 7 -es pH-értékűnek kell lennie, 
porphyria culanea tarda kezeléséhez a vizelt 7,2 és 
7,5 közötti pH-értéke szükséges. 

A vizelet pH-értékeinek cisztinkövek és porphy
ria culanea tarda kezeléséhez történő ellenőrzésére 
nem használható a mellékelt indikátorpapír. (Ehhez 
az orvosnak 7,2 és 9,7 pH-méréstartományú speci
ális indikátorpapírt kell felírnia. A kontrollnaptár 
használható, ha a fejlécen kellóképpen megváltoz
tatják a pH-értéket) 
o Mellékhatás 

Eddig nem ismert. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

~citrát- és alumínium tartalmú anyagok egyide
jú adagolása fokozott alumínium-reszorpcióhoz ve
zethet. (Adagolása legalább két órás idókülönbség
gel történjen.) 

-- digitalisz glikezidok hatását csökkenti, kalium 
tartalma miatt. 

-- beállított vizelet-lúgosítás esetében figyelembe 
kell venni a más gyógyszerekkel kifejtett kölcsönha
tásokat pl. az egyidejűleg adagolt kinidin {fokozott 
tubuláris rediffúzió révén) kumulálódhat; 
Nitrofurantoin hatása gyengül a lúgos vizeletben; 
felgyorsul a renális szalicilát-, ill. líthium-kiválasztás, 
miáltal hatásvesztéssei kell számolni. 
e Figyelmeztetés 

Szívelégtelenség digitális kezelése alatt figye
lembe kell venni, hogy a közepes napi adag (4 db 
pezsgőtabl) kb. 1,5 g káliumot tartalmaz. A szívizom 
reagálóképességél megváltoztatja. Nátriumszegény 
étrend javallatakor (pl. hypertonia esetében) figye
lembe kell venni a 4 db pezsgőtablettában lévő kb. 
0,9 g nátriumtartalmat 

A Blemaren-N használata során mellőzni kell a 
purinban gazdag élelmiszerek {pl. belsőségek, 

szardínia) fogyasztását. Napi 1 ,5-2 liter folyadék fo
gyasztás (gyümölcslé, tea és ivóvíz) szükséges. 

Húgysavkövek oldásakor feltétlenül kerülni kell a 
Blemaren-N túladagelását A vizelet pH 7,0 érték fe-
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letti lúgosadása foszfátsók kicsapódásához vezet
het. amelyek köpenyként a húgysavkövek köré ra
kódnak és megakadályozzák a további kőoldást. 

Eltartás: Nedvességtől védve, száraz helyen jól 

lezárva tartandó. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4497 

BRQNCHÖPRONT szirúp.()OO rijl) .... 

H.-MÁCK ÍNTHERA'< __ .. _'ATC~:k?~::·~q_?P;'~q-~.·; 

Az ambroxol hidroklorid, mely brómhexin 
metabolit, mukolitikus hatású vegyület. Hasítja a 
hörgőváladék mukopoliszacharid láncait. Dózistól 
függően secretolyticus hatású és serkenti a csil
lószőrők működését (secretomotoricus hatás), Igy 
elősegíti az expectoratiót. Kísérleti adatok szerint a 
surfactant képződését és felszabadulását előnyö
sen befolyásolja. Légzésdepressziói előidéző és 
analgetikus hatása nincs, mérsékelt antitussív ha
tással rendelkezik. 

Az ambroxol orális adagolásnál a béltraktusből 
gyorsan és csaknem teljesen f~lszívódik. A m~jban 
nagymértékű first pass metaboilzmuson megy at, az 
orális dózis biohasznosulása megközelítőleg 60%-a 
az intravénásnak. A hatás a bevételtól számított kb. 
30 perc múlva jelentkezik és kb. 6-12 óráig tart. 
Nem toxikus metabolitjaival (giOkuronid dibrom
antranil sav) együtt kb. 90%-ban avesén keresztül 
választódik ki. , 

Állatokon végzett vidgálatok szerint az ambro
xol a placentán átjut és a magzati plazmaszint 2-4-
szer magasabb, mint az anyaállaté. A tejben és a 
liquorban is kimutatható. 
e Hatóanyag 

300 mg ambroxolium chioratum {100 ml) szirup
ban· 15 mg ambroxolium chioratum (5 ml) szirup
ban: Segédanyagként tartalmaz metil-parahidroxi
benzoatot és szarbitai is. 
o Javallat 

Kórosan súrű nyáktermeléssei járó akut és króni
kus légúti betegségek minr akut és krónikus bron
chitis, asthma-szerű {asthrhoid) bronchitis, bronchi
tis obstructiva, a nyák kóros eliminációjával járó 
asthma bronchiale, bronchiectasia, valamint az 
orr-garatúri gyulladások során termelődő nyák ol
dására 
o Ellenjavallat 

Ambroxol és bromhexin, valamint a segéd
anyagok iránti túlérzékenység. A gastrointestinalis 
traktus fekélyes megbetegedései. Bár magzatkáro
sító hatást eddig nem észleltek, a terhesség első 
trimesterében nem alkalmazható. Kellő tapasztalat 
hiányában a 2. és 3. trimesterben rendelése nem ja
vasolt. 

Az anyatejbe átrQegy kellő tapasztalat hiányá
ban, ezért szoptatós anyáknak csak az elóny/kocká
zat szigorú mérlegelése után rendelhető. 
e Adagolás 

A gyógyszert étkezés után kell bevenni, sok fo
lyadékkal, mert az elóseg!ti az ambroxol nyákoldó 
hatását. 

A gyógyszer adagjának kimérésére a mellékelt 
mérőkanál szolgál. 

Felnőttek adagja: a kezelés kezdetén 2-3 na
pon át napi 3-szor 1 O ml szirup (3-szor 2 mérőka
nál), majd napi 3-szar 5 ml {3-szar 1 mérőkanál) 
szlrup. 

Gyermekek adagja 
1--2 éves naponta: 2 x 2,5 ml {2x% mérókanál) 
2-5 éves naponta: 3 x 2,5 ml {3x % mérőkanál) 
5 év felett naponta: 2-3 x 5 ml {2-3 x 1 mérőka-

nál) ' 
A kezelés kezdetén, 2-3 napon át a gyermek a 

megadott adag kétszeresét kaphatja. 
Súlyos veseelégtelenség eselén az adagot le 

kell csökkenteni, ill. a dózis intervalluma! meg kell 
hosszabbítanl. 
• Mellékhatás 

Ritkán fejfájás, gyomorpanaszok, hasmenés 
vagy bórkiütés jelentkezhetnek. A szirup hidroxiben
zoesav-észtert tartalmaz, így az erre érzékeny _bete
geknél allergiás reakció léphet fel. Szorbitra érzé
keny egyéneknél puffadás, hasfájás, hasmenés je
lentkezhet. Szarbit tartalma miatt nem adható fruk
tóz intoleranciában szenvedóknek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ajánlatos a készítménnyel egyidejűleg kö
högéscsillapítót adni {pl. kodeint) mert az gátolja az 
ambroxol által elfolyósítolt nyák kiköhögését. 
e Figyelmeztetés 

Túladagolás lehetséges tünetei: hypotonia, fo
kozott nyálelválasztás, hányinger, hasmenés. 

Túladagolás esetén hánytatás, illetve a bevétel
tól számított 1--2 órán belül gyomormosás, valamint 
a klinikai képnek megfelelő tüneti kezelés szüksé
ges, a keringés folyamatos ellenőrzése mellett. 

Alkalmazása során gondolni kell a túlérzékeny
ségi reakclókra is. 

Súlyos vesefunkciózavarok eselén az ambroxol 
eliminációs felezési ideje meghosszabbodik. 

A hörgők motorikus tevékenységének zavarai, 
ill. nagyobb váladékmennyiség képződése eselén a 
váladék pangás veszélye miatt csak fokozott óva
tossággal szabad alkalmazni. 

Eíiártás: szabahőmérsékleten (15--25 °C közöti). 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4185 
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cAtcc'.\liJA.pezs!Jőlll.bil1tta 
(lOx; 2oxy 

ROCHE 

D-vitamint, calciumot, 86 vitamint és C-vitamint 
{l g ) tartalmazó pezsgőtabletta erősíti az ellenél
lóképességet A O-vitamin, calcium, C-vitamin 
résztvesz a csontképződés folyamatában. 
e Hatóanyag 

1 db pezsgőtabletta tartalmaz: 
Colecalciferolum 300 NE 
Calcium (calcium carbonicum 

625 mg formájában) 
Pyridoxinium chioratum 
Acidum ascorbicum 

250,0 mg 
15,0mg 

1000,0 mg 

Segédanyagok: szacharóz, citromsav, natr. 
bicarb. natr. klorid, aszpartam, narancs és manda
rin fzesftés. 

Színezóanyag: apocarotenal 1% CWS Cl 40820 
E 160e. 
• Javallat 

Megnövekedett C-vitamin, 86-vitamin szükség
lel, D-vitamin és calciumpótlás, betegségek és lá
badozás folyamán, előrehaladott korban, erős testi 
és szellemi igénybevétel, továbbá megfázás eselén 
fellépő magasabb vitamin szükséglet miatl. A fertő
zésekkel szembeni ellenállás növelésére, illetve 
gyors fáradékonyság esetén. A csont és sebgyó
gyulás elősegítésére. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerkészftmény iránti túlérzékenység, 
D-hypervitaminosis, hypercalcaemia, veseelégte
lenség, vesekőbetegség az anamnesisben. 
• Adagolás 

Szokásos adagja, ha az orvos másképpen nem 
rendeli feln6fteknek naponta 1 pezsgőtabletta. A 
pezsgőtablettát egy pohár vízben fel kell oldani. 
• Mellékhatás 

Nagydózisú C-vitamin gastrointestinalis zavaro
kat okozhat. 

Tartós nagy adagú C-vitamin, erre hajlamos 
egyéneken növelheti a vesekőképződés kialaku
lását. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A calcium tartalom csökkentheti a tetraciklinek 
oralis felszívódását, nagydózisú C-vitamin a kuma
rin készítmények hatását csökkentheti. 

Diagnosztikai eljárásoknál a reakcióLzavarhatja 
(pl. cukor meghatározását a vizeletból), ezért a vizs
gálat előtt pár napig ajánlott az alkalmazását szüne
teltetni. 

c 
• Figyelmeztetés 

Egyéb vitamiri és ásványi anyagokat tartalmazó 
készítményekkel alkalmazva, "figyelembe kell venni 
a készftmény vitamin tartalmát 

Túladagolás: Az előírtnál nagyobb adagok tar
tós szedése hypervitaminosishoz, hypercal
caemiához vezethet. 

Eltartás: hótól és nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: V n · 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4412 

C:~f!~(j~l..6.ttf'l't~v~·~őjlt!!i; 
.injekció(t•pdrann>una} ... . ' 

~~~!~[;~~~~b[f~~u1~j~~!!•lJ\·· .. ·· ·· .. 
·c.A~B(jP~.A1"1~-l"E:Y~~!j0')il!l , .... 

••iJijE!Rgió;J1 pöfal11pÚUa}·' · 

A karboplatin bifunkcionális alkiláló vegyület, 
mely elsősorban a DNS szálakon belüli és a szálak 
közölti keresztkötések létrehozásával gátolja a DNS 
szintézist. 

Hatása független a sejtciklustól, a ciszplatiné
hoz hasonló, de nephro- és ototoxicitása, valamint 
gastrointestinalis mellékhatásai enyhébbek, ami va
lószínűleg a két hatóanyag eltérő vízoldékonyságá
nak tulajdonítható. 

Az alkalmazett adag és az összes, ill. szabad 
ultrafiltrálható platina plazmakoncentrációja egye
nesen arányos. A készítményt 4 egymást követő 
napon át alkalmazva nem észlelték a platina kumu
lációját a plazmában. A karboplatinból felszaba
duló platina irreverzibilisen kötódik a plazmafehér
jékhez, lassan eliminálódik, felezési ideje legalább 
5 nap. 

60 ml/perc-es kreatinin-clearance eselén az al
kalmazott adag 65%-a 12 órán belül, 71%-a pedig 
24 órán belül választódik ki a vizeletteL 
• Hatóanyag 

50 mg, ill. 150 mg, ill. 450 mg liofilizált carbo
platinum porampullánként 
• Javallat 

Ovarium carcinoma, kissejtes todó-carcinoma, 
laphámsejtes fej-, nyak-carcinoma, here carcinoma. 
e Ellenjavallat 

Platina vegyületek iránti ismert túlérzékenység, 
súlyos myelosuppressio, haemophylia, súlyos 
veseelégtelenség (kreatinin-clearance,;;:: 20 ml/perc). 
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e Adagolás 
Kizárólag intravénás infúzióban alkalmazható 

mono- illetve kombinált kemoterápiában. 
Szokásos felnőtt adagja manaterápiában 360 

mg/testfelület m2 négy hetente (az össz-leukocyta, a 
neutrophil Qranulocyta és a thrombocytaszám nor
malizálódásáf követően) egyszeri adagban 20-60 
perc alat!, vagy öt részletben 5 egymást követő na
pon át. 

A porampullák tartalmát közvetlenül a felhaszná
lás elót! kell aqua dest. pro in j. vagy 5%-os glukóz 
vagy 0,9%-os nátrium klorid oldat hozzáadásával 
feloldani. A feloldás! követően a karboplatin oldat az 
említett infúziós oldatokkal hígítható max. 0,5 mg/ml 
végkoncentrációig. 

A kész infúzió! 8 órán belül fel kell használni. 
Idős korban, rossz általános állapot, vesekáro

sodás, előzetes vagy egyidejü myelosuppressiv ke
zelés, valamint egyéb kockázati tényezők esetén az 
adag csökkentése és az adagolási időközök meg
változtatása válhat szükségessé. 

Alumínium tartalmú túket, infúziós szereléket in
kompatibilitás miatt nem szabad az elókészítéshez, 
ill. a beadáshoz használni. Az infúzió! lehetőleg erre 
kijelölt helyen megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett (védőkesztyű stb.) kell elkészítenie a kép
zett szakembernek. Ügyelni kell, hogy a karboplati
nos oldat bőrre, nyálkahártyára, szembe ne kerül
jön. Ha ez mégis megtörténik, az érintett területet 
vízzel vagy fiziológiás sóoldattal azonnal le-, ill. ki 
kell mosni. 
• Mellékhatás 

Csontvelőkárosodás (.általában reverzibilis, sza
rosan összefügg a veSÍk karboplatin clearance
ével; a thrombocytopenia, a neutropenia, a leukope
nia és az anaemia többnyire a kezelés 14-21. nap
ja között jelentkezik); émelygés, hányás (általában 
az adagolás! követő 6-12 órában jelentkezik;az el
nyújtott, 5 egymást követő napon történő adagolás 
ritkábban idéz elő hányás!, mint az egyszeri adag
gal történő intermittáló kezelés), hasmenés vagy 
székrekedés, szérum elektrolitszint csökkenés; rit
kán vesekárosodás, a plazma karbamid- és kreati
nin szintjének emelkedése (a karboplatin kevésbé 
vesetoxikus mint a ciszplatin, ezért nem szükséges 
hidrálás vagy forszírozott diuresis), atctoxicitás (ál
talában tinnitus; előzetes olatoxikus gyógyszeres 
kezelés eselén további halláskárosodás várható), 
neurotoxicitás {leggyakrabban paraesthesia, a mély 
Achilles-reflex csökkenése és látászavar, melyek 
előfordulása gyakoribb és súlyosabb előzetes cisz
pletin kezelés esetén), átmeneti májfunkciózavarok 
(össz-bilirubin-, SGOT- és alkalikus foszfatáz-szint 
emelkedés). 

Egyes esetekben mucositis, stomatitis, az 
ízérzés megváltozása, alopecia, láz, hidegrázás, 
vagy allergiás reakciók jelentkezhetnek. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos: 
- nephro- és olatoxikus gyógyszerekkel (pl. 

aminoglikozidokkal, kacsdiureticumokkal). 
Óvatosan adható: 
-egyéb myelosuppressiv gyógyszerekkel, 
- kelátképző gyógyszerekkel (a karboplatin ha-

tása csökken), 
- élővírus vakcinákkal. 

e Figyelmeztetés 
Karboplatin kezelés csak a cytostatikus kemote

rápiában jártas onkológus szakorvos által vagy fel
ügyelete mellett végezhető. 

Súlyos csontvelő-, máj- vagy vesefunkciókáro
sodás eselén a kezelést meg kell szakítani. 

A myelosuppressio (leukopenia, neutrapenie és 
thrombocytopenia) dózisfüggő és dózislimitátó. 

Terhesség idején a magzatkárosodás veszélye 
miatt csak az előny/kockázat szigorú mérlegelésé
vel adható. 

Alkalmazása alatt a szoptatást meg kell szakí
tani. 

A kezelés alatt és utána 6 hónapig megfelelő 
(nem hormonális) fogamzásgátlás! javasolt alkal
mazni. 

A karboplatin infúziós oldatot adagolás közben 
fénytól és fémfelületektól óvni kell. 

A kezelés során a vérképet {hetente), a kezelés 
megkezdése előtt (főként meglévő vesekárosodás 
esetén) és a kezelés alatt a vesemúködést rendsze
resen ellenőrizni kell. 

A kezelés alatt rendszeres neurológiai és audi
ológiai vizsgálat javasolt. 

Túladagolás: antidoturna nem ismert. A túlada
golás várható szövódményei a súlyos myelosupp
ressio és a májkárosodás. 

Eltartás: 25°C alatti szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4613 (50 mg); 
OGYI-T.: 4614 {150 mg); OGYI-T.: 4615 (450 mg) 

CA.FIDIL•3o 111gfilmtabletllr···· 
(:l ox; lO:Ox) ..•. ·•·• · . • . · • 

CARDll 60 rngilihníabletta 
(aoJ<;1ooxL• •. ·.: <• < ; .••.. < 

.cii'F!öiC :\;!o rilg;Contf()ilett relegse 
taliletta(:lo><;••,őö.:r ·. ······ · 
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A diltiazem vasodilatator hatású kalcium antago
nista, mely meggátolja a kalcium ionok beáramlását 
a simaizom- és a szívizom sejtekbe. A diltiazem fő-
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ként a collateralis koszorúereket tágítja és ezért nö
veli a koronária véráramlást. A perifériás vasodilat2 
lio csökkenti az emelkedett vérnyomást és mérsék1, 
a szív utóterhelését 

Csökkenti a szívfrekvenciát, lassítja az Av- cso
mó ingerületvezetését. 

A per os diltiazem biohasznosulása kb. 40%. 
A plazmában a diltiazem kb. 50%-a a fehérjéhez 

kötött. 
A diltiazem metabolizálódik és így távozik a 

szervezetból. Az elimináció felezési ideje 2-7 óra. 
e Hatóanyag 

30 mg, 60 mg, diltiazemium chioratum filmtab
lettánként, 120 mg diltiazemium chioratum control
láll kioldódású tablettánként. 
• Javallat 

Stabil és instabil angina pectoris beleértve a 
Prinzmetal anginat is, hypertonia. 
• Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység diltiazemre, cardiogen 
shock, decompenzált szívelégtelenség, Sick-sinus 
syndroma pacemaker nélkül, 11-111. fokú AV-black, 
közelmúltban lezajlott szövődményes szívizom 
infarctus, hypotonia, bradycardia. 

Terhesség és szoptatás. 
Ingerületvezetési zavarban (elsőfokú AV-black, 

szárblock) és alacsony vérnyomásnál a gyógyszert 
elővigyázatosan kell alkalmazni. 
• Adagolás 

30 és 60 mg filmtabletta: 
A kezdő adag (általában) naponta 3-4-szer 30 

mg, az adag a hatástól függően napi 3-szor 120 
mg-ig növelhető fokozatosan. 

120 mg controlled release tabletta: 
120-180 mg (1-1 ,5 tabletta) naponta 1-2-szer. 

Idős korban az ajánlott kezdő dózis naponta 2-szer 
Y2 tabletta (2-szer 60 mg). A tablettát, vagy a fél-tab
lettát egészben, összerágás nélkül kelllenyelni. 
• Mellékhatás 

Nagy dózisban és/vagy súlyos szívkárosodás 
eselén bradycardia, AV-black, hypotonia. 

Ritkán fejfájás, szédülés, arckipirulás, perifériális 
oedema, sick sinus syndroma tünetek, émelygés, 
hányinger, obstipáció, diarrhoea, gastrointestinalis 
dyscomfort, pruritus, májenzim értékek emelkedé
se, feszültség érzés, depresszió, fényérzékenység, 
hosszú szedés után gynecomastia előfordulhat 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- antihypertensivumokkal {fokozott vérnyomás

esés) 
-negatív chronotrop, dromotrop és/vagy negatív 

inatrop hatású gyógyszerekkel (bétablockolók, 
antiarrhythmicumok vagy szívglikozidok), magas
fokú AV-black, szívfrekvencia csökkenés, erősebb 
vérnyomásesés, esetleg szívelégtel.enséghez vezet
het). 

- halotannal (cardiodepressiv hatás fokozott). 
Együttadáskor a címelidin megnöveli a diltiazem 

és metabolitja ptazmakoncentrációját, diazepam 
csökkenti a szer plazmakoncentrációját. A digoxin, 
propranol, carbamazepin és cyclosporin plazma 
szintjét emeli. 
• Figyelmeztetés 

Tartós terápiánál májfunkció ellenőrzés szüksé
ges, különösen előzőleg fennálló károsodás esetén. 
Károsadott májfunkciójú és idősebb betegek eseté
ben az adagot csökkenteni kell. 

Hosszú idejű kezelés vagy bypass műtét után 
az adagolás! nem szabad hirtelen megszakítani 
angina pectoris gyakori újrafellépésének veszélye 
miatt. 

Egyidejű ív. béta-blackaló adását el kell kerülni. 
Gondos elővigyázatosság szükséges orális bé

ta-blockolót szedő betegeknél, kOlönösen a kamra 
funkció zavara esetén. 

A járművezetői 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 rríunkát végezni. 

Túladagolás: Tüneti kezelést alkalmazunk. Más 
kalcium antagonisták túladagolását intravénás kal
cium klorid infúzióval lehet ellensúlyozni. Tennivaló 
hypotensio esetén: vízszintes testhelyzet, alsó vég
tagok felpolcolva, a vértérfogat növelése, dopamin, 
dobutamin infúzió. 

Bradycardia, AV-black: atropin, isoprenalin infú
zió, pacemaker. 

Szívelégtelenség: digitalis, diureticum, dopamin 
vagy dobutamírn infúzió. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C) között, 
száraz helyen. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4177 (30 mg 
filmtabletta); OGYI-T.: 4178 (60 mg filmtabletta); 
OGYI-T.: 4179 (120 mg controlled release tabi.) 
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CAVERJECT 20 injekció 
(1 pp rampolla + oldószer) 

CAVERJECT 10 injekció 
(1 porampulla +oldószer) 

CAVERJECT 10 injekció 
(1 poraínjJulla + oldószer 
előretöltött fecskendőben) 

CAVERJECT20 injekció 
(1 pörampulla +oldószer 
el.őretöltöUfecskendőben) 

.. ·. 

... 

. 

... 

UPJOHN ATC kód: 'Gü4B X05 
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Az alprostadil különféle emlősök szöveteiben és 
testfolyadékaiban jelenlévő, többféle·farmakológiai 
hatással rendelkező anyag, melyek közül néhány 
legfontosabb: a vasodilatatio, thrombocytaaggrega
tio gátlása, gyomorsecretio gátlása, továbbá a bél 
és a méh simaizomzala kontrakciójának stimulálá
sa. Az alprastadit erectilis dysfunctio kezelésében 
kifejtett farmakológiai hatása feltehetően a penis 
szöveteiben az a1-adrenerg aktivitás gátlása, vala
mint a corpus cavernosum simaizomzatának el lazí
tása révén jön létre. 

Egészséges férfiaknak ív. adott alprostadil gyor
san átalakul relatíve inaktív metabolitokká. A tüdőn 
való egyszeri átjutás során jórészt {70-90%) kivonó
dik a keringésből és metabolizálódik, így metabo
likus felezési ideje kevesebb, mint 1 perc. 

A corpus cavernosumba)örtént injektálás! köve
tően az afprostadil és elsődleges metabolitjának (a 
1 5-oxo-13, 14-dihidro-PGE1) szintje emelkedett a 
barlangos test szöveteiben, viszont a perifériás ke
ringésben az atprostadil nem mutatható ki és a pri
mer metabolit szintje sem emelkedett szignifikán
san. 
• Hatóanyag 

10 mg ill. 20 mg alprostadilum steril por + 
oldószeramp.: 9 mg benzHalkoholt tartalmazó 1 mi 
inj.-hoz való víz. 

10 mg ill. 20 mg alprostadilum steril por + 
oldószer előretöltött fecskendőben. 
• Javallat 

A corpus cavernosumba injektálva: 
-a neurologiai, vascularis és psychés vagy ke

vert etiológiájú erectilis dysfunctio kezelésére, 
- más diagnosztikus tesztek mellett az erectilis 

dysfunctio diagnózisában. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti túlérzékenység. Priapismusra 
prediszponált betegeknek (pl. sarlósejtes anaemia, 
myeloma multiplex, leukaemia). 

A penis anatómiai deformitása, fibrosis vagy 
Peyronie-betegség esetén. 

Penis-implantatummal rendelkező betegeknek. 
Más alprostadil tartalmú készitmények helyett 

nőknek, gyermekeknek, újszülötteknek. 
Olyan férfiaknak, akiknek a szexuális aktivitás 

egészségügyi okból nem ajánlott. 
• Adagolás 

A corpus cavernosumba injektálandó_ Ehhez ál
talába-n 27 vagy 30 G méretú injekciós tű ajánlott. 

Az adagot minden beteg esetében-egyedileg 
kell kititrálni orvosi felügyelet mellett. 

Általában a feltehetően már hatékony legkisebb 
adagot kell alkalmazni. 60 mg-nál nagyobb dózisok 
adása nem ajánlott. 

A hatékony adag kititrálásához az alábbi táblá
zat útmutatásai követendák az erekciós választól 
függően mindaddig, amíg az adag a nemi aktus lé
tesítéséhez szükséges erekció! kiváltja, de az erek
ció ideje nem haladja meg a 60 percet 

Ha az alkalmazott adag nem eredményez erek
ció!, akkor egy következő, nagyobb adag adható 1 
órán belül. Erekció eselén a következő adag leg
alább 1 nap elteltével ismételhető. 

A betegnek az erekció teljes megszüntéig az or
vosi rendelőben kell maradnia. 

Kezdő adag 

Második adag 

Harmadik adag 

További dózis 

növelése az 

optimális adag 

eléréséig: 

Neurogen 

eredetű 

{gerincvelő 

sérülés) 

1,251--lg 

2,50 1--lQ 

5,00119 

5,00 1--lQ 

Vascularis, 

psychés, 

vagy kevert 

etiológiájú 

2,50 1--lQ 

- részleges válasz 

5,00 l-lg 
- nincs válasz 

7,50 l-lg 

S,OG--10,00 l-l9 

Az első injekciót a beteg az orvosi rendelőben, 
szakembertől kapja. A terápia csak abban az eset
ben kezdődhet öninjektálással, ha a beteg annak 
technikájában már járatos. 

Az intracavernalis injektálás! steril körűlmények 
között kell végezni a penis proximális harmadának 
dorso-lateralis részébe. 

A látható vénákat kerülni kelL Az injektálás he
lyét és oldaliságát alkalmanként változtaini kell. Az 
injektálás helyét alkoholos törléssei mindig meg kell 
tisztítani. 

A beteg otthonában történő terépiát azzal az 
adaggal kell kezdeni, melyet az orvosi rendelőben 
megállapítottak. Az öninjektálás céljára meghatáro
zott adagnak szexuális együttlétre alkalmas erekci
ól kell biztosítania 60 percnél nem hosszabb időtar-

F/1705 



tamra_ Ha az erekció 60 percnél tovább tart. az in
jekció adagját csökkenteni kell. A beteg folyamatos 
és körültekíntó ellenőrzése szükséges mindaddig, 
amíg az öninjektálásban gyakorlattá válik. Ez külö
nösen igaz a kezdeti idószakra, amikor az adag mó
dosítása is szükségessé válhat. A dózis módosítá
sára csak az orvossal történt előzetes konzultáció! 
követően kerülhet sor, a fent bemutatott titrációs út
mutatóban leírtak szerint. Az ön injektálás időszaká
ban a betegnek 3 havonta tanácsos felkeresnie or
vosát, amikor a terápia hatékonyságát és biztonsá
gát kell értékelni, és ha szükséges, a dózist módo
sítani. 

A kezelés naponta legfeljebb egyszer ill. heten
te maximum háromszor alkalmazható. 

A már elkészített injekciós oldathoz semmilyen 
más anyaget keverni nem szabad. Az eredeli arn
puliában tárolva az oldat fizikailag, kémiailag és 
mikrobiológiailag szebahőmérsékleten 48 órán át. 
hűtőszekrényben pedig 7 napon át stabil. Ha az el
készített oldatot nem azonnal használják fel, a be
adás1 új, steril fecskendővel és túvel kell elvé
gezni. Az elkészített injekciós oldat csak egyszer 
használható, a maradékot ajánlatos eldobni. Oldat
lan részecskék vagy szineződés kizárása érdeké
ben az injekciót felhasználás előtt vizuálisan ellenő
rizni kell. 

A merevedési zavarok diagnosztikájában egyik 
lehetőség a vasoactiv anyagokkal végzett tesztvizs
gálat ill. ennek más múszeres vizsgálattal történő ki
egészítése. Ezen megfontolások alapján az erectilis 
dysfunctio diagnózisában a Caverject injekció is 
használható. 
e Mellékhatás 

Az injektálás! követő leggyakoribb mellékhatás 
a fájdalmat okozó penismerevedés. A klinikai kipró
bálások eredménye szerint a betegek 34%-a leg
alább egyszer jelentette ezt a mellékhatást, azon
ban ez mindössze az injekciós kezelések 11%-ához 
társult. Az esetek nagy részében a penisfájdalom in
tenzitása enyhe vagy mérsékelt volt. A betegek 
mindössze 3%-a szakította meg a kezelést a penis 
fájdalmamiatt 

Az injektálás helyén a betegek 3%-án jelentke
zett haematoma, mely sokkal inkább az injektálás 
technikájával, mintsem az alprostadil hatásával volt 
kapcsolatos. . 

Elhúzódó (4-6 órán át tartó) erekció gyakonsága 
2% volt. A priapismus (6 áránál tovább tartó erek
ció) gyakorisága 0,5%. 

Az esetek többségében az erekció megszúnése 
spontán bekövetkezett 

Az injektálás helyén ecchymosis, a penis kívörö
södése, oedema, fibrosis a betegek 1-1,5%-án je
lentkezett. 

1%-nál ritkábban jelentkező lokális mellékhatá
sok: balanitis, szúrcsatornavérzés, gyulladás, pruri
tus, oedema az injektálás helyén, urethralis vérzéS, 

a penis me!egsége, zsibbadtságérzés, gombás fer
tőzés, irritatio, túlérzékenység, phimosis, erythema, 
fájdalmas erekció, abnormális ejaculatio. 

1 %-nál ritkábban jelentkező szisztémás mellék
hatások: herefájdalom, hereduzzanat, scrotum ery
thema, fájdalom- vagy feszültségérzés, gyakori_ vi
zelés, vizelési zavar, hypotensio, értágulat, hyper
tensio, supraventricularis extrasystole, periferiás ér
elváltozás, szédülés, hypoaesthesia, lokalizált (far, 
láb, genitáliák, gyomor) fájdalom, fejfájás, alhasi fáj
dalom, hátfájás, influenzaszerú tünetek. 

Vérnyomás csökkenésben és pulzusszaporu
latban megnyilvánuló haemodinamikai változást 
elsősorban 20 ill. 30 mg feletti adagoktól ész
leltek. Mindazonáltal a fent említett változások kli
nikailag lényegtelenek, mindössze 3 beteg 
(3/1712) hagyta abba a kezelést a symptomás 
hypotensio miatt 

A keZelés a szérum vagy a vizelet laboratóriu
mi vizsgálati eredményeit lényegesen nem befolyá
solta. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismertek, de együttadása nem ajánlott az 
erectilis dysfunctio kezelését 9élzó más gyógysze
rekkeL 
e Figyelmeztetés 

Ismert tény, hogy a corpus cavernosumba 
adott vasoactiv anyagok merevedést hoznak létre, 
de esetenként prolongált (akár 6 áránál is tovább 
tartó) erekció! - priapismust- is okozhatnak. Ez 
a hatás az alprostadil alkalmazása során is előfor
dulhat. 

A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy ha 6 órán át 
vagy annál tovább tartó erekció! észlel, azonnal tá
jékoztassa orvosát. 

A priapismus megszüntethető a corpus cavar
nosum punctiojával, leszívásával, illetve sympatho
mimeticumok (pL dopamin injekció) lokális beadá
sávaL 

Klinikai vizsgálatok során a betegek 1 %-án ész
leltek penisfibrosist (beleértve a Peyronie-beteg
séget is). 

A betegek rendszeres követése, a penis alapos 
vizsgálata ajánlott a fibrosis jeleinek kimutatása ér
dekében, melyek észlelése eselén a kezelést meg 
kell szakítani. 

Anticoagulansokkal {pl. warfarin, heparin) kezelt 
betegek fokozott hajlamot mutathatnak az injekciót 
követő vérzésekre. 

A kezelés megkezdése előtt az erectilis dys
functio okát meg kell állapítani. 

A gyógyszer nem ad védettséget a szexuálisa~ 
terjedő betegségek ellen, ezért a kezelt egyének fl
gye Imét fel kell hívni mindazon óvintézkedésekre. 
melyek aszexuálisanterjedő betegségekkel szem
ben (beleértve a HIV fertőzést is) szükségesek. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2-8 °C). Fagyaszta
ni, mélyhűtóben tárolni nem szabad. 
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Az elkészített injekciós oldat gyári porampullá
ban, hűtőszekrényben tárolva 7 napig, szabahőmér
sékleten tárolva 48 óráig stabil. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4544 (20 inj.); 
OGYI-T: 4625 (10 inj.); OGYI-T: 4626 {elóretöltött 10 
mg); OGYI-T: 4627 (előretöltött 20 mg). 

CEREBROLYSIN 1 ml injekció 
CEREBROLYSIN 5 ml injekció (5x) 
CEREBROLYSIN 1 O 1111 injekéió (5x) 

EBEWE ATC kód: No6a:x 

A Cerebrolysin 1 ml vizesoldata 40 mg száraz
anyagnak megfelelő, 5,3 mg össznitrogén-tartalmú 
fehérjemenles sertésagy-hydrolisalumot tartalmaz. 
Stabil és állandó összetételű aktív aminosavakból, 
továbbá kis molekulasúlyú biológiai peptidekból áll. 
A beadási követő 8 órán át észlelhető specifikus 
neurotrophikus hatása. Agyspecifikus peptiderg ké
szítmény, mely a központi idegrendszerben hat az 
idegsejt anyagcsere-szabályozására, csökkenti az 
agyi laktátszintet, befolyásolja a synaptikus 
ingerületátvitelt Javul a tanulási képesség, neu
rotrophikus hatást vált ki in vitro és in vivo. 

Hatékony adjuváns szer elektroshock-kezelés 
során, mert a betegek amnesiás zavarai gyorsab
ban javulnak. 

Alzheimer típusú- és vjscularis dementiaban 
szenvedő betegek klinikai teljesítménye fokozódik, 
a cognitiv funkciókhoz hasonlóan. A betegek közér
zete és önellátó képessége javult. 

Craniocerebralis trauma és stroke Cerebrolysin
kezelése a javulás felgyorsulását eredményezte. 
e Hatóanyag 

215,2 mg cerebrolysinum concentratum 1 ml-es, 
ill. 1076 mg az 5 ml-es, ill. 2152 mg a 10 ml-es 
ampullán ként. vizes oldatban. 
• Javallat 

Organikus agyi syndromák, különösen figyelem
és memóriazavarok esetén', Alzheimer típusú 
dementia, vascularis dementia (pl. multiinfarct 
dementia). kevert típusú dementia. 

Ischaemiás és vérzéses agyi érbetegségek, ill. 
idegsebészeti beavatkozás utáni agyi funktiozavar. 

Postcommotios, postcontusios panaszok. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Status epilepticus. GM-típusú epilepsiás roham, 

mivel fokozhatja a roham gyakoriságát. Súlyos vese
funkciózavar. 
• Adagolás 

lm., iv., ilL infúzióban alkalmazható. 

lntramuscularisan 5 ml, intravénásan legfeljebb 
10 ml adható naponta. 

A Cerebrolysin fiziológiás NaCl infúzióban las
san (60-120 perc alatt) beadva is alkalmazható. 

(10 ml glukóz és 30 ml Cerebrolysin 250 ml infú
ziós oldatban hígítva is alkalmazható.) 

A napi egyszeri parenteralis kezelést 10-20 na
pon át javasolt folytatni. A kezelés időtartam~t az 
adagok nagyságát az életkor, a testsúly és a ·b.eteg
ség súlyossága szabja meg. 

A kezelés időtartama általában 4 hét, javulás 
eselén további 4 hét folyamatosan addig, amíg to
vábbi javulás már nem észlelhető. 

A fenti kezelések a klinikai kép függvényében 
több alkalommal ismételhetők. 

További tünetek jelentkezésekOr, ill. súlyos ese
tekben a kezelés hirtelen befejezése nem javasolt; a 
kezelés folytatása indokolt másodnaponként még 4 
hetes periódusban. 

Cerebrovascularis decompensatio eselén 
10-30 ml javasolt 250 ml fiziológiás sóoldatban, in
fúzió formájában. 

A klinikai tapasztalatok alapján az alábbi napi 
adagok javasoltak: 

Enyhe esetekben: max. 5 ml, súlyos esetekben 
10-30 ml naponta egyszer, - apoplexia, agyi trau
mák után legfeljebb 10--30 ml. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Túl gyorsan beadva 
melegségérzetet válthat ki. Rendkívül ritkán allergi
ás reakció: hidegrázás, fejfájás, kisfokú hőemelke
dés. Nagy adag túl gyors beadása eselén ritkán láz 
észlelhető. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A Cerebrolysin farmakológiai adottságai követ

keztében az egyidejűleg alkalmazott antidepressiv 
szerek és MAO bénítók járulékos hatást eredmé
nyezhetnek. Ezekben az esetekben az antidepres
siv készítmény dózisának csökkentése javasolt. A 
Cerebrolysin nem adható egyidejűleg más, amino
sav tartalmú infúzióvaL 
e Figyelmeztetés 

Súlyos vesebetegeknek nem alkalmazható. 
Terhesség és szepiatás idején a készítmény az 

elöny/kockázat gondos mérlegelése alapján, foko
zott orvosi ellenőrzés mellett adható. 

Eltartás: fénytól védve, 25 °C alatt, száraz 
helyen. 
e Megjegyzés: + VSz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 417 4 (1 ml); OGYI
T: 4175 (5 ml); OGY!-T: 4176 (10 ml) 
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CEREBRYLSOO m!J fil!lltabletta 
(60x) 

KWIZDA 

Fokozza az agykéreg anyagcseréjét, főként a 
foszlatid-anyagcsere aktivizálása révén. Ezúton ja
vítja az emlékezést és a tanulást, a psychomo
toros aktivitást és a környezethez történő alkalmaz
kodást. 

Orális adagolás után gyorsan és közel teljes 
egészében felszívódik, könnyen átjut a vér-agy gá
ton, és feldúsul a liquorban. A maximális plazma
koncentrációt 30 perc alatt éri el, a felezési idő kb. 
5 óra. Ez veseelégtelenség eselén megnő. 
• Hatóanyag 

800 mg piracetamum filmtablettánként. 
• Javallat 

Olyan agyi funkciók csökkenésének kiegészítő 
kezelése, melyek vérellátási és anyagcserezavarok, 
koponya- és agysérülés, idegsebészeti beavatko
zás vagy agyvérzés következményei és amiknek tü
netei: az emlékezet és a kancentráció romlása, in
gerhiány, kedélylabilitás, orientációs zavarok, szé
dülés, fejfájás. 

Helyreállítható organikus psychosyndromák, pl. 
időskori involutio, alkoholizmus vagy toxicomania 
terápiájának kiegészítése. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
óvatosan adható ag itativ depressioban és vese

elégtelenségben. Terhesség és szoptatás idöszaká
ban általában ellenjavallt (hatóanyag a placentán 
átjut). 
• Adagolás 

Szokásos napi adagja felnőtteknek általában 
2400 mg (3-szar 1 filmtabletta) étkezés közben vagy 
után, kevés folyadékkal. Ha indokolt, a napi dózis 3-
szar 2 tablettára emelhető. 

A tünetek javulása eselén a napi adag 2-szer 1 

tablettára csőkkenthetó. 
• Mellékhatás 

Előfordulhat fokozott izgalmi állapot (pl. alvás
zavar, szexuális késztetés, agresszivitás, stb.), va
lamint psychomotoros izgalom, elsősorban organi
kus dementiában. E tünetek 5%-nál alacsonyabb 
gyakorisággal és főleg olyan idős betegeken ész
lelhetők, akik 2,4 g/nap feletti adagot kapnak. A tü
netek az adag csökkentésével rendszerint meg
szűnnek. 

Esetenként megfigyeltek gastrointestinalis tüne
teket (pl. hányinger, fokozott nyál~lválasztás stb.), 
fokozott étvágyat. Testsúlygyarapodás, depressio, 
álmosság, labilis vérnyomás, szédülés és allergiás 
tünetek is előfordulhatnak. 

Egyes, különösen hajlamos, fokozott ideginger-

lékenységben szenvedó betegeken a görcsküszőb 
esőkkenése jöhet létre. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Szinergikus kölcsönhatás léphet fel a pajzsmi
rigy hormonjaival és a neurolepticumokkal vagy a 
központi idegrendszer stimulánSaival. 

Alkoholelvonás során a vitaminhiány pótlása és 
súlyos izgatottság eselén sedativumok adhatók 
Cerebryl mellett. 
• Figyelmeztetés 

Vesebetegeknek különös óvatossággal adható 
a vesefunkciók folyamatos ellenőrzés~ és az ada
gok jelentős csökkentése mellett: 

Creatinin Se-creatinin Adag. 

elearan ce érték 

60-40 mljperc 1,25~1,75 mg% normál adag fele 

40-20 ml/perc 1,7-3,0 mg% normál adag negyede 

Anticonvulsiv terápiára szoruló betegek gőrcs
küszöbét -fokozott idegingerlékenység esetén - a 
píracetam csökkentheti. Egyidejű anticonvulsiv terá
pia során a fentiek szem előtt {artandók. 

A májfunkció ellenőrzése ajánlatos. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 

• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4159 

Hatóanyaga a praziquantel, a parazita izomza
tának kontrakcióját 'hozza létre, melyet spastikuS 
paralysis követ A galandféreg kültakarójának éizé
keny része (proliferációs zóna a nyaki területen) 
degeneratív elváltozást szenved. Az immobilizált és 
károsuli galandférgek többé-kevésbé lebontva ki
ürülnek. Az érett és éretlen fejlődési stádiumú ga
landférget is elpusztítja; a gyógyszer többszöri adá
sa szükségtelen. 

A praziquantel állatkísérletben nem befolyásolja 
a hím és nőstény patkányok termékenységél és 
nem zavarja az embrio és foetus fejlődését 

Mutagén hatást és két éves vizsgálatban rákkeltő 
hatást nem mutatott. 

Orális adás után kvantitative és gyorsan felszí
vódik. A változatlan hatóanyag 1-2 órán belül eléri 
maximális szérumkoncentrációját. 

A praziquantel first-pass metabolizmussal gyor
san lebomlik. Szérum felezési ideje 1,0-1,5 óra. Kö
rülbelül 85%-a a szérum fehérjékhez kötődik. Első
sorban a vizeletben választódik ki metabolitok 
formájában. A változatlan hatóanyag csak nagyon 
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kis mennyiségben eliminálódik a vese útján. A be
adott dózis több mint 80%-a 4 napon belül 
renáJisan kiválasztódik, legnagyobb része már az 
első 24 órában. 
e Hatóanyag 

150 mg praziquantelum lakktablettánként 
o Javallat · · 

Taenia saginata (inarha galandféreg), Taenia 
solium (sertés galandféreg), Hymenolepis nana (tör
pe galandféreg), Diphyllobothrium pacificum 
(délamerikai halgalandféreg J fertőzés. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Terhességben való alkalmazására nincs elegen

dó tapasztalat (állatkísérletben nincs embriotoxi
kus/teratogen hatása). A hatóanyag kiválasztódik az 
anyatejjel. {Nem ismeretes a szaplatott csecsemő 
károsodása). 

Terhesség és szapiatás idején kizárólag az 
előny/kockázat arány alapos mérlegelése után ad
ható. 
• Adagolás 

Egyszeri dózisként, egy alkalommal, étkezés 
közben, elegendő folyadékkal kell bevenni. 

Taenia saginata, Taenia solium és 
Oiphyllobotrium pacificum fertőzésekben az adag 
10 mg/ttkg, azaz: 

- felnőtteknek és 12 évesnél idősebb gyerme-
keknek 5 tabletta. 

- 6-11 év közötti gyermekeknek 2 tabletta. 
- 2-5 éves gyermekeknek 1 tabletta. 
Hymenolepis nana fertőzésben az adag 

15 mg/ttkg, azaz: 
- felnőtteknek és 12 év kietti gyermekeknek 6 

tabletta. ,, 
-6-11 év közötti gyermekeknek 4 tabletta. 
-2-5 éves gyermekeknek 2 tabletta. 

e Mellékhatás 
Bevétele után rövid idővel hasi panaszok, fej

fájás, aluszékonyság, kábultság, rossz közérzet és 
ritkán allergiás tünetek, pl. bórviszketés {urtica
ria) jelentkezhet. Ezek a panaszok általában gyor
san elmúlnak és különleges kezelést nem igé
nyelnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Dexametazonnal együtt adva a vérben csökken 
a praziquantel koncentrációja. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tiios. A központi idegrendszeri hatás még fokozot
tabb, ha a kezelt beteg alkoholt fogyaszt 

Akut intoxikáció, pl. öngyilkossági eset nem is
mert. 

Eltartás: szebahőmérsékleten {30°C alatt). 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2378 

CETAVti!>seppél\(10 ml) .·.·. .··.·• .. •i 
PH!\~MASÖL ·· .. ··•.•··· •...•. .1\TCk<Ód• P.i1G ÁQ1 ; l 

C-vitamin tartalmú készítmény. A csepp gyógy
szerforma megkönnyíti az alkalmazást, különösen 
gyermekek, idös korúak esetén. 

A szükséges napi C-vitamin mennyisErgeúi3.rtal
mazza a megadott adagokban. 
o Hatóanyag 

500 mg acidum ascorbicum 10 ml propylengly
col oldatban. 

1 ml (30 csepp) 50 mg C-vitamint tartalmaz. 
• Javallat 

C-vitamin hiány megelőzése. Ellenállóképesség 
fokozására, külőnősen fertőzéses megbetegedé
sekben, tavaszi fáradtság esetén, külónös tekintet
tel geriátriai betegek kezelésére. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 3 
év alatti életkor, terhesség, szoptatás (a vivőanyag 
miatt). 
• Adagolás 

3-6 éves korban: napi 3-szar 25 csepp, max. 3-
szar 30 csepp (3 x 50 mg C-vitamin), 

6-14 éves kor közőtt: 3-szor 30 csepp, 
14 év felett és felnőtteknek: napi 3-szar 40 

csepp. 
A cseppeket legalább% dl folyadékban, vízben, 

teában, gyümölcslében stb. kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók a propylénglycollal 
szemben, nagy dózisban gyomor-bélpanaszok. 
hasmenés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nagy dózisú C-vitamin esőkkenti a kumarin ké
szitmények hatását, zavarhalja a laboratóriumi diag
nosztikai meghatározásokat 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4459 

c.~'~BI'Áf.1u""~'ft2o'K~!Y~~~~~~@>lir•:· 
<:ll1 1 ~<:)~~1\<1'.'-SR'1~p·~~j.l'líztita·(3b~J'···•• 

. C.I-II.~Qj'~MI.'-Sfil2~<r~atil;z~ía(3{ÍJ<F ·. 

A veraparnil szelektíven gátolja a Ca-ionok be
áramlását a szívizomsejtekbe és az érfal simaizom
sejtjeibe. A simaizomzatban a calciumcsatornákra 
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kifejtett hatás az izomtónus csökkenésében nyilvá
nul meg és az erek dilatációjához vezet. Ez a hatás 
a megnövekedett !ónusú, illetve a spasztikus erek
ben a legkifejei:ettebb. 

A veraparnil a kapacitáserek minimális befolyá
solása mellett javítja az artériás véráramlást, ez a 
hatása tehető felelössé a vérnyomás csökkenté
séért 

Antihypertensiv hatását reflektorikus tachycar
dia kialakulása nélkül fejti ki. 

A coronariékban a coronariatónus csökkentésé
vel és a vasospasmus megszüntetésével növeli a 
myocardium oxigénellátását 

A 120 mg, 180 mg, vagy 240mg-os Chinapamil 
relard kapszula per os bevételét követően: 

- a gyógyszer több mint 90%-a abszorbeálódik, 
- biohasznosulása 20-35% a nagymértékű first-

pass effektus miatt, 
- csúcskoncentráció kb. a 6. órában alakul ki, 
-az eliminációs felezési idő kb. 11 óra, 
-a plazmafehérjékhez való kötődés kb. 90%. 
Metabolitjai közúl a legfontosabb a norvera

pamil, amely az anyavegyülethez hasonló sleady
state koncentrációt ér el, és aktív metabolit. 

Csaknem teljes mártékben metabolitok formájá
ban választódik ki avesén (70%) és az emésztátrak
tusan (20-25%) keresztül. A veraparnil nem hemedi
alizálható a nagymértékű plazmafehérjéhez való kö
tődés miatt. 
e Hatóanyag 

120 mg, ill. 180 mg, ill. 240 mg verapamilium 
chioratum relard kapszulánként. 
• Javallat 

Hypertonia kezelésére. Enyhe és középsúlyos 
hypertonia eselén monoterápiaként, súlyos hyper
toniában más vérnyomáscsökkentökkel kombinál
va (diureticumok, ACE-inhibitorok). Supraventri
cularis tachyarrhythmiák. Angina pectoris tartós ke
zelésére. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. Súlyos bal
kamra elégtelenség. SA-black. ll. vagy lll. fokú AV
black (kivéve implantáll pacemaker). Sick sinus 
syndroma (kivéve implantáll pacemaker). Súlyos 
bradycardia. Shock. 
• Adagolás 

A Chinapamil relard kapszula teljes 24 órás kli
nikai hatást biztosít, napi egyszeri adagolás mellett. 
A kapszulát vízzel, egészben kell !enyelni. 

Felnőtteknek hypertoniában a kezdő adag 1-
szer 120 mg/nap, ha szükséges 1-szer 180 mg/nap, 
ami a normál fenntartó adag ig: 240mg/nap-ig emel
hető. 

Szűkség eselén (ha két héten át eredménytelen 
a kezelés 240mg/nap dózissal) a napi adag legfel
jebb 480 mg-ra emelhetó. E dózis nem kielégító ha
tása esetén kombinált kezelés javasolt. 

Angina pectoris cselén a szokásos dózis 1-szer 
360 mg/nap. A felső dózishatár 480 mg/nap. 

fdóseknek a veraparnil megnövekedett bio
hasznosulása következtében a megfelelő hatás el
éréséhez alacsonyabb dózisok ls elegendők. 

Gyermekeknek megfelelő klinikai vizsgálatok hi
ányában adása nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

A szer általában jól tolerálható, az esetleg jelent
kező mellékhatások a dózis csökkentésével általá
ban megszünnek vagy enyhülnek. 

Leggyakoribb mellékhatások: obstipatio, fejfá
jás, szédülés, gyengeség, idegesség: pruritus·, kipi
rulás, gyomorpanaszok, hányinger, tűdóoedema, 

ritkábban bokaoedema, orthoslatikus hypotonia, al~ 
lergiás reakciók, májkárosodás (szérum-transzami
náz, alkalikus foszfatáz, szérum-bilirubinszint emel
kedése). 

Cardialis mellékhatások: bradycardia, a sino
atrialis és az atrioventricularis vezetési idó megnyú
lása, AV-black, a szívelégtelenség mértékének foko
zódása, ritkábban átmeneti asystolia. 

Ritkán hyperprolactinaemia, galactorrhoea, fe
szültségérzés, impotencia,· ulcus ventricui i. Az 
alábbi mellékhatások 1 %-nál ritkábban fordultak 
eló és az összefüggés nem minden esetben bizo
nyított: 

Cardiovascularis: angina pectoris, AV-dissocia
tio, mellkasi fájdalom, claudicatio, myocardialis 
infarctus, palpitatio, purpura (vasculitis), syncope. 

Központi idegrendszeri: cerebrovascularis törté
nés, zavartság, egyensúlyzavar, insomnia, izomgör~ 
esők, paraesthesia, psychoticus tünetek, remegés, 
somnolentia, látászavar. 

Gastrointestinalis: diarrhoea, szájszárazság, 
gingiva hyperplasia. 

Haematológia!: ecchymosis, véraláfutások. 
Bór: exanthema, hajhullás, hyperkeratosis, mac

ulák, izzadás, urticaria, Stevens-Johnson-syndro
ma, erythema multiforme. 

Urogenitalis: gynaecomastia, fokozott vizeletürí
tés, pecsételő vérzés, impotencia. 

Egyéb: arthralgia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- Dizopiramiddal, veraparnil adása előtt 48, utá~ 

na 24 órán belűl (feltételezett interakció veszélye mi
att), 

- kinidinnel, hypertrophiás cardiomyopathiában 
szenvedő betegeknek (jelentős vérnyomásesés ve
szélye miatt). 

Együttadása kerüfendó: 
- i).l. !3-blockolókkal (súlyos bradycardia, AV

black, asystolia)_ 
Óvatosan adható: 
- antihypertensiv szerekkel (ezek hatását nö

veli), 
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- digitáliszckészítményekkel (50-70%-kal meg
emeli ezek vérszintjét, ezért a digitálisz adagját 
csökkenteni kell), 

- oralis !3-blockolókkal (súlyos bradycardia, AV
black, asystolia veszélye miatt), 

- inzulinnal (a veraparnil a diabeteszes bete
geknél az inzulin hypoglykaemizáló hatását csök-
kenti), f 

- ciklosporinnal, karbamazepinnel és teofillinnel 
(ezek szérumszintjét növeli, ezért az intoxikáció ve
szélye megnö), 

- rifampicinnel (csökkenti a veraparnil szérum
szintjét), 

- litiummal (a veraparnil ingerületvezetésre gya
korolt gátló hatása fokozódik), 

- cimetidinnel (a veraparnil hatását fokozza), 
- barbiturátokkal (a veraparnil hatását csökken-

tik), 
- izomrelaxánsokkal (ezek hatását a veraparnil 

fokozhatja), 
- antiarrhythmiás szerekkel, cardiodepressiv 

anaestheticumokkal (a szív ingerképzésére és inge
rületvezetésére gyakorolt hatás, valamint a negatív 
inatrop hatás összeadódik), 

- kalcitriollal, dihidrotachiszterollal, izoprenalin
nal, szulfinpirazonnal (a veraparnil hatását csökken
tik). 
o Figyelmeztetés 

KOlönös gondossággal adandó vese- és májká
rosodás esetén, mivel a veraparnil eliminációja 
megnyúlik. 

Súlyos májelégtelenségben az általában alkal
mazott adag 30%-a ajánlott. , 

Wolff-Parkinson-White s/ndromás betegek pit
varfibrillációjának verapamillal történó kezelése 
növelheti a kamrafibrilláció fellépésének kocká
zatát! 

Óvatosan adható közepes mértékü szívelégte
lenségben, továbbá mérsékelt hypotonia eselén 
is, különösen !3-blockolókkal együtt (lásd még 
Gyógyszerkölcsönhatások). A veraparnil lassítja az 
AV-vezetést, ezért AV-blockot okozhat, illetve a 
fennálló elsőfokú AV-black magasabb fokúvá pro
grediálhat. 

Hypertrophiás cardiomyopathia miatt kezelt be
tegek érzékenyebbek lehetnek a szer mellékhatása
ira, illetve a gyógyszerkölcsönhatásokra. Mind a 
gyógyszer, mind betegség (Duchenne-féle izom
dystrophia) okozta neuromuscularis vezetési zavar
ban óvatosan adható. 

Hosszan tartó kezelés alatt szemészeli kontroll 
javasolt. 

Lehetőség szeríni ne alkalmazzuk terhességben 
(főként az i. trimesterben). 

Átjut az anyatcjbe, ezért alkalmazása alatt a 
szoptatást 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. 

Túladagoláskor gyomormosás, valamint par
enteralis kalcium adása javasolt. További teendők: 
11. vagy lll. fokú AV-black, sinus bradycardia, asys
tolia esetén: atropin, izoprenalin, orciprenalin, sz.e. 
ideiglenes pacemaker terápia. Hypotonia- es~téii -
ha vezetési zavar nem áll fenn- dopamin, dobuta
min, noradrenalin adása. 

Szívelégtelenség esetén: dopamin, dobutamin 
adása. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4488 (120 mg ret. 
kapsz.); OGYI-T: 4489 (180 mg ret kapsz.); OGYI-T: 
4490 (240 mg ret. kapsz.) 

CIBACEN. s·mg fi Initabletta 
(l4l<; 28x) 

CIBJI.GENl.O niglii!Tltaillétta 
(14x; 28x;). . · ..•.• i 

CIBACEN20.mg filmtabletta 
(14x; 28x) 

CIBA 

A benazepril hidraklorid hidrolízissei aktív ható
anyaggá, benazepriláttá alakul, amely gátló hatást 
fejt ki az angiotenzin kanverláz enzimre (ACE) és 
ezáltal csökkenti az angiotenzin-l. átalakulását 
angiotenzin-ll-vé. Csökkenti az angiotenzin által 
közvetített vazokonstrikciót, valamint az aidesteron 
felszabadulást. Mérsékli a vazodilatáció kiváltotta 
reflexes szívfrekvencia fokozódás!. A többi ACE gát
lóhoz hasonlóan gátolja a vasodilatátor hatású 
bradikininek kinináz általi lebontását. Ez a gátlás va
lószínűleg szerepel játszik a vérnyomáscsökkentő 
hatásban. 

A hypertonia minden stádiumában csökkenti a 
vérnyomást. Orthostaticus vérnyomásváltozást kis
mértékben, vagy egyáltalán nem okoz. Egyszeri 
oralis adag után a vérnyomáscsökkentő hatás 1 óra 
múlva jelentkezik a maximalis vérnyomáscsökke
nés 2-4 óra alatt alakul ki. A hatás legalább 24 órán 
át tart. 

Ismételt adagolás eselén 1 hét után érhető el a 
maximális vérnyomáscsökkenés. 

A kezelés hirtelen abbahagyása nem eredmé
nyez gyors vérnyomásemelkedés!. Tartós alkalma
zás során sem figyeltek meg kumulációt. 

Oralis alkalmazásakor gyorsan felszívódik és 
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farmakológialag aktív metabolittá benazepriláttá 
alakul át. A benazeprilat plazma csúcskoncentráci
óját 90 perc alatt éri el. 

A benazepril és a benazeprilát 95%-ban kötödik 
a szérumfehérjékhez (elsősorban albuminhoz). A 
változatlan benazepril gyorsan és teljesen kiürül 4 
órán belül a benazeprilat (hatékony metabolit) elimi
nációja 2 fázisú. A végső eliminációs fázis 24 óra. A 
benazej:>ril csak nyomokban jelenik meg a vizelet
ben, míg az 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 clearance >30 ml/perc), 
súlyos veseelégtelenség (kreatinin clearance < 30 
ml/perc) dózis csökkentés! tesz szükségessé. 
Terminális veseelégtelenségben is kiürül a plazmá
ból a nem renális (metabolikus vagy epe) kiválasz
tás kompenzálni képes az elégtelen vese elear
ancet 
• Hatóanyag 

benazeprilium chioratum 5 mg, 10 mg, 20 mg 
tablettánként. 
• Javallat 

Hypertonia minden stádiuma. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység benazepril vagy más ACE
gátlóra, gyermekkor, terhesség, szoptatás. 
o Adagolás 

Felnótt szokásos adagja: diuretikus kezelésben 
nem részesülő betegnek a kezelés kezdetén napi 
10 mg. Elégtelen hatás eselén ez napi 20 mg-ra 
emelhető. 

Előfordulhat, hogy a napi egyszeri adagolásra 
beállitott betegnél a vérnyomáscsökkentő hatás az 
adagolási intervallum vége felé kevésbé érvénye
sül, ilyenkor a napi adagot két egyenlő részre kell el
osztani vagy diuretikumot is kell adni. 

Maximális napi adag 40 mg egyszeri vagy két 
egyenlő adagra elosztva. 

Speciális adagolások: 
Ha manaterápiában a megfelelő vérnyomás

csökkenés nem érhető el. más vérnyomáscsökken
lókkel kombinálható. (pl. tiazid diuretikumok, kalci
um antagonisták, béta-blockolók), de ez esetben 
alacsonyabb kezdő adagot kell alkalmazni. 

Súlyos veseelégtelenségben kreatinin clearance 
< 30 ml/ perc a kezdő napi adag 5 mg, szükség 
eselén ez az adag napi 10 mg-ig emelhető óvato
san. 

Szívelégtelenségben szenvedő hypertoniás 
vagy előzőleg diureticumokkal kezelt betegek aján
lott napi adagja 5 mg. 
• Mellékhatás 

Általában enyhe és átmeneti, teJfájás szédülés, 
felsőlégúti tünetek, fáradtság, köhögés, hányinger, 
rhinitis, izomfájdalom. 1-2%-oS gyakor"1sággal: visz-

ketés, kipirulás, szédülés, aluszékonyság, álmatlan
ság, idegesség, palpitáció, mellkasfájdalom, perifé
riás oedema, dispepsia, sinusitis, influenzás tüne
tek, húgyuti tünetek. 1% alatti gyakorisággal: túlzott 
mértékú vérnyomáscsökkenés, ajak vagy arc oedé
ma {lásd Figyelmeztetés). 

Gastritis, flatulencia, hányás székrekedés, asté
nia, szorongás, depresszió, hypestesia, koordináci
ós zavarok, nehézlégzés, generalizált oedema, im
potencia, arthritis, tinnitus 

Laboratóriumi elváltozások: karbamid nitrogén 
és szérum kreatinin enyhe emelkedése a kezelés 
abbahagyásával reverzíbilis 0,1 %" gyakorisággal. 
Az ilyen emelkedés gyakoribb a diureticumot ka
pá, ill. a vese verőér szúkületben szenvedő bete
geknéL 

A benazepril neutropeniát okozhat {1500/mm3), 

amely klinikailag tünetmentes. nem teszi szükséges
sé a kezelés megszakítáSát. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosság ajánlatos - más vérnyomáscsökken
tókkel, diureticumokkal {additív hatás),- kálium spó
roló diureticumokkal (pl. spironolakton, triamteren, 
amilorid (szérum K szint emelkedése különösen ve
seelégtelenség esetén). 

Cibacen kinetikáját nem befolyásolja a 
hidroklorotiazid furosemid, chlortalidon, digoxin, 
propranolol, nifedipin, naproxen, cimetidin együtt
adása. 

Diureticumot szedő betegeknél túlzott folyadék 
vesztés eselén a kívánatosnál nagyobb vérnyomás
csökkenés lép fel az ACE gátlókkal történő kezelés 
kezdetekor. A hypotensio minimálisra csökken, ha a 
diureticus terápiát a Cibacen kezelés kezdete előtt 
néhány nappal elhagyják. 
• Figyelmeztetés 

Súlyos vese légtelenség ben szenvedő betegnek 
(kreatinin clearance < 30 ml/perc) kezdő adagja 
alacsonyabb. 

Kűlönös óvatosság szűkséges vese artéria szú
kűletben szenvedó betegek esetén, a vér karbamid
nitrogén ill. a szérum kreatinin szintjének emelkedé
se léphet fel. amely a Cibacen és/vagy diureticum 
elhagyása után rendszerint reverzibilis. 

A vesefunkciói főként az ilyen betegeknél és 
más vesebetegeknél a kezelés első heteiben és ezt 
követően is rendszeresen ellenőrizni kell. 

Sebészeli beavatkozás elót! az anaestesiológust 
tájékoztatni kell, hogy ACE-gátlót szed a beteg. Az 
olyan szerekkel végrehajtott anaesthesia során, me
lyek vérm/omáscsökkenést váltanak ki, az ACE
gátlók blokkolhatják a kompenzatorikus renin felsza
badulás eredményeként létrejött angiotenzin l. át
alakulását angiotenzin-ll-vé. Ha az anaesthesia so
rán ez a mechanizmus hipotoniát hoz lére, ez tér
fogatnöveléssei kompenzálható. ACE gátló keze
lés során (főleg veseelégtelenség, kálium visszatar-
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tó diureticum szedése során) hyperkalaemia jelent

kezhet. 
Angioneurotikus oedema, arc- vagy ajak duz

zadás jelentkezésekor a Cibacen kezelést azon
nal abba kell hagyni és a beteget gondos megfi
gyelés alatt tartani a duzzadás megszúnéséig. 
Olyan esetben amikor a folyamat érinti a nyelvet, 
giottist vagy a gégét és fennáll a légutak elzáródá
sának veszélye, megfelelő terápíát, azaz 1:1000 
(0,3-0,5 ml) szubkután adrenalin oldatot kell alkal

mazni. 
Drasztikus vérnyomáscsökkenést ritka esetben 

(0,4%) figyeltek meg. Hypotensio következhet be 
ACE gátlókkal kezelt betegnél nagyfokú só és folya
dékvesztés után pl. előzetes nagyadagú diuretikus 
kezelés dialízis miatt. Hypotensio jelentkezése ese
lén a beteget hanyatt kell fektetni, szükség esetén fi
ziológiás sóoldatot iv. infúzió! adni. A fehérvérsejt
számot rendszeresen ellenőrizni kell olyan betegek
nél akik vascularis vagy renalis kollagen betegség
ben szenvednek. 

óvatosságra van szükség idős, ill. szívelégte
lenség vagy koszorúér, ill. agyi érelmeszesedésben 
szenvedó betegeknél, ezekben a betegekben a vér
nyomás drasztikus csökk(mése életfontosságú szer
vek elégtelen vérellátását okozhatja és működésü
ket gátolhatja. Mint más vérnyomáscsökkenták cse
tében a közlekedében való részvételt befolyásolhat
ja ezért alkalmazásanak első szakaszában -egyé
nenként meghatározandó ideig - járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. • 

Túladagolás: nincsenék tapasztalatok, hogy vár
ható tünet a vérnyomás túlzott csökkenése. A 
benazeprilát nem dializálható. Hypotoniánál fizioló
giás sóoldat iv. adása. 
• Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: K- 1886 (5 mg); K- 1887 
(10 mg); K- (20 mg) 

CONDROSúlF 400 l)lg granulátum 
{SOx) 

CONDR.ÖSOLF400'1Jlg,kapszllla 
(60x) 

IB SA 

A kondroitin-szulfát a porc egyik fő alkotóeleme, 
amit kiváló vízmegkötő képesség jellemez. Ezáltal 
biztosítja a porc mechanikus-elasztikus tulajdonsá
gait. 

Az izületi degeneratív folyamatokban a porc 
kondroitin-szulfát tartalma -specifikus oldó enzimek 

hatására - jelentősen csökken. Ennek következté
ben csökken a vizmegkötőképesség és progresszív 
porcdegeneráció alakul ki, és romlik az izületi funk
ció. 

A Gondrosulf alkalmazása helyreállítja az izületi 
porc anyagcsere-egyensúlyát. 

A klinikai eredmények azt mutatják, hogy a 
Condrasulf-terápia után a fájdalom jelentősen csök
ken vagy megszűnik, és_ a legtöbb eSéfuerf'{aVul az 
ízület mozgathatósága és egyúttal analgeticumok 
fogyasztása kerülhető el. 

A Gondrosulf felszívódása és biohasznosulása 
oralis adagolás eselén mind állatkísérletben, mind 
emberben bizonyított. 

Emberben a maximális plazmakoncentrációt 
3-4 óra múlva éri el. Egyidejűleg megfigyelhető a 
kondroitin-szulfát tartalom növekedése a synovialis 
folyadékban. A hatóanyag tehát eljut a synovialis fo
lyadékba és az állalkísérletekben porcaffinitási 
mutat 
• Hatóanyag 

400 mg chondroitinum natrium sulfuricum 2 g 
granulatumot (ebben 1337 mg szarbitolt is) tartal
mazó tasakonként 400 mg chondroitinum natrium 
sulfuricum, felső részén átlátszatlan kék, alsó ré
szén átlátszó zöld színú kemény zselatin kapszulán
ként. 
• Javallat 

Degeneratív izületi megbetegedések, mint 
gonarthrosis, coxarthrosis, ujjízűleli arthrosis. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Terhesség és szoptatás (nincs kontrollált klinikai 

vizsgálat terhes nőkön). 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 éven felüli fiataloknak 
Kezdő adagolás (2 héten keresztül): naponta 2-

szer 2 tasak, ill. 2 kapszula: fenntartó adag (2-3 hó
napon keresztül): naponta 1-szer 2 tasak, ill. 2 kap
szula. 

A Condrosultot lehet étkezés előtt. alatt vagy 
után is bevenni, megfelelő folyadékmennyiséggeL 
Érzékenyebb gyomrú betegeknek ajánlatos a ké
szítményt étkezés után bevenni 

A tasak tartalmát pohárba öntve, azután kevés 
vízben feloldva kell meginni. 

A kapszulát szélrágás nélkül kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Néhány esetben gastrointestinalis panaszokat, 
enyhe SZédülést okozott, azonban sohasem kellett a 
kezelést emiatt megszaJ{ftani. Elszórtan előfordulhat 
allergiás reakció is. 

Vese- és/vagy szívelégtelenség esetén kivétele
sen oedema és/vagy vízretentio_ 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Magasabb adagokban fokozhatja a thrombocy-
ta-aggregatio gátlók hatását. ' 
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• Figyelmeztetés 
A Gondrosulf 400 mg granulátum szedésekor fi

gyelembe kell venni annak energiatartalmát 2 g {1 
zacskó) granulátum: 4,3 kcal (18,14 kJ). 

Analgeticumok egyidejű alkalmazása eselén 
azok adagelását időközönként felül kell vizsgáin!, 
mivel a Gondrosulf sok esetben lehelóvé teszi a fáj
dalomcsillapítók adagjának csökkentését. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4485 (400 mg 
gran.); OGYI-T: 4484 (400 mg kapsz_) 

CORDIPIN relard filmtabletta (30x) 

KAKA ÁTC kOd: case Aos 
·. 

A nifedipin dihydropyridin csoportba tartozó kal
cium antagonista, amely gátolja a kálcium ionok be
áramlását a szívizomsejtbe, a coronaria artériák és 
perifériás erek simaizom sejtjeibe. A- szív munkájá
nak csökkentése révén közvetlen ül csökkenti az oxi
gén fogyasztást. A perifériás ellenállás, valamint a 
vérnyomás csökkentése által közvetve csökkenti az 
oxigén szükségletet. és így kíméli a szívet. 

A nifedipine spasmolyticus hatást lejt ki a coro
náriákon, és javítja a poststenoticus keringés! az 
atheroscleroticus szűkületekben 
• Hatóanyag 

20 mg nifedipinum relard tablettánként. 
• Javallat 

Artériás hypertonia. Hypertrophiás cardiomyo
pathia (obstructíóval, vagy anélkül). Angina pectoris 
minden formája. 
• Ellenjavallat 

Nifedipin túlérzékenység. Cardiogen shock, in
stabil keringési állapot. Terhesség. Szoptatás. Akut 
myocardialis infarctus utáni első 8 nap. 
• Adagolás 

Egyénileg kell meghatározni. 
Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-szer 1 

elhúzódó felszívódású tabletta. 
Szükség eselén az adag napi 2-szer 2 tablettára 

növelhető. 
12 órás időközökben, de legalább 4 óra minimá

lis időközökben. 
Szedését - nagy adagok eselén különösen -

fokozatosan kell abbahagyni! 
• Mellékhatás 

Általában enyhék és átmenetiek. Fejfájás, arcki
p irulás, szédülés, bőrkiütés, émelygés, gyengeség, 
szapora szívdobogás és szívtáji égető érzés hypo
tonia, perifériás vizenyő ritkán előfordulhat. 

Ritka esetben a nifedipin hatására röviddel a be
vétel után angina pectorisszerű panaszok léphetnek 
fel, oki összefüggés eselén a készítmény adását fel 
kell függeszteni. 

Az erek kitágulása következtében lábszároede
ma, magasabb adagok eselén gyomor-bél zavarok, 
fáradtság, bőrreakciók, paraesthesia, myalgia, 
tremor (ujjremegés), átmeneti látászavar ritkán elő
fordulhaL Vérképváltozások anaemia, thrombope
nia, májfunkció Változások, transzaminass szint 
emelkedés, cholestasis, glukoztolerancia csökke
nés, fogínyelváltozás is egyes esetekben előfor
dulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- más vérnyomás csökkentókkel, ill. diureticu

mokkal (szincrgista hatás, hatáserósödés). 
- ~-receptor blockolókkal (fokozott vérnyomás

esés, esetleg szívelégtelenség alakulhat ki), 
- digoxinnal (digoxin plazmaszintje emelked

het), 
-nitrát készítményekkel (hatáserösödés). 
- cimetidinnel (vérnyomáscsökkentó hatás erő-

södhet), 
- kinidinnel (ennek plazmaszintje a vártnál ala

csonyabb lehet. majd nifedipin elhagyásakor emel
kedhet. dózis újrabeállítás szükséges). 
• Figyelmeztetés 

Ha különösen gyors hatás szükséges, akut angi
na pectoris roham vagy hypertoniás sürgősségi ál
lapot, a relard tabletta helyett gyorsan ható (nem re
tard hatásút) kell alkalmazni. Hypotonia eselén csak 
fokozott óvatosság mallett alkalmazható. 

Alkalmazásának első szakaszában egyénenként 
meghatározandó ideig járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továb
biakban egyénileg határozandó meg a tilalom mér
téke. 

Túladagolás: a kifejezett vasodilatatio miatt je
lentős tartós vérnyomásesés léphet fel, melynek ke
zelése döntően tüneti. Adott esetben gyomormosás, 
1-2 g Ca glukonat adása, perifériás vasoconstrictor 
(pl. noradrenalin, ill. dopamin) lehet szükséges. 

A gyógyszer szedésének ideje alatt alkohol nem 
fogyasztható! 

Eltartás: nedvességtől, fénytól védve! 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 2318 

CO-RENITECtableUa(28x) . ·. · .•...... •······ 
MSD. · .....• ··. . ~·· : •• ATC kód•GD2LM02 

A Co-Renitec egyik hatóanyaga az enalapril, mi
után a májban aktív metabolitjává, enalapriláttá ala
kul át. az angiotenzin konvertáló enzim működését 
gátolva megakadályozza az angiotenzin-l angioten
zin-ll-vé történő átalakulását, (gy csökkenti a renin
angiotenzin rendszer aktivitását. 
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Másik hatóanyaga, a hidroklorotiazid gátolja a 
Na+ reabszorpcióját a Henie-kacs felszálló szárá
nak corticalis szegmentjében és a distalis tubulus 
kezdeti szakaszán, továbbá fokozza aK+ kiválasz
tást. 

A két h8.tóanyag vérnyómáscsökkentő hatása 
összeadódik, hatásuk 24 órán át tart. 
e Hatóanyag 

20 mg enalaprilium maleinicum és 12,5 mg 
hydrochlorothiazidum tablettánként 
e Javallat 

Hypertonia. 
• Ellenjavallat 

Anuria, ill. súlyos veseelégtelenség (kreatinin 
clearance < 30 ml/perc). A készítmény bármely 
komponensével szembeni túlérzékenység. A beteg 
anamnesisében szereplő - bármely ACE-gátló ke
zeléssel összefüggő- angioneurotikus oedema. 

Terhesség, szoptatás (lásd Figyelmeztetés). 
Gyermekkor (hatékonysága és biztonságos al

kalmazhatósága nem bizonyított). 
• Adagolás 

Általában a fix kombinációjú készítmény adása 
kezdő terápiaként nem javasolt a symptomás hypo
tonia, ill. vesefunkció beszűkülés fellépésének lehe
tősége miatl. Adása akkor indokolt, ha a készít
ményben levő hatóanyagok aránya a beteg számá
ra megfelelőnek bizonyult 

A tablettát naponta egyszer kell alkalmazni. Szo
kásos adagja napi 1 tabletta. 

Szükség eselén a napi adag 2 tablettára növel
hető. 

Lehetőség szeríni az enalapril alkalmazásának 
elkezdése előtt, ha a be~ előzetes diuretikus ke
zelésben részesült,a diur8ticum adását 2-3 nappal 
az enalapril adásának elkezdése előtt átmenetileg 
fel kell függeszteni, vagy adagját csökkenteni kell a 
symptomás hypotonia kialakulásának lehetősége 

miatt. Ha ez nem lehetséges, az enalapril adását 
alacsony dózissal (5 mg vagy kevesebb) kell kez
deni. 

Alkalmazása beszűkül! vesefunkció esetén: 
A tiazidok a beszűkül! vesefunkciójú betegek 

számára nem megfelelő diureticumok és hatástala
nak, ha a kreatinin clearance 30 ml/perc értékre 
vagy ez alá csökken (lásd Ellenjavallat). 

Ha a kreatinin clearance 30-80 ml/perc között 
van, a Co-Renitec óvatosan, szigorúan csak az 
egyes komponensek külön-külön történő kititrálása 
után alkalmazható. 

Az enalapril ajánlott kezdő dózisa enyhe vese
elégtelenségben, önmagában alkalmazva: 5-10 
mg 
o Mellékhatás 

A Co-Renitec általában jól tolerálható. A klinikai 
vizsgálatok során észlelt mallékhatások rendszerint 
enyhék és átmenetisk voltak, s az esetek többségé
ben nem tették szükségessé a kezelés meg szakítá-

sát A leggyakoribb mellékhatások a szédülés és a 
gyengeség voltak, melyek az adag csökkentésére 
rendszerint jól reagáltak. 

Egyéb mellékhatások (1-2%) a következők vol
tak: izomgörcsök, hányinger, asthenia, orthostatikus 
tünetek (többek kőzőtt hypotonia), fejfájás, köhögés 
és impotencia. 

Kevésbé gyakori mellékhatások, melyeket a 
kontrollált klinikai vizsgálatok, ill. a forgalomOá'hoza
tal óta észleltek, az alábbiak voltak: 

Túlérzékenység/angioneurotikus oedema: az 
arc, a végtagok, az ajkak, a nyelv, a gégefedő 
és/vagy gége angioneurotikus oedémája (lásd Fi
gyelmeztetés). 

Cardiovascularis: syncope, nem orthostatikus 
hypotonia, palpitatio, tachycardia, mellkasi fájda
lom. 

Gastrointestinalis: hasmenés, hányás, dyspep
sia, hasi fájdalom, flatulentia, obstipatio. 

ldegrendszeri/psychiatriai: álmatlanság, somno
lentia, paraesthesia, szédülés, idegesség. 

Légzőrendszer: dyspnoe. 
Bór: Stevens-Johnsons-syndroma, kiütés, visz

ketés, verejtékezés. 
Egyéb: vesefunkció beszúkülése, veseefégte

lenség, libido csökkenés, szájszárazság, köszvény, 
fülzúgás, arthralgia. 

Egy tünetegyüttest is leírtak, melyben láz, 
serositis, vasculitis, myalgia/myositis, arthralgia( 
arthritis, ANA pozitivitás, gyorsult süllyedés, 
eosinophilia és leukocytosis fordult elő. Kiütés, fény
érzékenység, vagy más bőrtünet is előfordulhat. 

Laboratóriumi eltérések: esetenként hyper
glykaemia, hyperuricaemia, hypo-. ill. hyperkala
emia, szérum karbamid nitrogén, kreatinin, májenzi
mek, bilirubin, haemoglobin- és haematokrit érték 
csökkenése előfordulhat 

Co-Renitec kezelés mellett ugyan nem észlelt, 
de az egyes összetevők manaterápiaként történő al
kalmazásakor megfigyelt további mellékhatások: 

Enalapril; szívinfarctus vagy cerebrovascularis 
insultus (feltehetően nagymértékű hypotonia követ
keztében a magas rizikójú betegekben), ileus, he
patitis, hepatocellularis és cholestatikus icterus. 
depresszió, zavartság, bronchospasmus/asthma, 
torokgyulladás, rekedtség, szívritmuszavarok, angi
na pectoris, ízérzészavar, stomatitis, glossitis, 
hyponatraemia, pulmonalis infiltratumok, rhinor
rhoea, fényzérzékenység, kipirulás, alopecia, 
anorexia, homályos látás, urticaria, oliguria, toxicus 
epidermalis necrolysis, erythema multiforme, exfo
liativ dermatitis, pemphigus. 

Hidroklorotiazid: anorexia, gyomor-irritáció, 
intrahapatikus és cholestatikus icterus. pancreatitis, 
sialadenitis, triglicerid és koleszterinszint emelkedé
se. leukopenia, agranulocytosis, aplastikus anae
mia, haemolytikus anaemia, purpura, fényérzékeny
ség, xanthopsia, átmeneti látászavar. láz, urticaria, 
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necrotizaiá angiitis, vasculitis, légzési distress (be
leértve pneumonitis, tüdőoedema), interstitialis 
nephritis, anaphylaxiás reakció, glycosuria, elek
trolitzavar (hyponatraemia), izomspazmus, nyugta
lanság, systemas lupus erythematodes súlyosbodá
sa, exacerbatiója. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- lítiummal (a diureticumok és az ACE gátlók 

csökkentik a lítium renalis elearance-ét és növelik a 
litium toxicitás veszélyét). 

óvatosan adható: 
-egyéb vérnyomáscsökkentőszerekkel (additív 

vérnyomáscsökkentő hatás), 
- káliummal, káliumtartalmú sópótlókkal, kálium

megtakarító diureticumokkal (a szérum káliumszint 
jelentős emelkedése fordulhat elö, különösen 
beszűkül! vesefunkciójú betegeknél), 

- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel /főleg 

indometacinnal/ (vérnyomáscsökkentő hatás 
gyengülhet), 

- nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (a liazi
dok növelhetik a tubokurarinnal szembeni 
érzékenységet). 
• Figyelmeztetés 

Az ACE gátlókkal végzett kezelés során symp
tomás hypotonia jelentkezhet, főleg olyan betegek
nél, akiknél a folyadék-, ill. elektrolitháztartás zava
ra (hyponatraemia, hypochloraemiás alkalosis, 
hypovolaemia, hypomagnesaemia, hypokalaemia) 
áll fenn (pl. hányás, hasmenés, diétás sómegszorí
tás, diuretikus kezelés miatt). Ezeknél a betegek
nél a szérum elektrolitok fokozott ellenőrzése szük
séges. 

Szigorú ellenőrzés mellett adható a Co-Renitec 
ischaemiás szívbetegség, cerebrovascularis meg
betegedés esetén is, mert a vérnyomás nagymérté
kű csökkentése myocardiális infarctus!, ill. cereb
rovascularis insultust okozhat. 

Hypotonia kialakulása esetén a beteg lefekte
tése, szükség szerint iv. folyadékpótlás (fiziológiás 
sóoldat) javasolt. Az átmeneti hypotonia nem kon
traindikálja a Co-Renitec további alkalmazását, a 
vérnyomás normalizálása után a kezelés alacso
nyabb dózissal folytatható, vagy bármelyik kompo
nens önmagában megfelelő adagban alkalmaz
ható. 

Keringési elégtelenségben szenvedő betegek
ben, továbbá Na-, és volumenhiányos állapotokban, 
kétoldali arteria renalis stenosis, ill. soliter vese 
arteriájának szűkülete.esetén az ACE-gátlók adása 
vérnyomáseséshez, vesefunkció beszűküléshez 
(szérum karbamidnitrogén és szérum kreatinin szint 
emelkedéséhez), akut veseelégtelenséghez vezet
het, mely a terápia felfügges:ztését követően általá
ban reversibilis. 

Enyhe, ill. átmeneti szérum karbamidnitrogén, 
kreatininszint emelkedés előfordulhat olyan bete-

gekben is, akiknél eddig vesebetegség nem volt is
mert. Ilyen esetekben a kombinációs készftmény 
adását abba kell hagyni. A kezelés kisebb dózissal 
újrakezdhető vagy bármelyik komponens önmagá
ban megfelelő adagban alkalmazható. 

Beszűkül! vesefunkció eselén (kreatinin-clear
ance 30--80 ml/perc) a Co-Renitec szigorúan csak 
az egyes komponensek külön-külön kilitráfása 
után, a szérum-karbamid-nitrogén, kreatinin-, szé
rum-káliumszint fokozott ellenőrzése mellett alkal
mazható. 

Angioneurotikus oedema fellépése esetén a Co
Renitec adását azonnal abba kell hagyhi, s a bete
get megfigyelés alatt kell tartani a tünetek teljes 
visszafejlódéséig. Ha a duzzanat csak az arcra és 
az ajkakra korlátozódik, általában kezelés nélkül 
megszűnik, de antihisziaminok adása hasznos lehet 
a tünetek enyhítésére. 

A gégeoedémával járó angioneurotikus oedema 
fatális lehet. A nyelv, a gégefedő és/vagy a gége 
érintettsége légúti obstrukció! okozhat, ezért azon
nal megfelelő terápia biztosítása, 1:1000 hlgftású 
(O, l %-os) adrenalin (0,3-0,5 ml) sc. adása szüksé
ges. 

Fokozott veszélyt jelent az angioneurotikus 
oedema kialakulása szempontjából a beteg anam
nesisében szerepló ACE gátlótól független 
angioneurotikus oedema is (lásd Ellenjavallatok). 

Haemodializált betegek: A Co-Renitec haszná
lata nem javasolt olyan betegeknek, akik veseelég
telenség miatt haemodialysist igényelnek. 

Anaphylaxiás reakciókról számoltak be "high 
flux" membránokkal (pl. AN 69) dializált és egyide
jűleg ACE inhibitorokkal kezelt betegekben. Ezen 
betegek esetében más típusú dialysismembrán, 
vagy más osztályba tartozó antihypertensiv szer al
kalmazását kell mérlegelni. 

Progresszív májbetegség, ill. májműködési za
var esetén csak igen óvatosan adható, mert a folya
dék- és/vagy az elektrolitháztartás kisfokú változása 
is coma hepaticum-ot válthat ki. 

Mivel a hidroklorotiazid csökkenti a glukóztole~ 
ranciát, az oralis antidiabetikumok és az inzulin dó
zisának módosítása szükségessé válhat. 

A tiazidok káliumürítő hatását az enalapril általá
ban enyhíti. A szérum káliumszint általában a nor
mál határokon belül marad. 

A tiazidok csökkentik a kalcium renalis kiválasz
tását, ezáltal a szérum-kalciumszint enyhe, intermit
táló emelkedését okozhatják. Jelentős hypercal
caemia rejtett hyperparathyreosis jele lehet. A mel
lékpajzsmirigyműködés vizsgálata előtt a tiazid ke
zelést fel kell függeszteni. 

A tiazidok túlérzékenységi reakció! okozhatnak 
allergiás anamnesis, ill. asthma bronchiale fennállá
sa esetén, ill. anélkül is. 

Terhesség felismerésekor a Co-Renitec alkalma
zását a lehető legrövidebb időn belül abba kell 
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hagyni. Ugyanis a terhesség ll. és lll. trimesterében 
adva az ACE gátlók a következő magzati, ill. 
újszülöttkori mellékhatásokat okozhatják: hypotonia, 
veseelégtelenség, hyperkalaemia, koponyahy
poplasia, reverzibilis és irreverzibilis veseelégtel en
ség, halál. V81ószínűleg a cSökkent magzati vese
működés miati. oligohydramnion is előfordulhat, 
mely végtagcontractúrát, eraniafacialis deformitáso
kat és a tüdő hypoplasiáját okozhatja 

Az ACE-gátlókat a terhesség első trimesterében 
alkalmazva nem észlelték a fent felsorolt me l lékhatá
sokat 

Az ACE gá!iók alkalmazásakor megfigyelhető 
jellegzetesen improduktív, perzisztáló köhögést, 
mely a kezelés felfüggesztését követően megszű
nik, a köhögés differenciáldiagnosztikájában figye
lembe kell venni. 

Mivel esetleges agranulocytosis veszélye egyér
telműen nem zárható ki, időszakos vérképellenőr
zés szükséges. 

Műtétek, anaesthesia: nagy sebészeti beavatko
zások során vagy hypotoniát okozó narcoticumok 
alkalmazása eselén az enalapril gátolja a kompen
zatorikus renin felszabadulást követő angiotenzin-ll 
képződést. A hypotonia, mely feltehetően e mecha
nizmus következményeként jön létre, volumenpót
lással rendezhető. 

Idős kor önmagában nem befolyásolja a készít
mény alkalmazhatóságát 

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 j<ifÓ munkát végezni. 

Túladagolás A Co-Reilitec túladagolásáról nin
csenek specifikus adatok. Kezelése tüneti, a Co
Renitec adásának abbahagyása, a beteg szaros 
observatiója, hánytatás, a dehydratio, elektro
liteltérések, hypotonia megfelelő kezelése. 

Az enalapril túladagolása következtében kb. 6 
órával a bevételt követően nagymértékű hypotonia 
lép fel, az enalapril a szarvezetből haemodialysissel 
eltávolítható. 

A hidroklorotiazid túladagolásakor az excessív 
diuresis miatt elektrolit depletio, (hypokalaemia, 
hypochloraemia, hyponatraemia) és dehydratio ala
kulhat ki. Egyidejű digitálisz kezelés eselén a 
hypokalaemia az arrhythmiák fellépésének veszé
lyét fokozza. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4420 

CÖRO"f.ENÖL 50.filmta.~letta(30x) .•..•. · 
COROTENOL 100 filmtal:>letta (30x) 

ME PHA .. . . · .· ATC kód: CO? A A09 

Hatóanyaga, az atenolol cardioselectiv !3 1-re
ceptor blockoló, mely terápiás adagban n_p._gyobb 
mértékben gátolja a 131• mint a !32 reCePtOrokat. 
Intrinsic sympathomimetikus aktivitással és memb
ránstabilizáló hatással nem rendelkezik. 

A:z. atenolol hatásai az adrenerg !31-receptorokra 
kifejtett specifikus antagonizmusból következöen: 
negatív inotrop, kronotrop és drometrap hatás a 
szívre, a renin kiáramlás gátlása. A szív ingerületve
zetésre gyakorolt hatásai: megnyújtja az AV átveze
tési időt, meghosszabbítja a pitvarban és az AV
csomóban a relrakter periódust. 

Vérnyomáscsökkentő hatása gyorsan kialakul, 
maximumát kb. 7 napos alkalmazás után éri el. 

Az orálisan adagolt atenolol 50-60%-a felszí
vódik, a plazmában a csúcskoncentráció 3 óra 
múlva alakul ki. Az eloszlási térfogat 0,7 1/kg. Az 
agyDan a maximális kancentráció a plazmakan
centráció fele. Az atenolol 3%-a kötódik a plazma
fchérjékhez. Az átlagos climinációs felezési idő kb. 
6 óra, a biológiai felezési idő jelentősen hosszabb: 
21 óra. 

A:z. atenolol könnyen dializálható. A beadott 
mennyiségnek kb. 6%-a metabolizálódik, legna
gyobb része változatlan formában avesén keresztül 
ürül ki. 

Normális, ill. mérsékelten beszűkül! vesefunkció 
esetén (GFR > 35 ml/min/1 ,73 m2 , szérum kreatinin 
< 247 ).lmol/1) kumuláció általában nem fordul elő. 
• Hatóanyag 

50 mg, ill. 100 mg atenololum filmtablettánként. 
• Javallat 

Hypertonia. Angina pectoris. Tachyarrhythmiák. 
Myocardialis infarctus utáni hosszútávú prophylaxis. 
• Ellenjavallat 

Digitáliszra nem reagáló (refrakter) szívelégte
lenség, ll. vagy lll. fokú AV-black, cardiogen shock. 
Kifejezett bradycardia (pulzusszám 50/perc alatt). 
Sick-sinus syndroma (kivéve implantált pacemaker). 

Gyermekkor (megfelelő tapasztalat hiányában). 
• Adagolás 

Átlagos napi adagja 50--100 mg egyszeri ada
golásban. Amennyiben a hypertoniás betegben a 
kívánt vérnyomáscsökkenés 1 hét alatt nem követ
kezik be, a Corolenal kezelés diureticummal vagy 
vasodilatátorral kombinálható. 

Szívinfarctus utáni állapotban szokásos napi dó
zisa 100 mg naponta egyszer. 

A Carotenolt étkezés előtt, közben vagy után, de 
minden nap ugyanabban az időpontban kell be
venni. 
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Veseelégtelenség eselén a napi adagot a vese 
múködéséhez kell igazítani. Ha a szérum-creatinin 
szint 300-600 mmol/1, a fenntartó adag 50 mg na
ponta vagy 100 mg minden második nap. 600 
mmol-t meghaladó szérum creatinin szint esetében 
a fenntartó adag 50 mg másodnaponként vagy 100 
mg minden negyedik nap. 
• Mellékhatás 

Főleg az atenolol farmakológiai hatásának, a ~
blokádnak tulajdoníthatók. 

Fennálló szívelégtelenség súlyosbodása, brady
cardia, vérnyomásesés, ritkán pitvar-kamrai átveze
tési zavarok. 

Magas vízoldékonysága miatt a vér-agygáton 
csak kismértékben jut át, ezért központi idegrend
szeri mellékhatások ritkán és általában átmenetileg 
fordulnak elő: fáradtságérzés, rossz álmok, álmat
lanság, szédülés, depressiós hangulati zavarok, fej
fájás. 

A végtagokban hidegségérzés, paraesthesia 
fordulhat elő. 

Raynaud syndroma, perifériás keringési zavarok 
eselén a panaszok fokozódhatnak. 

Ritkán gastrointestinalis panaszok, hasmenés, 
émelygés fordulhatnak elö. 

A selectiv 13 1-blockolók is fokozhatják- igen rit
kán- a légúti ellenállást, erre a lehetőségre asthmás 
betegek kezelésekor különös figyelmet kell fordítani 
(lásd még Figyelmeztetés). 

A ~ 1-receptor blockolók a hypoglykaemia tüne
teit kevésbé fedik el, mint a nem selectiv ~-bloc
kolók 

Előfordulhatnak még bőrreakciók, látászavarok, 
szájszárazság, kötöhártyagyulladás, könnyelválasz
tás csökkenése, potenciazavarok, a psoriasis tüne
teinek súlyosbodása. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem kielégitő kamrafunkció esetében béta
blockolók és veraparnil típusú kalcium antagonisták 
kombinációja fokozott körültekintést igényel; ingerü
letvezetési zavarok esetében együttadásukat kerül~ 
ni kell. 

Béta-receptor blockolók és az !. osztályba tarto
zó antiarrhythmiás szerek {pl. dizopiramid) együtt
adása óvatosságat igényel. Ugyancsak fokozott kö
rültekintéssel kell eljárni a kfonidinröl atenolol keze
lésre való áttérés során. A klonidin és ~-blockoló 
kombinált kezelés abbahagyásakor a ~-blockoló 

szedésétkell először abbahagyni, a klonidint ezután 
még néhány napig feltétlenül szedni kell. 

Az atenolol potencírozhatja az inzulin vércukor
csökkentő hatását. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szapiatás időszaka alatt csak az 
elöny/kockázat szigorú mérlegeléséVei.adható, mi
vel átjut a placentán, ill. kiválasztódik az anyatejjel. 
A terhesség elsö felében {20. hétig) történO alkalma
zásáról nincsenek megfelelő adatok. 

Terhesség alatti alkalmazás eselén a magzat fej
lődését, szívfrekvenciáját gondosan ellenőrizni kell 
s az újszülöttet is fokozott ellenőrzés alatt kell tarta~ 
ni a születést követő 2-3 napon át bradycardia fel
lépésének IehetOsége miatt. 

Az anyatejbell a plazmakoncentráció 3-szorosa 
mérhetó, ezért, ha adása feltétlenül szükséges 
szapiatás alatt, a csecsemőt gondos ellenőrzés 
alatt kell tartani bradycardia, légzésdepressió eset
leges fellépésének lehetősége miatt. 

Szívelégtelenség esetén, ha a beteg állapota 
nem kielégítően kompenzált, atenolol nem adható. 

Ha a nyugalmi szívfrekvencia 50-55/min közölt 
van, az atenolol dózisa nem emelhető. 

A kezelést csak fokozatosan, 1-2 hetes perió
dus alatt szabad abbahagyni. Ischaemiás szívbe
tegségben szenvedö betegek kezelésének abba
hagyását még nagyobb körültekintéssel kell vé
gezni. 

Az atenolol, ill. a többi selcetiv ~ 1 -blockoló alkal
mazásakor scm zárható ki krónikus obstructiv tüdö
betegség esetén a légúti rezisztencia fokozódása. 
Azonban ez 13 2 stimulánsok adásával jól befolyásol
ható, így kellő óvatossággal obstructiv légúti beteg
ségben szenvedó betegeknek is adható. 

Klonidin és atenolol egyidejű alkalmazásának 
abbahagyásakor a ~-blockoló alkalmazásának 
megszúntetése után a klonidint még néhány napig 
szedni kell. 

Diabetes mellitusban szenvedő betegek hypo
glykaemiájának tüneteit az atenolol elfedheti, ill az 
inzulin és az oralis antidiabeticumok hatását fokoz
hatja, ezért a vércukor gyakoribb ellenőrzése szük
séges. 

Vesebetegség eselén a dózis csökkentése vál
hat szükségessé (lásd Adagolás). 

Anaesthesia, mútéti beavatkozás előtt a !3-bloc
koló szedését nem kell abbahagyni, de az anaes
thesiologust tájékoztatni kell a gyógyszer alkalma
zásáról. Az esetleges vagus túlsúly 1-2 mg atropin 
adásával ellensúlyozható. 

Phaeochromocytoma esetén csak a-blockolóval 
együtt alkalmazható. 

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 mellett szabad jármúvet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás kezelése: Nagyfokú bradycardia 
eselén 1-2 mg atropin adandó iv. 

Szükség esetén ezután 10 mg glucagon adható 
ív. bolusban, mely szükség szeríni ismételhető, vagy 
a glucagon adása infúzió formájában {1-10 mg/óra) 
folytatható. b-agonista, dobutamin adása, súlyos 
bradycardia eselén ideiglenes pacemaker alkalma
zása is szükséges lehet. 
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Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt), ned- l 
vességtől védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4660 (50 filmtabl.); 
OGYI-T: 4665 (100 filmtabl.) 

CORVATON tabletta(30x; 1x) 
CORVATON FORTE tabletta (2x) 
CORVATON retard.tabletta 

(30x; 1x) 
CORVATON injekció (10 x 1rnl) 

HOECHST ·.··· ATC kód:.C01D X12 

A Corvaton hatóanyaga a molsidomin, csökken
ti a perifériás értónust, ill. csökkenti a szív preload 
terhelését. Ezáltal közvetlenül a szívmúködésre gya
korolt hatás nélkül javítja a szívmunka hatásfokát és 
oxigén felhasználását. 

A hatás a bevételt követően 20 perccel kezdő
dik. Előnye mérhetó, közvetlen, néhány óráig tartó 
antianginás hatás, valamint jó tolerálhatósága 

A Corvaton injekció haemodinamikai hatása az 
injekció adását követően általában 10-15 perccel 
kezdődik, és maximumát 60 perc múlva éri el, majd 
órákon keresztül tart. 
e Hatóanyag 

Corvaton tabletta· 2 mg molsidominum tablet
tánként, 

Corvaton forte tabletta,; 4 mg molsidominum 
tablettánként, / 

Corvaton relard tabletta: 8 mg molsidominum 
tablettánként, 

Corvaton injekció: 2 mg molsidominum 1 ml 
aqua destillala pro injekcióban. 
• Javallat 

Stabit vagy instabil angina pectoris, egyidejűleg 
fennálló balkamra elégtelenség esetén. 
Myocardialis infarctus akut szakában fellépő angina 
pectoris, a keringés stabilizálását követően. Angina 
pectoris minden olyan esetében, amikor egyéb szer 
nem indikált, nem elég hatásos vagy a beteg nem 
jól túri, valamint előrehaladott korú betegek keze
lése. 

Parenterálls alkalmazás 
Súlyos angina pectoris, myocardialis infarctus 

és olyan koszorúér-megbetegedések kezelése, 
amelyekben az orális kezelés nehezített vagy lehe
tetlen. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Akut keringési elégtelenség (shock, perifériás 

vascularis collapsus, csökkent centrális vénás 
nyomás), súlyos hypotensio (a systolés vérnyo-

más 1 DO Hgmm alatt van). Akut angina pectorisos 
roham. 

, Akut myocardialis infarctusban a keringési para
meterek folyamatos ellenőrzése nélkül. 

Különbözö állatfajokban végzett vizsgálatok 
nem utaltak a molsidomine embriopathiás hatására. 
Terhességben az előny/kockázat szigorú mérlegelé
se szükséges. Adását a terhesség e!só 3 hónapjá-
ban kerülni kell. _,_-_,-

• Adagolás 
Corvaton: átlagos adagja naponta 2~szer 1 tab

letta Corvaton. Esetenként 2-szer fél tabletta is elég. 
Egyes súlyos esetekben vagy különösen erős testi 
vagy lelki igénybevétel esetén naponta 3-szar 1-2 
tabletta bevétele válhat szükségessé. 

Corvaton forte: általában naponta 2-4-szer 1 
tabletta. 

Corvaton retard: általában a betegség súlyossá
gától és a beteg reakciójától függően naponta 1-2-
szer 1 relard tabletta. Különösen súlyos esetekben 
napi 3-szar 1 relard tabletta adására lehet szükség, 
enyhébb esetekben naponta 2-szer fél relard tablet
ta elég lehet. 

A tablettákat szélrágás nélkül, bóséges folya
dékkal kell bevenni. 
, Corvaton injekció: ív. injekció vagy infúzióban. 
Altalánosságban az alábbi adagolási irányelvek a 
mérvadóak: 

Az egyszeri adag általában 1 ampulla Corvaton 
(2 mg molsídomin), de súlyos esetekben a dózis 2 
arnpuliára emelhető (4 mg molsídomin). Szükség 
eselén a 2 mg-os molsidomin injekció legalább 2 
órás időközökben megismételhető. Eddig klinikailag 
24 óra alatt 12-24 mg (egyes esetekben 40 mg) 
molsidomint alkalmazt8k. 

Szívinfarctus eselén molsidomin injekció (4 mg) 
beadása után 4 mg/óra adagban adott molsidomin
infuzió vált be. A Corvaton injekció és infúziós olda
ta fényérzékeny, ezért az ampullákat csak közvetle
nül a felhasználás elót! szabad a dobozból kivenni 
Az infúzió! közvetlen a beadás előtt kell elkészíteni 
közvetlen fénytől, napfénytől védve. Az infúziót fényt 
át nem eresztő tartályból fényt át nem eresztő 
szerelékkel kell beadni, hogy a szer bomlását el
kerüljük. 

A fenti előírások figyelembevételével a Corvaton 
oldat fizikailag és kémiailag az alábbi alap-infúziós 
oldatokkal kompatibilis: isotoniás natrium~klorid 

Dextran 60 (6%-os oldat), 10%-os glukóz-oldat. ' 
A pa:renterális Corvaton kezeléskor a keringés 

és szívmüködés folyamatos megfigyelése szüksé
ges (pl. jobb szívfélbe vezetett katheter segítségé
vel). 
• Mellékhatás 

A kezelés elején átmeneti fejfájás elófordulhat. A 
Corvaton kezelés során csökkenhet a vérnyomás, 
ami néha collapsusig vagy shock-ig súlyosbodhat 
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Egyes esetekben szédülésről, hányingerról és 
túlérzékenységi reakciókról számoltak be (pl. bárki
ütésről, asthmás rosszullétról). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A Corvaton értágító hatású szarekkel (vasodi
latátorok, kálcium-antagonisták), vérnyomáscsök
kentókkel és alkohollal történő egyidejű bevétele a 
hypotensiv hatást potencirozhatja. 
• Figyelmeztetés 

Friss szívinfarctusban csak a legszigorúbb orvo
si ellenőrzés és a keringés folyamatos manitorozása 
mellett alkalmazható. 

A Corvaton az akut angina pactorisos roham 
megszúntetésére nem alkalmas. 

A molsidomin tartósan nagy adagban alkalmaz
va állatkísérletben tumort okozott (patkányokon az 
orr ethmoidalis részén). Amíg ezen adatok emberre 
való extrapolálásának lehetőségél nem tisztázzák, a 
rákkeltő hatás gyanuja fennáll. 

Túladagolás tünete: vérnyomás és pulzusszám
esés. Kezelése a mérgezés általános intézkedései, 
lábak felpolcolása, atropin adása. 

Eltartás: Fénytől védve tartandó. Az ampulla +2 
°C és + 8 °C közölt hűtőszekrényben tartandó. A 
tabletta25°C fölött nem tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4067 (tabletta); 
OGYI-T: 4068 (retard tabletta); OGYI-T: 4069 (forte 
tabletta); OGYI-T: 4070 (injekció) 

CRIOST~TiSD-2'250NEiil1jekció .. ·.···· 

•... (1 por~lllpulla + 10 Illi oldószer) 

CHIO~]"i>.TSD,2500· ~~ inje~dó r 
.. · (1 porampulla+. 1 O ml óldószer) ··'' 

C RIOSTAT SD:2.1 OOONEinjékció···· 
(1 porampulla + 1 O ml old~szer) 

!N.STITUTO"GRIFOLS· ::. Atc; kód: :sö2B:Dő2 

Human VIli. véralvadási faktor (antihaemophiliás 
globulin). 

A VIli. faktor a plazma normális alkotóeleme. 
Részt vesz az alvadási folyamatban. 

Mint a IX. faktor kofaktora, felgyorsítja a X. faktor 
konverzióját aktivált X. faktorrá. 

Az aktivált X. faktor a prothrombint thrombinná 
alakítja át. A thrombin ezután a fibrinogén! fibrinné 
konvertálja és alvadék keletkezik_ A VIli. faktor akti
vitása haemophilia A-ban vagy szerZett·VIIl. faktor
hiányban nagymértékben lecsökken. VII L faktor be-

vitele tehát átmenetileg megjavítja a véralvadás me
chanizmusát és csökkenti a betegben a vérzés koc
kázatát 

A készítmény bevitele után annak kétharmada
háromnegyede a keringésben marad. A tároJt V!ll. 
faktor aktivitás a plazmában a kiszámítható érték 80-
120%-a között mozog. 

A plazma VII!. faktor aktivitásának exponenciális 
esése két fázisban történik. A kezdeti fázisban az 
intravascularis és egyéb terekben (testfolyadékok) a 
plazmából történő eliminatio felezési ideje 3-6 óra. 
A következő lassúbb fázisban (amely valószínűleg a 
VIli. faktor felhasználásának felel meg) a felezési idő 
8-20 óra közötti, átlagosan 12 óra. Ez látszik megfe
lelni a valódi biológiai felezési időnek. 

A human plazmából származó produktumokkal 
együtt fertőző betegségeket okozó kórokozók átvite
le teljes bizonyossággal nem zárható ki. 

A készítmény emberból származó, egyedileg el
lenőrzött plazmák egyesítéséből (pool) kerül gyár
tásra. Minden egyes plazmát egyenként megvizs
gáltak és megállapították, hogy azok nem reagálnak 
hepatitis-B felszíni antigénnel, továbbá Human lm
mundeficiens Vírusokkal (HIV-1 és -2) és hepatitis
C-vírus (HCV) antitestekkeL A Vizsgálatok szerint az 
alanin-aminotransferase (ALT) szint nem haladja 
meg a normális felső érték kétszeresét 

Az előállítás folyamán tri-(n-butil)-foszfátot szer
ves oldószerként, és poliszorbát-80-at detergens
ként használnak, amit hőkezelés követ. A vírusinac
tivatiós kezelések lecsökkentik a vírusátvitel rizikójá
nak lehetőség ét. 
• Hatóanyag 
Gricstat SD-2 
VIli. faktor 
Összprotein 
Heparin 
Vivőanyag 
liofilizált poram
pullánként 
Oldószer ampulla: 
Injekcióhoz való víz 
• Javallat 

250 NE 
250 NE 
100mg 

20 NE 

q_ s. 

10m! 

500 NE 
500 NE 
200 mg 

20 NE 

q. s. 

10ml 

1000 NE 
1000 NE 
400 mg 

40 NE 

q. s 

20ml 

Mérsékelt, vagy súlyos VIli. faktor-hiány 
(haemophilia-A) esetén a vérzés megelőzése, vagy 
kezelése. 

Nem érhető el eredmény, ha a szert egyéb vér
alvadási faktor rendellenességei ben, hiányállapotai
ban használják. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Adagjait és az adagolás rendjét a betegek 
egyéni szükséglete szeríni kell megállapítani. Más 
gyógyszerrel együtt nem adható. 
A kívánt dózis a következő formula segítségével ál
lapítható meg: 

VIli. laktor kívánt menríyisége (NE)= testtömeg (kg) x Vlll. laktor kívánt növekedése(%) x 0.5 
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E számítás empirikus észlelésre alapozott, mely 
szerint 1 NE VII L faktor ttkg-onként a plazma V!ll. 
faktor aktivitását kb. 2%-kal emeli (azaz 0,5 NE{ttkg 
szükséges a plazma VI IL faktor aktivitás 1 %-os 
emeléséhez)_. 

Vérzéses állapotokban: 
Kisebb vérzések rendszerint egyszeri adaggal 

kezelhetők, melyek a plazma VIli. faktor aktivitását a 
normális 30%-ára emelik. 

Súlyosabb vérzések vagy kisebb sebészi be
avatkozások eselén a plazma VII L faktor aktivitását 
a normális 40--50%-ára kell emelni. Az infúzió! álta
lában naponta kétszer kell adni, néhány napon át a 
megfelelő eredmény eléréséig. 

Foghúzás eselén közvetlenül a beavatkozás 
előtt kell növeini a VIllAaktor-aktivitást a normális 
50%-ára. Vérzés jelentkezése eselén ismét VIli. fak
tort kell adni. 

Nagyobb sebészi vagy életet fenyegető beavat
kozás eselén a VIIL-faktor-hiányos betegekben a 
Vlll.-faktoraktivitást a normális 60-100%-ára kell nö
velni. A postoperativ időszakban kb. 2 hétig az akti
vitást 30% felett kell tartani. 

A VIli. faktor elleni gátló antitesteket nagyobb 
mennyiségben tartalmazó betegekben csökken a 
Gricstat SD-2-re adott terápiás válasz. Gátlótestes 
haemophilia eselén vérzéses állapotokban na
gyobb adagokra van szükség. 

Prophylaxis céljából súlyos haemophilia-A-ban 
szenvedő betegek hosszú időtartamú vérzésének 
megelőzésére 10-50 NE/ttkg-ot kell adni 2-3 napon
ként. Egyes esetekben, különösen fiatal betegeknek 
rövidebb időközben, vag( nagyobb adagok adásá
ra van szükség. 

Az alkalmazás módja 
1. Melegítse az oldászert tartalmazó üvegesél 

maximum 30°C-ig. 
2. Távolítsa el a füles műanyag tetőt az oldászert 

tartalmazó üvegcséról és törölje le a gumitetőt fer

tőtlenítő oldattal. 
3. Vegye ki a kéthegyű !út a csomagbóL Emelje 

le a múanyag sapkát a tű egyik végéról és ezen vé
gét szúrja be az oldószer! tartalmazó üvegcsébe, 
annak gumidugóján keresztül. 

4. Emelje le a múanyag lehajtható sapkát a kon
centrátumot tartalmazó üveg tetejéról és törölje le 
fertőtlenítő oldattal. 

5. Vegye le a kéthegyű tű másik végéról is a mű
anyag sapkát. 

6. Fordítsa meg az oldatot tartalmazó üvegcsét 
és nyomja be a tű szabad végét a dugó középpont
ján keresztül a koncentrátumot tartalmazó üvegbe 
és gyóződjön meg, hogy az egész oldószer beju
tott-e a koncentrátumba. Ügyeljen a vákuum meg
tartására. 

7. Húzza ki a kéthegyű tút az oldószeres üveg-

csével együtt a koncentrátumot tartalmazó üveg ból. 
Rázogassa óvatosan a koncentrátumot tartalmazó 
üveget mlndaddig, amíg az egész koncentrátum fel 
nem oldódik. Kerülje el a habképzódést. 

8. Gricstat SD-2-t intravénásan kell beadni a 
reconstitutio után 3 órán. belül. Valamennyi fel nem 
használt oldat és anyag kidobandó, még akkor is, 
ha azok a 3 órán túl hűtőszekrényben voltak tárolva. 

9. A fecskendőt illessze a szűró megfét61ö be
meneti nyílásához. Húzza vissza a fecskendő du
gattyúját azért, hogy az oldat egészének felszívásá
hoz abban elegendő levegő legyen. Szúrja be a 
szűró hegyes végét az oldott anyagat tartalmazó 
üvegbe, nyomja be a levegót és szívja vissza ezen 
reconstituált oldatot a műanyag fecskendóbe. 

10. Készítse elő a betegen az injekció beadásá
nak helyét és fecskendezze be a készítményt vagy 
hagyományos tűvel, vagy pillangós tűvel olymódon, 
hogy 3 ml folyadék jusson be percenként A bevitel 
sebessége nem haladhatja meg a 10 ml/percet 
llymódon előzhető meg a vasomotoros reakció. 

11. Egyéb parenteralis bevitelhez hasonlóan ne 
használja fel a készítményt, ha az oldás nem tökéle
tes, vagy az oldatban szemesék láthatók. 

12. Dobja el a bevitel után visszamaradt eszkö
zöket. Ne használja újra azokat. 
• Mellékhatás 

Bevitel után enyhe általános mellékhatások je
lentkezhetnek_ Így allergiás tünet, urticaria, hidegrá
zás, hányinger, hányás, fejfájás, álmosság és letar
gia fordulhat elő. 

Gyors bevitel eselén fulladás, a szívmúködés 
felgyorsulása, vérnyomásesés jelentkezhet Ezen 
káros reakciók az infúzió felfüggesztésével meg
szűnnek, majd ismét folytatni lehet a kezelést sokkal 
lassabb ütemben. 

Nagyobb adagok alkalmazása eselén láz jelent

kezhet. 
Nagyon ritkán anaphylaxiás reakció is előfordul

hat. 
A VII L faktor koncentrátumot kapott betegekben 

VIli. faktorfehérje-ellenes antitestek (inhibitorok) ke
letkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Miután a Vili. faktor a human plazma normális al
kotóeleme, ilyen kölcsönhatással nem kell számolni. 
• Figyelmeztetés 

Ha allergiás vagy anaphylaxiás reakció jelentke
zik, a bevitalt azonnal le kell állítani. Ilyenkor - ha 
szükséges- a shock-terápia jelenleg elfogadott út
mutatásai alapján kell eljárni. 

Előfordul, hogy egyes betegekben a VIli. faktor
ral szemben inhibitorok keletkeznek és így a terápi
ás hatás lecsökken. Inhibitorokkal rendelkező bete
gek kezelése gondos monitorzást igényel, különö
sen, ha sebészi beavatkozásra kerül sor. 
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Terhesség és szoptatás alatti alkalmazásával 
kapcsolatban- a kórkép ritka előfordulásamiatt-a 
tapasztalatok nem elegendőek. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2-8°C kőzött), fény
től védve. 

Az oldott készítményt 3 órán belül fel kell hasz· 
nálni. 

A készítmény eredeti csomagolásában 25 °C
nál nem magasabb hőmérsékleten 3-6 hónapig tá
rolható. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T. 4559 {250); OGYl
T 4560 (500); OGYl-T 4561 (1000) 

CURANTYL 25 drázsé (100x) . ___ · 
CURANTYL 75 drazsé (40x) 

BERLIN/C~EMIE'AG. Atc\Úl~ :BÜ1 .. A CÖ :· 

A Curantyl coronaria dilatator és thrombocyta 
aggregatio gátló. Hatását az adenosinon keresztül 
fejti ki. Az adenosinnak értágító hatása van. A 
dipyridamol gátolja az adenosin újrafelvételét a 
plazmából az extracelluláris térbe, ennek következ
tében megemelkedik az adenosin koncentrációja az 
ér receptorain. Így a dipyridamolnak indirekt 
adenosin-antagonista hatása van. Ennek a követ
kezménye a coronaria rendszer főleg intramurális 
arterioláinak kitágulása, a coronaria vérátáramlás 
fokozódása és a collaterálisok kialakulásának előse
gítése. 

Akut angina pectoris rohamban nem ajánlatos a 
dipyridamoJ alkalmazása, mivel a szívizom hypoxiás 
területein a koszorúerek az autoregulációs me
chanizmus következtében már maximálisan !ágak 
és dipyridamol a hypoxiás területek kárára vezet 
a vérellátás átrendezódéséhez -(coronaria steal 
fenomenon). 

A dipyridamol fokozza az adenosin és 
prostaglandin E1 thrombocyta - és vörösvértest 
aggregatio gátló hatását Nagyobb adagban gátol
ja a thrombocyta phosphodiesterase (POE) hatását 
Ez fokozza a thrombocyta cyclicus adenosin
monophosphat (cAMP) koncentrációját, csökkenti a 
mediátorok (különösen thromboxan A2) felszabadu
lását és így gátolja a thrombocyta funkció!, illetve a 
thrombocyta aggregáció!, és növeli a thrombocyták 
élettartamát 

Per os a gyomorból gyorsan felszívódik. A fel
szívódás erősen pH függő, ezért a biohaszno
suiása egyéni különbségeket mutat (43 ± 13%). A 
vegyület 98%-ban a plazmafehérjékhez kötódik. 
Különösen a szívizomban és a vörösvértestekben 
halmozódik fel. 

Maximális plazmakoncentrációt az orális adás 
után 60 perccel ér el. 
• Hatóanyag 

25 mg, ill. 75 mg dipyridamolum drazsénként 
• Javallat 

Krónikus coronaria insufficiencia, szívinfarctus 
megelőzése és utókezelése, thromboemboiia pro
phylaxis kiegészítése. 
e Ellenjavallat 

Dipyridamol allergia, acut myocardialis infarc
tus, keringési elégtelenség, súlyos hypotonia és col
lapsus, szívritmuszavarok, súlyos vesefunkció zava
rok, vérzési hajlam esetén. 

Terhesség és szapiatás ideje alatt nem ajánlott. 
(Az embriotoxicus veszély külónösen a terhesség 2. 
és 3. trimenonjában áll fenn.) 
• Adagolás 

Az adagot a betegség súlyossága és a beteg 
reakciója határozza meg. A mellékhatások elkerülé
se érdekében a kezelést fokozatosan emelkedő 
adagolással kell kezdeni. 

A gyógyszert éhgyomorra, ill. egy órával étke
zés előtt kevés folyadékkal szélrágás nélkül kell be
venni. 

Súlyos esetekben a szükséges adag általában 
napi 3-szor 1 Curantyl 75 drazsé. 

Enyhébb esetekben, illetve a magasabb adag 
me l lett elért tünetmentesség eselén napi 3-szor 1-2 
Curantyl 25 drazsé adható. 

Thromboemboliás események prophylaxisa cél
jából anticoagulans terápiában részesülő, vagy 
acetylsalicylsavval kezelt betegeknél additív keze
lésként napi 3-6-szor 1 Curantyl 75 drazsé alkal
mazható. 

A kezelés időtartamát a betegség jellege és sú
lyossága határozza meg. A Curantyl alkalmas tartós 
kezelésre. 
o Mellékhatás 

A mellékhatások a kezelés kezdetén fokozato
san emelkedő gyógyszeradagok alkalmazásával, ill. 
az adag szükség szerinti csökkentésével általában 
elkerülhetók, vagy korlátozhatók. 

Előfordulhat: fejfájás, (mely többnyire csak át
meneti), gyomor-bél panaszok {hányinger, hasme
nés), szédülés, enyhe kábultság, arcpír, nyomás- és 
melegség érzés, vérnyomásesés (mely ritka eset
ben shockhoz vezethet) időnkénti átmeneti tachy
cardia; ritkán allergiás bőrreakciók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Xanthin származékok (mint pl. coffein) esőkken
tik vagy semlegesítik a dipyridamol hatását. Ezért 
nem ajánlott ilyen hatóanyaget tartalmazó készitmé
nyek egyidejű alkalmazása_ Ugyancsak kerülendő 
nagyobb mennyiségú feketekávé vagy tea fogyasz
tása a Curantyl kezelés alatt. 

Dipyridamol thrombocyta aggregáció gátló ha
tása révén fokozhatja az anticoagulánsok vagy az 
acetylsalicylsav hatását. 
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Bizonyos antibiotikumok (penicillinek, cephalo
sporinok, chloramphenicol, tetracyclinek) fokozhat
ják a dipyridamol thrombocyta aggregációgátló ha
tását 
o Figyelmt?ztetés 

A kezelés hirtelen abbahagyása szövódmények 
pl. angina pecÍoris vagy szívinfarctus fellépéséhez 
vezethet 

Hypotaníában óvatosan adható. 
A járművezető képességet és a baleseti ve

széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyiségben történő alkalmazása mellett 
szabad járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel já
ró munkát végezni. 

Terhesség alatt vérnyomáscsökkentő hatása a 
placenta vérellátásának romlását, ezáltal a foetus 
vérellátási zavarát és károsodását okozhatja. 

Kiválasztódik az anyatejbe 'l, szapiatás alatti biz
tonságassága nem bizonyított. 

Túladagolás: Akut túladagolás tünetei az általá
nos vasodilatatio következtében fellépő hypotonia, 
tachycardia, szédülés, gyengeség. fejfájás!, gastro
intestinalis tüneteket is megfigyeltek. 

Shock csak ritkán alakul ki. 
Intoxikáció kezelése: eszméleten lévő betegnél: 

hánytatás kb. 10 g orvosi szenel tartalmazó oldattal 
gyomormosás, folyadék (tea, víz), itatása, valamint 
a lábak felpolcolása. Eszméletlen shockban lévő 

betegnél volumenpótlást és egyéb keringés támo
gatást alkalmaznak. 

Eltartás: Szobahömérsékleten, fénytől védve tar
tandó! , 
• Megjegyzés: + V l 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4205 (25 drazsé); 

OGYI-T: 4206 (75 drazsé) 

CURIÖSIN oldat 

RICHTER ATC.kóct: öüáAX 

A hyaluronsav mukopoliszacharid típusú termé
szetes polimer, az extracelluláris sejtközi állomány
nak fontos építőeleme. Fiziko-kémiai tulajdonságai 
lehetövé teszik a kölcsönhatást más molekulákkal 
(pl. fehérjékkel, vízzel stb.), ezért a specifikus bio
lógiai folyamatok szempontjából alapvető jelentő
ségű. 

A hyaluronsav a bór legjelentősebb komponen
se, 55% koncentrációban található meg benne. 
Rendkívüli vízmegkötő képessége révén a vízmole
kulákkal diszperziós mátrixot képez, a bór elasztici
tásának és tónusának kialakításában jelentős szere
pe van_ Fokozza a fibroblastok migrációját. 

Szövetregenerálódás során a hyaluronsav loká
lis koncentrációja emelkedik és optimális feltétele
ket termet aszövetek megújulásában résztvevő sej
tek aktiválásához, vándorlásához és protiferá
ciójához. Angiogenikus tulajdonsága révén a helyi 
mikrocirkulációt javítja. 

Patológiás folyamatok során a szövetek 
hyaluronsav koncentrációja az egyensúly f~Jborulá
sa miatt lecsökken és a gyógyulási foiY8ma:i. a sejt
proliferáció lelassul. A hyaluronsav lokális alkalma
zásával ez a folyamat visszafordítható és megindul
hat a természetes sebgyógyulás. 

A Curiesin oldat hatóanyaga a cink hyaluronát, 
amely a natrium hyaluronáttal szemben antiszepti
kus hatással is rendelkezik. 
• Hatóanyag 

20,5 mg zincum hyaluronicum (10 ml) steril visz
kózus oldatban. 

Segédanyagok: kálium-szorbát, szorbit. 
• Javallat 

Rosszul gyógyuló, fertőzött seb, ulcus cruris, 
decubitus, fistula helyi kezelésére a komplex terápia 
részeként, valamint a normál sebgyógyulás serken
tése. 
• Ellenjavallat 

A készítmény valamely komponensével szembe
ni érzékenység. 
• Adagolás 

A sebfelület előzetes 3%-os hydrogen peroxid 
oldattal, vagy fiziológiás sóoldattal való letisztítása 
után az érintett testfelszínre kell cseppenteni olyan 
mennyiségben, hogy egyenletesen benedvesítse a 
kezelendő felületet, vagy megfelelő méretű gézlap
ra kell csepegtelni és a sebet azzal fedni. A kötést 
naponta 1-2 alkalommal kell cserélni. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén enyhe, csípő érzés ritkán 
előfordulhat, mely a kezelés során fokozatosan 
megszúnik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15--30 °C között) 
A gyógyszerkészítmény felbontás után szaba

hőmérsékleten (15-30 °C kózött) 4 hétig használ
ható fel. 
• Megjegyzés V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4812 
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CUSIVIRAL kenőcs (15 g) 

CUSl ATC kód: 0068 803 

A Cusiviral kenőcs hatóanyaga az acikicvir 
antiviralis hatású szer_ ' 

ln vitro és in vivo egyaránt hat a herpes simplex 
vírus l. és ll. típusára, valamint a varicella-zoster ví
ru~ra. ~ ~íruss~l _fertőzött sejt belsejébe jutva, 
aclklovlr-trlfoszfatta foszfonlálódik, amely az 
aciklovir aktív alakja. Az acikicvir trifoszfát a her
pesvírus DNS polymerázának specifikus inhibitora, 
amely a további vírus DNS szintézist anélkül gátolja, 
hogy a normál sejtfolyamatokat befolyásolná. 

Helyileg alkalmazva felszívódása csekély. 
• Hatóanyag 

0,75 g aciclovirum-15 g kenőcsben. 
• Javallat 

A bőr herpes simplex vírus infekciói, primaer és 
recidiváló herpes genitalis, herpes labialis. 
• Ellenjavallat 

Aciklovirral szembeni ismert túlérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta 5-ször (4 óránként) 5 napon át ismétel
ve a kenöcs szükséges mennyiségét úgy kell fel
kenni a fertőzött bórterületre, hogy azt befed je. Ha 5 
nap alatt nem következik be teljes gyógyulás, a ke
zelést további 5 napig kell folytatni 

A kenőcs alkalmazását a legkedvezőbb hatás 
elérésének érdekében minél hamarabb, már az első 
tünetek észlelésekor, ill a diagnózis telállításakor 
meg kell kezdeni. 

A helyes kezelési mód: A fertőzés egyéb testfe
lületre, vagy más személyre való átterjedésének 
megelőzése végett a kenőesőt nem szabad kézzel 
felkenni a fertőzött bórfelületre, erre a célra a doboz
ban elhelyezett applikálort kell használni. 
• Mellékhatás 

A kenőcs alkalmazásakor enyhe és átmeneti 
egó, szúró érzés, erythema, a bór enyhe kiszáradá
sa, hámlása jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Nem szabad a kenőesőt az előirtnál gyakrabban 
és hosszabb ideig alkalmazni 

Vigyázni kell, hogy a kenőcs szembe és szájba 
ne kerüljön. 

Terhesség és szoptatás alatt történő alkalma
zásról elégséges információ nem áll rendelkezésre 
ezért ilyen esetekben az elóny/kockázat gondo~ 
mérlegelése szükséges. 

Az aciklovir szisztémás alkalmazásakor patká
nyokon és nyulakan sem teratogen, sem embryo
toxikus hatást nem észleltek. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (30 oc alatt). 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4407 

CYCl.O-MENÓREITE drazsé - -
(21 x; 3 x 21; 6 x 21) 

WYETH-PHARMA ... ATC kód:_ G03FB19"',-. 

Bifázisos, ösztrogén (ösztradiol, ösztriol) és 
gesztagén (levonorgesztrel) hormont tartalmazó 
gyógyszerkészítmény menopaUsalis panaszok ke
zelésére, valamint postmenopausalis osteoporosis 
megelőzésére. 

Az ösztriolnak, az ősztradioinál gyengébb a köz
p~nti idegrendszerre és a méh nyálkahártyájára ki
:e!tett hatása, viszont erősebb a hüvely epithel sejt
JGife, valamint a corvix nyákra kifejtett hatása. Az 
ősztradial fokozza az ásványi anyagok beépülését a 
cs?nto~ba. A két ösztrogén kombinációja az egy
mast k1egészítő hatás következJében lehelóvé te
szi a viszonylag alacsony ösztrogén adag alkal
mazását. 

A levonorgesztrel kifejezett gesztagén hatással 
rendelkezik, megakadályozza a rendszertelen vér
zés! és az endametrium hyperplasia kialakulását. 

A gyógyszerkészítmény nem rendelkezik ovulá
ciógátló hatással 
• Hatóanyag 

1 mg oestradiolum valerianicum 2 mg oestri-
olum fehér drazsénként; ' 

1 mg oestradiolum valerianicum, 2 mg oestri
olum, 0,25 mg levonorgestrelum rózsaszín drazsén
ként 
• Javallat 

Menopausalis ösztrogén hiány tünetek, pl. al
vászavarok, hőhullám, uragenital is atrophia és han
gulati zavarok kezelése; postmenopausalis osteo
porosis megelőzése a csonttörésekre való fokozott 
hajlam esetén. 
G Ellenjavallat 

Terhesség, a májfunkció súlyos zavarai, Dubin
Johnson és Rotor-syndroma; fennálló vagy az 
anamnesisben szerepló: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozás, thrombophlebitis, 
thromboembolíás megbetegedések és ezekre való 
hajlam, emlő- vagy endametrium carcinoma, májda
ganat sarlósejtes anaemia, ismeretlen eredetű hü
velyi_ vérzés, súlyos hypertonia.~úlyos diabetes 
mell1tus, a méhnyálkahártya elváltozásai, lipid
anyagcsere zavarok; kórelőzményben szereplő ter
hességi icterus, terhességi pruritus, herpes gesta
tionis, otosclerosis (mely a megelőző terhesség/ek 
folyamán súlyosbodott). 
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• Adagolás 
Naponta 1 drazsé (lehetőleg mindig azonos idő

p_ontban) szabál~os vérzés eselén a ciklus 5. napjá
t~! kezdve, s_zabalytalan vérzés vagy a vérzés teljes 
h1ánya eseten. bármikor elkez.dve 21. napon át. A 
21. nap ~tá~ 7 gyógyszermentes nap következik, 
melxnek IdeJe alatt menstruációszerú vérzés jelent
ke:lk. A kö~etkező 21 drazsé szedését a 7 napos 
s:un~t ulám 8. napon kell elkezdeni, akkor is, ha a 
verzes ekkor még nem szúnt meg. 

A helyes szedési sorrendet először a fehér utá
na a rózsaszín drazsék, számozás és nyílak jeizik a 
csomagoláson. 

Ha a drazsé bevétele elmarad a szakott Időben 
úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Ha 12 óráná'l 
hosszabb idő telik el az utolsó drazsé bevételét kö
vetően, akkor az idő előtti vérzés elkerülésemiatt az 
elfelejtett drazsé/kl kihagyásával kell folytatni a sze
dést a megkezdett csomagbóL 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés ét
vágyfokozódás, testsúly- és libido változások le
hangoltság, chloasma, köztivérzések, kontaktle~cse 
viselési panaszok. Ritkán triglicerid-szint emelke
dés, vércukorszint emelkedés, glukóz tolerancia 
csökkenés, vérnyomás emelkedés, thromboembo
lia, májbetegség ek, sárgaság, epehólyag megbete
gedések, bórkiütés jelentkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel 

penicilinnel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkel' 
dihidroergotaminnal, trankjllánsokkal (hatáscsök~ 
kenés), -

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombinid6-meghatározás és 
szükség eselén az anticoaguláns adagjának módo
sítása válhat szükségessé), 

- triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- he13atotoxikus hatású gyógyszerekkel (hepato
toxicitás fokozódás veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi- és nőgyógyászati vizsgálatot (elsősorban vér
ny?n:ásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
elo Vizsgálat, emlóvizsgálat, citológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatotjelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mell1tus, hypertonia, varicositas, phlebitis, otoscle
rosis, epilepszia, sclerosis multiplex, chorea minor, 
intermittáló porphyria, látens tetania, jóindulatú 
méhdaganat, endometriosis vagy mastopathia ese
lén. 

Hüvelyatrophia eselén lokális kezelés (is) java
solt. 

, Alk.~lmazása alatt kb. félévenként orvosi ellenőr
zes szukséges. 
. Elhúzódó áttöréses vérzés eselén endametrium 

VIzsgálatot kell végezni. 
. Jelen_leg néhány adat szerint a mellrák kialaku

las kockazatának kismértékű növekedését észlelték 
a_hoss:ú!áv9 postmenopausalis hormonRezef(~fSben 
reszesulo nak esetében. 

Ezért 5::-10 évn~l hosszabb ideig tartó terápia 
csak az elony/kockazat szigorú mérlegelésével al
kalmazható. 

A kezelés során, különösen olyan nők esetében 
akikne~ fibrocisztikus emlőbetegségük van, vagY 
családjukban (közvetlen rokonok között) emlőrák 
fordul~ ~lő, rendszeres emlővizsgálat (mammo
graphla 1s) szükséges, továbbá fel kell hívni a figyel
met az emlő önvizsgálatáfa is. 

Alkal~azása során, amennyiben szükséges, 
megfelelo (nem hormonális) fogamzásgátlás java
solt. 

Ö;>ztrogént tartalmazó hormonkészítmények 
szedese eselén megnövekedhet a thromboem
boli~s. megbetegedések, a cerebralis és myocar
di~lls Infarctus, a szubarachnoidalis haemorrhagia 
elofordulásának valószínűsége. Ez a kockázat ma
gasabb a kor előrehaladtával, de főként dohányzák 
eset~n. A gyógyszer alkalmazása alatt ezért a do
hányzás teljes elhagyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
• - először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gu, vagy szokatlanul erős fejfájások, akut látászava
rok és érzéskiesések, thrombosis vagy infarktus 
gyanúja esetén, 
. - jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
ICterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
ke~ése, epilepszia, ill. az epilepsziás rohamok gya
konbb előfordulása esetén, valamint 

-tervezett mútétek (előtte 6 héttel), hosszantar
tó immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség 
esetén. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + VSz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4457 

F/1725 



CYCLOPLATIN 50 mg injekció 
infúzióhoz (1 Ox) 

CYCLOPLATIN 200 mg injekció 
infúzióhoz (Sx) 

CYCLOPLATIN 50 mg injekció 
infúzióhoz (1 x)* 

CYCLOPLATIN 150mg injekció 
infúzióhoz (1 x)* 

CYCLOPLATIN 450 mg injekció 
infúzióhoz (1 x)* 

.. 

LACHEMA ATC kód:' LOIX A02 

A karboplatin bifunkcionalis alkiláló vegyület, 
mely DNS szálakon belüli és a szálak közölti ke
resztkötések létrehozásával gátolja a DNS szinté
zist. Hatása nem sejtciklus-specifikus, a ciszplat
inéhoz hasonló, de nephro- és ototoxicitása, vala
mint gastrointestinalis mellékhatása lényegesen 
enyhébb. 

Az ultraszűréssei kinyerhető teljes és a szabad 
platina plazmakoncentrációja egyenesen arányos 
az adaggal. 

A karboplatin plazma-felezési ideje 24 óra. Ez 
idő alatt az alkalmazott platinamennyiség 87%-a kö
tódik a plazmafehérjékhez. 24 óra alatt a beadott 
mennyiség 60-80%-a választódik ki a vizelettel, leg
nagyobb része már az első 6 órában. 
• Hatóanyag 

50 mg, ill. 200 mg carboplatinum, valamint cit
romsav és nátrium-hidroxid segédanyag porampul
lánként; 50 mg, ill. 150 mg, ill. 450 mg carbopla
tinum aqua dest. pro inj.-ben 20 ml-es, 50 ml-es, ill. 
100ml-es ampullánként 
• Javallat 

Elsősorban epithelialis eredetü, előrehaladott 
petefészek carcinoma, valamint kissejtes tüdöcarci
noma, laphámsejtes fej-, nyak carcinoma, hólyag
carcinama kezelése. Egyes esetekben {pl. vese
elégtelenség) kombinált terápiában a ciszplatin he
lyettesítésére alkalmazható. 
• Ellenjavallat 

Platina vegyületek iránti túlérzékenység, súlyos 
csontvelökárosodás, súlyos veseelégtelenség, ter
hesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban alkalmazható. 
Felnőttek szokásos adagja 400 mg/testfelület m2 

négy hetente {az össz-leukocyta, a neutrophil gra
nulocyta és a thrombocytaszám normalizálódását 
követően). 

A porampullák tartalmát közvetlenül a felhasz
nálás előtt kell 10 ml {50 mg-os porampulla), il1.40 
ml (200 mg-os porampulla) aqua dest. pro i nj. hoz-

záadásával feloldani. Az oldatok 1 ml-e minden 
esetben 5 mg hatóanyagat tartalmaz. A porampul
la tartalmát (a feloldás! követően) és az oldatos in
jekciót egyszeri intravénás infúzióként 500 ml 5%
os glukóz oldattal hígítva 20-60 perc alatt, vagy 
öt részre elosztva 5 egymást követő napon át 
kell beadni. 

Idős korban, rossz általános állapot, vesekáro
sodás, előzetes vagy egyidejű myelosuppressiv ke
zelés, valamint egyéb kockázati tényezök eselén az 
adag csökkentése és az adagolási idöközök meg
változtatása válhat szükségessé. 

Alumínium tartalmú tűket, infúziós Szereléket in
kompatibilitás miatt nem szabad az elókészítéshez, 
ill. a beadáshoz használni. Az infúziót lehetőleg erre 
kijelölt helyen megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett (védőkesztyű stb.) kell elkészíteni a képzett 
szakembernek. Ügyelni kell, hogy a karboplatinas 
oldat bőrre, nyálkahártyára, szembe ne kerüljön. Ha 
ez mégis megtörténik, az érintett területet vízzel 
vagy fiziológiás sóoldattal azonnal le-, ill. ki kell 
mosni. 
• Mellékhatás 

Csontvelőkárosodás (általában reverzibilis, sza
rosan összefügg a vesék karboplatin clearance
ével; a thrombocytopenia, a neutropenia, a leukope
nia és az anaemia többnyire a kezelés 14-21. nap
ja közölt jelentkezik); hányás (általában az adago
lás! követő 6-12 órában jelentkezik; az elnyújtott, 5 
egymást követő napon végzett adagolás ritkábban 
idéz elő hányás!, mint az egyszeri adaggal történő 
intermittáló kezelés); ritkán vesekárosodás, a plaz
ma karbamid- és kreatinin szintjének emelkedése (a 
karboplatin kevésbé vesetoxikus mint a ciszplatin, 
ezért nem szükséges hidrálás vagy forszírozott 
diuresis), ototoxicitás (általában tinnitus; előzetes 
olatoxikus gyógyszeres kezelés esetén további hal
láskárosodás várható), neurotoxicitás (leggyakrab
ban paraesthesia, a mély Achilles-reflex csökkené
se és látászavar, melyek előfordulása gyakoribb és 
súlyosabb előzetes ciszplatin kezelés esetén), át
meneti májfunkciózavarok. 

Egyes esetekben mucositis, stomatitis, az 
ízérzés megváltozása, alopecia, láz, hidegrázás, 
vagy allergiás reakciók jelentkezhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- nephro- és ototoxikus gyógyszerekkel ( pl. 

aminoglikozidokkal, kacsdiureticumokkal). 
Óvatosan adható: 
-egyéb myelosuppressiv gyógyszerekkel, 
- kelátképző gyógyszerekkel (a karboplatin 

hatása csökken), 
- élővírus vakcinákkal. 

• Figyelmeztetés 
Karboplatin kezelés csak a cytostatikus kemote

rápiában jártas onkológus szakorvos által vagy fel
ügyelete mellett végezhető. 
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Súlyos csontvelő-, máj- vagy vesefunkciókáro
sodás eselén a kezelést be kell szüntetni. 

A myelosuppressio (leukopenia, neutropenia és 
thrombocytopenia) dózisfüggő és dózislimitáló. 

A kezelés alatt és utána 6 hónapig megfelelö 
(nem hormon"ális) fogamzásQátlást javasolt alkal
mazni. 

A karboplatin infúziós oldatot adagolás közben 
fénytól és fémfelületektól óvni kell. 

A kezelés során a vérképet (hetente), a kezelés 
megkezdése előtt (főként meglévő vesekárosodás 
és nephrotoxikus gyógyszeres kezelés esetén) és a 
kezelés alatt a vesemúködést rendszeresen ellenő
rizni kell. 

A kezelés előtt és alatt audiológiai vizsgálat ja
vasolt. 

Túladagolás: antidoturna nem ismert. A túlada
golás várható szövódményei a súlyos myelosup
pressio és a májkárosodás. 

Eltartás: sötét helyen, fénytól védve, 25°C alatti 
szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4336 (50 mg injek
ció infúzióhoz); OGYI-T.: 4337 (150 mg injekció 
infúzióhoz); OGYI-T.: 4338 (450 mg injekció infúzió
hoz); K - 1882 (50 mg porampulla infúzióhoz); 
K- 1883 (200 mg porampulla infúzióhoz): 

CYNT.0,2.mg filmtabfetta 
(30x; 1 oox) 

CYNT0,4mg filmtablettá 
(30x; 1 OOx) / 

Ell LILLY ATC'kóO:·co2ACÜ5 

A maxanidin a rendelkezésre álló kisérleti ada
tok szeríni a központi idegrendszerre ható antihy
pertensiv szer. Szelektíven hat az agytörzsben az 11-

imidazolin receptorokra. Az 11-imidazolin receptor 
hatás következménye a szimpatikus idegrendszer 
csökkent aktivitása, ami kimutatható a szív, a 
splanchnicus terület és a vese szimpatikus ideg
rostjain. 

A maxanidin abban különbözik a többi centráli
san ható antihypertensiv szertól, hogy az 11-imida
zoline receptorokkal összehasonlítva csak kis affini
tással kötódik a centrális a 2-adrenoceptorokhoz. 
Feltételezhető, hogy az a 2-adrenoceptorok felelősek 
a a szedáció és a szájszárazság kialakulásáért, 
amelyek a központi hatású antihypertensiv szerek 
leggyakoribb mellékhatásai. 

Az orálisan alkalmazott maxanidin 90%-a felszí
vódik. Nem történik "first pass" átalakulás, bio
hasznosulása 88%. A táplálék nem befolyásolja fel
szfvódását. 

A moxonidin a maximális p!.~zmaszintet a film
tabletta bevételét követően 30--180 perccel éri el. A 
gyógyszernek mintegy 7%-a kötódik plazmafehér
jékhez. 

A maxanidin 10-20%-a metabolizálódik, elsó
sorban 4,5-dehidroximoxonidinné és egy guanidin
származékká az imidazol in gyűrű felnyitása révén. A 
4,5-dehidroximoxonidin hypotensiv hatása 1/10-e, a 
guanidinszármazék hypotensiv hatása pediQ"'-:K."evc
sebb, mint 1/100-a a moxonidinénak. 

A maxanidin és metabolitjai szinte teljes mérték
ben a vesén keresztül ürülnek ki. Több mint 90%-a 
a vizelettel választódik ki az első 24 órában és mind
össze körülbelül 1% távozik a széklettel. A nem 
metabolizált moxonidin kumulatív renalis kiválasztá
sa kb. 50-75%. A moxonidin átlagos plazmafelezé
si ideje 2,2-2,3 óra, a renalis felezési idő 2,6-2,8 
óra. 
• Hatóanyag 

0,2 mg illetve 0,4 mg moxOnidinum filmtablet
tánként. 
• Javallat 

Essentialis hypertonia. 
o Ellenjavallat 

Moxonidinnel szembeni túlérzékenység. 
Angioneurotikus oedema az anamnesisben. Sick si
nus syndroma vagy sinoauricularis block, ll .vagy 
lll. fokú AV-black. Bradycardia (nyugalmi pulzus 
< 50/min). Malignus arrhythmia. Súlyos szívelégte
lcnség. Súlyos coronaria-betegség vagy instabil an
gina. Súlyos májbetegség. Előrehaladott veseelég
telenség (30 ml/minél kisebb GFR ill. 160 mmol/1 fe
letti szérum creatinin). 

Klinikai tapasztalatok hiányában a maxanidin 
kezelés nem javallt az alábbi esetekben: claudicatio 
intermittens, Raynaud-syndroma, Parkinson kór, epi
lepszia, glaucoma, depresszió, terhesség és szap
tatás időszaka, valamint 16 év alatti életkor. 
• Adagolás 

A kezelést 0,2 mg moxonidinnel kell kezdeni 
(reggel 1 db 0,2 mg-os tabletta). A gyógyszer ada
golását három hetes időközökben lehet módosítani 
a megfelelő vérnyomás beállításáig. A szokásos 
fenntartó napi adag 0,4 mg, amelyet két dózisban 
kell bevenni (reggel és este). A legmagasabb aján
lott egyszeri adag 0,4 mg, a maximális ajánlott napi 
adag 0,6 mg, két részre osztva (0,4 mg reggel és 
0,2 mg este). Mérsékelten beszűkül! vesemúködésü 
betegeknek (GFR 30-60 ml/min) adva az egyszeri 
adag ne'r'h haladhatja meg a 0,2 mg-ot, és a napi 
adag a 0,4 mg-ot. 

A tablettát étkezés közben vagy étkezés után, 
kevés folyadékkal ajánlott bevenni Az alkalmazás 
időtartama nem korlátozott 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetén szájszárazság, fejfájás, 
szedáció, gyengeség, szédülés, alvászavarok, a lá-
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bakban gyengeségérzés jelentkezhet. Ezen mellék
hatások gyakorisága és intenzitása a kezelés során 
csökken. 

Igen ritkán túlérzékenységi reakciók (bőrkiütés) 
fordulhatnak elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Más hypotensiv gyógyszerekkel együttesen ad
va a maxenidin hypotensiv hatása fokozódik. 

Ha a B-blockolókkal kombinált Cynt kezelés 
megszakítása szükséges, a maxanidin szedése 
csak a B-blockoló adagolásának befejezése után 
néhány nappal hagyható abba (vérnyomásemelke
dés veszélye miatt). 

A maxanidin fokozhatja az alkohol, sze
datívurnak és hypnoticumok hatását. 

A tolazolin - dózistól függóen - csökkenti vagy 
megszünteti a maxanidin hatását. 

Klinikai tapasztalatok hiányában kerülni kell a 
maxanidin együttes adását triciklikus antidep
resszánsokkal, ben"zodiazepin készítményekkel és 
alkoholla!. 
o Figyelmeztetés 

Ha a ['1-blockolóval kombinált maxanidin keze
lést fel kell függeszteni, először a B-blockoló adago
lását kell elhagyni, a Cynt kezelést pedig csak né
hány nap elmúltával (lásd Gyógyszerkölcsönhatás). 

A veseműködés mérsékelt beszúkülése esetén 
(GFR 30-60 ml/min, szérum kreatinin 110-160 
mmol/1) a maxanidin hypotensiv hatását szarosan 
követni kell. különösen a kezelés kezdetén. 

Bár a maxanidin kezelés hirtelen leállítását köve
tően nem tapasztaltak "rebound" hatást, nem aján
lott a maxanidin kezelést hirtelen leállítani. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, 
ezért az orvos egyedileg határozza meg, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási 
módon történő alkalmazása mellett szabad jármű
vet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni. 

Túladagolás: Néhány esetben 2,0 mg-ig terjedő 
orális dózisokat is mellékhatások nélkül alkalmaz
tak. Két gyermekben (2 és 3 évesek) inoxonidin vé
letlen bevétele szedációt, comát, hypotensiot és 
myosist okozott. A gyomormosás, glukóz infúzió és 
nyugalom 24 óra alatt teljes felépülést eredménye
zett. 

A maxanidin farmakológiai hatásának ismereté
ben felnőtteken a következő tünetek jelentkezése 
várható: szedáció, hypotensio, orthostatikus regulá
ciós zavar, bradycardia, szájszárazság, ritkán há
nyás, és igen ritkán a vérnyomás paradox emelke
dése is előfordulhat. 

Mérgezés esetén dóz:istól függöen tolazoJin 
csökkenti vagy megszünteti a maxanidin hatását. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4437 (0,2 mg 
filmtabl.); OGYI-T.: 4438 (0,4 mg filmtabl.) 
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DALACIN hüvelykr~nj (40 gj··· 
UPJOHN 

A kl indamicin mikrobaellenes szer, amely a klin
damicin érzékeny anaerob, valamint Gram-pozitív 
aerob baktériumokkal szemben hatékony. ln vitro 
aktívnak bizonyul az alábbi, bakteriális vaginasist 
okozó mikrobák ellen: Gardnerelia vagina/is, 
Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Mycoplasma 
hominis, Peptostreptococcus spp. 

Farmakokinetika: Napi egyszeri 100 mg klin
damicin dózist alkalmazva vaginálisan20mg/g klin
damicint tartalmazó krém formájában a szérum 
csúcskoncentráció egészséges önkéntesekben 20 
ng/ml (3-93 ng/ml határértékek között mozog.) A 
vaginálisan alkalmazott dózisnak átlagosan 3%-a 
(O, 1-7%) szívódik fel szisztémásan. 

Bakterálls eredetű vaginasis eselén 5 mg 
Dalacin hüvelykrém (200 ng/g klindamicin) vaginális 
alkalmazását követően kb. 4%-os (0,8-8%-os) a fel
szívódás, amely közel megegyező az egészséges 
önkénteseken mért értékekkel. 
• Hatóanyag 

A vaginális alkalmazásra szánt krém 2% clin
damycinum bázist tartalmaz (foszfát só formájá
ban). 

Segédanyagok: szorbit_?.n monosztearat, poli
szorbate 60, cetosztearilaiK'ohoi, cetilpalmitat, ásvá
nyi olaj, tisztított víz, vatamint 1% benzilalkohol kon
zerválószerként. 

A Dalacin hüvelykrém 40 grammos tubusban 
található, a csomagolás ezenkívül 7 db egyszer 
használatos adagolótartályt tartalmaz. A kalibrált 
adagolótartály megtöltése után 1 dózis!, kb. 5 g 
krémet tartalmaz (amely 100 mg klindamicinnek fe
lel meg). 
• Javallat 

A vaginálisan alkalmazott klindamicin foszfát 
krém hatékony bakteriális eredetű vaginasisak ke
zelésében (korábban haernaphilus vaginitis, gard
nerelia vaginitis, nemspecifikus vaginitis, 
Corynebacterium vaginitis, vagy anaerob vagi
nosis). 

Más, vulvovaginitis! okozó kórokozók, így 
Trichomonas vaginalis és Candida albicans jelenlé
te megfelelő mikrobiológiai módszerekkel kizáran
dó. 
• Ellenjavallat 

A klindamicin foszfát tartalmú krém ellenjavallt, 
amennyiben a beteg anamnesisében klindamicin 
vagy lincomycin iránti túlérzékenység szerepel. 

D 
• Adagolás 

Hét egymást követő napon lefekvés előtt egy te
li adagolótartálynyi (kb. 5 g) krémet kell intravaginá
lisan alkalmazni. 
e Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok során a klindamicin foszfát 
krém vaginalis alkalmazásával biztosan, valószí
nűleg, vagy esetleg kapcsolatba hozható mellék
hatásokat a betegek 24%-ában észleltek, amelyek 
az alábbiak (a százaiékos gyakorisággal nem jel
lemzett tünetek a betegek kevesebb mint 1 %-ában 
fordultak elő): 

Genitális traktus: cervicitis/vaginitis (14%), vulva 
irritáció {6%). 

Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédü
lés. 

Gastrointestinalis tünetek: gyomorégés, hányin
ger, hányás, hasmenés, székrekedés, abdominális 
fájdalom. 

Bórgyógyászeli és allergiás tünetek: kiütés, urli
caria. 

Különleges figyelmeztetések: a clindamycín al
kalmazása az iránta nem érzékeny kórokozók, fő

ként élesztőgombák túlnövekedéséhez vezethet. 
Valamennyi antibiotikum okozhat potenciálisan 

hasmenést, néhány esetben álhártyás colitist. Ezért 
bár a gyógyszer szisztémásan minimális mértékben 
szívódik fel, súlyos vagy tartós hasmenés jelentke
zésekor a kezelés azonnal megszakítandó, és meg
felelő diagnosztikai, valamint indokolt esetben terá
piás beavatkozás szükséges. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Keresztrezisztencia áll fenn a klindamicin és 
a linkamicin között. A klindamicin és az eritremicin 
in vitro kimutathatóan antagonizálják egymás ha
tását. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása terhesség alatt 
A patkányon és egéren végzett reprodukciós 

vizsgálatok során s.c. és per os 20-600 mg/ttkg/die 
dózisokat alkalmaztak: nem volt kimutatható, hogy 
a klindamicin károsan befolyásolná a fertilitási vagy 
magzatkárosító volna. Egy egértörzsón, hasadt 
szájpad kialakulását figyelték meg a kezelt egér 
foetusokban, de mivel ez a jelenség más törzsek
ben nem jelentkezett, törzsspecifikusnak tekinten-
dó. -

Klinikai vizsgálatok során terhes nőknek a máso
dik trimesterben vaginálisan alkalmazott klindamicin 
foszfát krém, valamint a második és harmadik 
trimesterben szisztémásan adott klindamicin alkal
mazása nem járt káros következményekkel. Azon
ban, mivel a terhesség első trimesterére vonatkozó
lag nincsenek megfelelő, jól kontrollált vizsgálatok, 
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és mivel az állatkísérletes reprodukciós vizsgálatok 
nem mindig prediktív értékűek humán vonatkozás
ban, a klindamicin terhesség alatti alkalmazása min
den esetben egyedi megfontolást igényel. 

Szapiatás alatti alkalmazása 
Nem ismeretes, hogy a kl indamicin vaginális al

kalmazást követően kiválaszlódik-e az anyatejjel 
Azonban, mivel mind orális, mind parenterálls alkal
mazás során átjut az anyatejbe, szoptató anya ese
tében a vaginális klindamicin foszfát kezelés is csak 
a terápiás haszon/kockázat arány gondos mérlege
lése után történhet. 

Túladagolás: Intravaginális alkalmazás eselén 
túladagolás veszélye nem áll fenn. 

A készítmény véletlenszerű lenyelése az orális 
klindamicin terápia során kialakuló terápiás szintek
nek megfelelő hatásokat eredményezheti. (Különle
ges figyelmeztetés: nincs.) 

Hatása a gépjárművezetésre és veszélyes gé
pekkel kapcsolatos munkavégzésre: Nem befolyá
solja hátrányosan sem a gépjárművezető-, sem a 
munkavégzőképességet. 

Gyógyszerészeti inkompatibilitások: Fizikai in
kompatibilitások nem ismeretesek. 

Más intravaginalis készítménnyel való egyidejű 
adása nem ajánlott. 

Eltartás: Ellenőrzött szabahőmérsékleten tar
tandó (15-30 °C között). Fagyástól óvni kell! 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4078 

DAUNÖBLASJINA20mginjékció·i.··.·• 
(1porampuila+10'ml·oldószer) .· 

PHARMACIA 

A daunorubicin cytostatikus hatású antraciklin 
származék. 

Hatását a DNS-hez kötődve, a nukleinsav-szin
tézis gátlásával fejti ki. Kismértékű antibakteriális és 
immunsuppressiv hatással is rendelkezik. 

Orálisan adagolva nem szívódik fel. 
Intravénás alkalmazást követően a hatóanyag 

gyorsan oszlik el a szövetekben, eloszlási felezési 
ideje kb. 45 perc. Fő metabolitja a farmakológiailag 
aktív daunorubicinol. 

Az alkalmazott adag kb. 25%-a a vesével (né
hány nap alatt) kb. 40%-a az epével választódik ki. 

A daunorubicin átjut a placentán, de nem jut át 
a vér-agy gáton. 
• Hatóanyag 

20 mg liofilezett daunorubiciníum chioratum 
porampullánként, 10 ml 0,9%-os nátrium klorid oldat 
oldószerampullánként. 

• Javallat 
Akut myeloid és lymphoid leukaemia kombinált 

terápiája. 
Szelid tumorok, neuroblastorna és rhab

domyosarcoma kezelése. 
• Ellenjavallat 

Előzetesen fennálló súlyos ·szívbetegség, súlyos 
myelosuppressio, .súlyos fertőzések, a csontvelő 
tumorsejtes infiltrációja, terhesség és szapiatás 
(Jásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, az intra
muscularis vagy intrathecalis alkalmazáS tilos. 

Az adagot egyénileg, a beteg állapotától füg
gően kell meghatározni. 

Általában 40-60 mg/testfelület m2 adható egy
szeri adagban (pl. 45 mg/m2 vinkrisztinnel, predni
zolonnal és aszparaginázzal, valamint citarabinnal 
kombinálva.) A maximális ősszadag 600 mgfm2. 

Máj- és/vagy vesekárosodás eselén az adagot 
csökkenteni kell. 

A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerrel 
(fiziológiás sóoldat) kell feloldani és 0,9%-os nátri
um klorid iv. infúzió alkalmazásával egyidejűleg az 
infúziós szerelék csővén át beadni. Ez a módszer 
csökkenti az extravasalio veszély'ét és egyben biz
tosítja a véna átmosását is. A bekötött tű helyzetét 
ellenőrizni kell. 

Az injekciós oldat elkészítésekor az ápolósze
mélyzetnek védőkesztyűt és maszkol kell hasz
nálnia 

Ha az oldat bőrre kerül, azt szappannal és vízzel 
azonnaile kell mosni. Nyálkahártyáról, kötőhártyáról 
izotóniás sóoldattal kell eltávolítani. 
• Mellékhatás 

Myelosuppressio, cardiotoxitas, hányinger, há
nyás, hasmenés, stamaiilis (az adagolás! követő 
5-10. napon), oesophagitis, gastrointestinalis ulcer
atio, hyperurikaemia vagy húgysav-nephropathiá, 
allergiás reakciók (bőrkiütés, viszketés), alopecia,a 
vizelet vöröses elszínezódése. 

Extravasalio eselén súlyos necrosis, phle
bosclerosis alakulhat ki, különösen kisvénák esetén, 
ill. ha a daunorubicin oldatot többször ugyanabba a 
vénába injektálják. 

Kézfeji vénába történő beadása kerülendó, mert 
az esetleges paravasatum okozta necrosis az ujjak 
mozgatását lrreverzibilisen károsíthatja. 

Az extravasalio észlelését követöen azonnal 
hidrokortizon-lidokain-N-acetil-ciszteines oldattal 
kell infiltrálni az érintett területet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
-· probcneciddel, szulfinpirazonnal (a daunoru

bicin emelheti a vér húgysavszintjét, ezért a kösz
vényellenes gyógyszerek adagjának módosítása 
válhat szükségessé; allopurinol alkalmazása java
solt a hyperurikaemia megelőzésére), 
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- myelosuppressiv gyógyszcrckkel, 
-élő vírus vakcinákkal. 
Inkompatibilitás miatt nem keverheló heparinnal 

és egyéb cytostatikumokkal. 
• Figyelmeztetés 

Oaunorubicin kezelés csak a cytostatikus kemo
terápiában járatos szakorvos által, ill. felügyelete 
mellett végezhető. 

Terhesség idején történő alkalmazásával kap
csolatban nincs megfelelő tapasztalat. 

Az állatkísérletek szeríni a daunorubicin magzat
károsodást okozhat, ezért terhességben alkalmazá
sát kerülni kell. 

A kezelés alatt a szoptatást meg kell szakítani. 
A kezelés előtt és alatt májfunkció (SGOT, SGPT, 

alkalikus foszfatáz, bilirubin) és· rendszeres vérkép, 
valamint plazma- és vizelet húgysavszint ellenőrzés 
szükséges. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges a már 
mealévő szívműködési zavarok esetén 

A javasolt maximális összadag (600 mg/m2) 
túllépése eselén fokozódik az irreverzibilis szív
clégtelenség kialakulásának kockázata. Ezért min
den egyes betegesetén külön-külön kell megállapí
tani az összadag mennyiségét, figyelembe véve a 
megelőző vagy egyidejű, egyéb cardiotoxikus 
gyógyszeres kezelést (pl. nagy adagú ív. ciklo
foszfamid, doxorubicin), vagy a mediastinális su
gárkezelést. 

A kezelés során és azt követően EKG és 
echocardiographiás ellenőrzés szükséges. 

Átmeneti EKG-elváltozások, mint a T-hullám el
laposodása vagy inverziója, S-T depressio és 
arrhythmiák miatt nem sz_9kséges a kezelést meg-
szakítani. ' 

A QRS-komplexum redukciója eselén azonban 
megfontolandó a daunorubicin adagolásának 
folytatása az irreverzibilis szívkárosodás veszélye 
miatt. 

A szívelégtelenség esetenként csak a daunoru
bicin adagolás! követően néhány héttel, hónappal 
vagy évekkel jelentkezik és gyakran nem reagál a 
hagyományos kezelésre. Hirtelen bekövetkező sú
lyos szívelégtelenség alakulhat ki, előzetes EKG vál
tozások nélkül. 

Túladagolás: Várható szövódményei a súlyos 
szívkárosodás és myelosuppressio. 

A beteget megfigyelés alatt kell tartani, a szívká
rosodás jeleinek észlelésekor a hagyományos keze
lést kell alkalmazni. 

Eltartás: hűvös, száraz helyen. Az elkészített 
daunorubicin oldatot fénytól védeni kell; szabahő
mérsékleten 24 óráig, hűtőszekrényben (2-8°C-on) 
48 óráig tartható el. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4642 

DEJI:AMYJREX szemcsepp (5 ml) ·• 
DEXAMYTREX szemkenőcs (3 g) 

MANN ·. ATC kód: 801 C: A01 

Hatóanyagai közüla gentamicín bactericid hatá
sú széles spektrulnú aminoglikozid. 

A baktérium fejlődésének proliferatív stádiumá
ban a protein szintézist megváltoztatja. 

ln vivo a staphylococcus speciesek kedvezően 
reagálnak a gcntamicinre. ln vitro a gentamicin ha
tékony a patogén Gram negatív kórokozók széles 
körére és néhány Gram-pozitív baktériumra: kosgu
láz pozitív és negatív staphylococcusok, beleértve 
néhány penicillinre rezisztens törzset is, Escherichia 
coli, Proteus speciesek (indol pozitív és negatív), 
Pseudomonas aeruginosa, a Klebsiella-Enterobac
ter-Serratla csoporthoz tartozó speciesek, 
Hernaphilus influenzae, Citrobacter, Salmonella, 
Shígella, Moraxella, Serratia és Neisseria specie
sek, kiváltképp a gonococcus. Baktericid és dege
neratív hatása a Gram-pozitív és Gram-negatív kór
okozókan 1-2 ~g/ml koncentrációval elérhető. A 
bakteriosztatikus kancentráció 2-3-szor alacso
nyabb. Hatásos !ntraocularis gentamicin szint csak 
subconjunctivalis injekcióval érhető el. 

A dexamethasone hatékony glukokortikoid, 
gyulladásgátló és antiallergiás hatású. 

lntraocularis gyulladás esetén (állatkísérletben) 
sokkal nagyobb mértékben hatol be a cornean, mint 
gyulladás hiányában. Helyileg alkalmazva hatásos 
kancentráció érhető el a kötóhártyában, a cornea
ban, a csarnokvízben és az irisben. 
• Hatóanyag 

Szemcsepp: 5 mg gentamidnum sulfuricum 
(3 mg gentamicinnel egyenértékű), 0,3 mg· de

xamethasonum natrium phosphoricum 1 ml steril vi
zes oldatban. 

Egyéb alkotórészek: nátrium-edetát nátrium
dlszulfit, dinátrium-hidrogén-foszfát, glicerin, 
hipromellóz, kálium-dihidrogén-foszfát, polividen és 
tartósítószerként cetrimid. 

Szemkenócs: 5 mg gentamidnum sulfuricum 
micronisatum (3 mg gentamicinnel egyenértékű), 
0,3 mg dexamethasonum micronisatum 1 g steril 
kenócsben. 

Egyéb alkotórészek: aszkorbil-palmitát, citrom
sav-monohidrát, glicerin-monosztearát, propiléng
likol, butil-hidroxi-toluol, DL-a-tokoferol, minisztril al
kohol, gyapjúviasz, folyékony paraffin, fehér vaselin 
és tartósítószerként klórbutanol-hemihidrát. 
• Javallat 

Gentamicime érzékeny kórokozók áltat okozott 
elülső szegment szemfertőzések, így a conjunctiva 
és epithel károsodása nélkül a cornea, valamint a 
szemhéjszél baktériumok által okozott intenzív gyul-
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!adásai. A kötőhártya és a szemhéjszél allergiás 
gyulladásai. 

Makacs elülső szegment vagy mély szemmeg
betegedések eselén szisztémás kezelés válhat 
szükségessé, ilyen esetekben kiegészítő gyógy
szerként ajánlatos. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely ősszetevőjével szembeni 
túlérzékenység, akut, gennyes ·'megbetegedések, 
herpes corneae superficialis, cornea sérülései és 
fekélyei, a szem tuberculosisa, a szem gombás fer
tőzése, glaucoma, trachoma. 
• Adagolás 

Szemcsepp 
Aszokásos adag naponta 4-6-szar 1-1 csepp a 

kőtőhártyazsákba. 

Szemkenőcs 

A szokásos adag naponta 2-3-szor és lefekvés
kor 5 mm hosszú kenőcs a szemrésbe. 

Folyamalos használatuk ne tartson tovább 2 
hétnéL 

A kezelés alatt a beteg állapotát és az intracu
laris nyomást ellenőrizni kell. 
• Mellékhatás 

Ritkán a kezelt szemen rövid ideig tartó, enyhe, 
égő érzés, múló irritáció léphet fel. Hosszantartó 
használat eselén glaucomát. cataractát, ritkán látó
ideg ártalmat, látótér- és látásélesség romlást, he
veny elülső uveitist bulbus perforáció!, mydriasist, 
akkomodációs képesség elvesztést. ptosist okoz
hat. 

Mint kűlsőleges antibiotikum, allergiás szenzi
tizációt okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Na-, K-, Ca-, Mg-sók esőkkenthetik a gentamicin 
hatását. 
• Figyelmeztetés 

A szemcsepp csak helyi kezelésre alkalmazha
tó, injekcióként nem! 

Ha rövid ideig tartó kezelés hatására javulás 
nem következik be, más készítményt kell alkal
mazni. 

Folyamatos használatuk ne tartson tovább 2 hét
nél (lásd Adagolásnál), mivel antibiotikumok és kor
tikoszteroidok tartós alkalmazása a rezisztens mik
roorganizmusok és gombák elszaporodását ered
ményezheti). 

Terheseken és 8 éves kor alatti gyermekeken 
nem vizsgálták a készítmény biztonságosságát és 
hatékonyságát. 

Szapiatás ideje alatt alkalmazása megfontolan
dó, mivel nem ismeretes, hogy a gyógyszer .ható
anyagai kiválasztódnak-e az anyatejbe. 

A kortikoszteroidok heveny purulens -esetekben 
elfedhetik vagy felerősíthetik a fertőzést. 

Antibiotikumok, ill_ kortikoszteroidok közölt is
mert a keresztallergia, erre figyelemmel kell lenni. 

Ha irritáció vagy túlérzékenység észlelhető, alkal
mazását abba kell hagyni. 

A készítménnyel történő kezelés idején kontakt
lencse viselése nem javallt. 

A beteg figyeimét fel kell hívni a higiénés szabá
lyok betartására (alapos kézmosás szűkséges alkal
mazása előtt, a szemcseppentó-, ill. tubus nyilását 
minden szennyeződéstól óvni kell). 

A kenőcs elhomályosíthatja a látást, ezért hasz
nálata gépjárművezetésnéL valamint veszélyes gé
pek kezelésénél külön óvatosságat igényel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 25°C alatt. 
A szemcsepp fénytól védve, dobaiába vissza

helyezve tárolandó. Felbontás után a szemcsepp 6 
hétig használható fel a lejárati időn belül. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4508 (szem
csepp); OGYI-T: 4509 (szemkenőcs) 

so/o DEXTROSE USP-BAXTER. 
;lltúzió <5oöml;"1o?omiJ 

BAXTER 

Steril, pirogénmentes, elektrolitmentes 5%-os 
glukóz infúzió-(Viaflex) múanyag infúziós tasakban. 

Folyadék- és kalóriapótlásra alkalmas infúziós 
oldat. 

A beteg klinikai állapotától függően diuresist 
okozhat. 
• Hatóanyag 

Összetétel literenként 

Glucosum monohydricum 
Aqua destillala pro in j. 

Ozmolarítás: 
Energiatartalom· 
pH 

• Javallat 

50,0 g 
ad 1000,0 ml 

252 mOsm/1 
170 kcal/l 

3,5-6,5 

Súlyos hypertoniás dehydratio (hypernat
raemiás vízhiányos exsiccosis) esetén az infúziós 
terápia bevezetése, parcnterális táplálás eselén a 
szénhidrátszükséglet egy részének fedezése. 

Elektrolitoldatok hígítására és kompatibilis 
gyógyszerek számára vivőoldat 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio (nátriumhiányos exsiccosis), 
súlyos metabolikus zavarok (lactatacidosis). 
• Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban. 
A teljes adag és az infundálás sebessége a kor

tól, súlytól és a beteg klinikai állapotától, valamint a 
laboratóriumi vizsgálatok eredményétól függ. 
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Felnőtteknek: 

Általában szükséges napi adag: 500-1000 ml 
infúzió. 

Szokásos infundálási sebesség: 60-80 
csepp/perc. 

Maximális_ infundálási sebesség: 100-120 
csepp/perc, a beadott mennyiség ne haladja meg 
az 5 ml infúzió/ttkQ/óra (0,25 g glukóz/ttkg/óra) ér
téket. 

Maximális napi adag: 1,5 g glukóz/ttkg/na p, az
az legfeljebb 2000 ml infúzió/nap. 

Csecsemőknek és gyermekeknek: 
Kortól és szükséglettől függően 10-40 ml infú

zió/ttkg/nap adható. 
A maximális infundálási sebesség: 0,5 g 

glukóz/ttkg/óra; azaz a beadott mennyiség ne ha
ladja meg a 10 ml infúzió/ttkg/óra értéket. 

. Használati utasítás a Viaflex műanyag infúziós 
tasakban levő infúzió alkalmazásához 

Leírás: 
A Viaflex múanyag infúziós tasak egy rövid, kék 

színú védőborítóval ellátott - szerelékhez kapcsol
ható - kifolyócsonkkal, valamint egy második- ön
záródó latexból készűlt- gyógyszeradagoló csonk
kal rendelkezik. A gyógyszeradagoló csonk az 
egyetlen hely, melyen át fecskendővel gyógyszer 
adagolható a rendszerbe. 

Ha olyan szereléket használ, mely levegőcsatla
kozóval rendelkezik, meg kell győződni arról, hogy a 
levegőztető bejárati nyílás mindig zárt legyen. 

t. Ef6készület az infúzió adagolásához 
1. Vegye le a küls6 védőborítót, feltépve a felső 

bevágásnál és emelje kiJ?Z infúzió! tartalmazó belső 
múanyagtasakot. , 

2. Igazítsa meg az infúziós tasak szélén levő 

akasztó! és a csatlakozó csonkokat, ha szükséges 
3. Erőteljesen nyomja őssze az infúzió! tartalma

zó tasakol, és figyelmesen ellenőrizze, hogy van-e 
esetleg szivárgás, vagy valamilyen kis részecske az 
infúziós oldatban vagy a hegesztés mellett zavaros
e az oldat. 

Ne használja az infúziós tasakol, ha bármilyen 
rendellenességet észlel. 

Előfordulhat, hogy az infúziós műanyag tasakon 
némi elhomályosodás látható, ami a sterilizálási fo
lyamat alatt keletkező nedvesség - abszorpció kö
vetkezménye. Ez nem befolyásolja az infúzió minő
sógét A homályosság lassan eltűnik. 

4. Függessze fel a tasakat a fülön levő akasztó 
segítségéve!. 

5. A sterilitásra ügyelve készítse elő a szerelé
ket 

6. Távolitsa el a kék védőboritót az infúziós tasak 
alján levő kifolyócsonkról és illessze be jól a szere
lék csatlakozóját a csonkba. 

7. Töltse fel a szereléket és állítsa be az adago
lási az előírás szerint. Ha a szerelék elzáródna, ne 

pumpálja vissza az oldatot a tasakba, hanem cse
rélje ki a szereléket 

8. Használat után ürítse ki a tasakat és a szere
lékeket Nem szabad tárolni félig használt tasakokat 

ff. Gyógyszer{efektrofitkoncentrátum) hozzá
adás- amennyiben szükséges - az infúziós tasak
ban levő infúzióhoz 

a) Gyógyszer(elektrolitkoncentrátum) hozzá-
adás az infúzió beadása előtt: ·-

i. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat 
(fertőtlenítse a gyógyszerbevivó csonk látex felüle
tét a megfelelő antibakteriális folyadékkal az ajánlott 
eljárás szerint). 

2. Fecskendőt és 19-22 gauge méretú tű t hasz
nálva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk önzáródó 
gumimembránját és fecskendeZze be a gyógyszert. 
A gyógyszer befecskendezése után a tút ne hagyja 
a membránban. A gumimembrán önzáródó . 

3. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátumot). 

Nagy koncentrációjú gyógyszerek (elektrülitkon
centrátumok) hozzáadása esetén, mint pl. kálium
klorid, a tasakol fordítsa az adagolócsonkkal felfelé, 
majd összenyomva a csonkokat- mialatt a tasak így 
megfordítva van - ürítse tartalmukat a tasakban levő 
infúzióba. Ezután az infúziós tasak tartalmát keverje 
jól össze. 

b) Gyógyszer{elektrofitkoncentrátum) hozzá
adás az infúzió adagotása közben: 

1 . Zárja el a görgős zárat a szereléken. 
2. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat /az 

a) 1. pontban leírtak szerinV. 
3. Fecskendőt és 19-22 gauge méretú tűt 

használva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk ön
záródó gumimembránját és fecskendezze be a 
gyógyszert. A gyógyszer befecskendezése után a 
túl ne hagyja a membránban. A gumimembrán 
önzáródó. 

4. Vegye le a tasakat az állványról és fordítsa az 
adagolócsonkkal felfelé. 

5. Összenyomva mindkét csonkat- mialatt a ta
sak így megfordítva van - ürítse a tartalmukat a ta
sakban levő infúzióba. 

6. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátumot). 

7. Fordítsa vissza a tasakol a használatának 
megfelelő helyzetébe és folytassa az infúzió adago
lását. 

Figyelem! 
1."Ne levegőztessen. 
2. Ne használja a tasakol, ha a benne levő infú

ziós oldat nem tiszta, vagy nem átlátszó vagy ha a 
tasak sérül!. 

3. Ne használja soros csatlakozásokban az infú
ziós tasakokat Ilyen esetben ugyanis légembólia 
alakulhat ki, mivel rezidualis levegő kerülhet a sze
reléken át az érpályába az első tasakból, mielőtl 
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még a második tasak tartalmának adagolása meg
indulna. 

4. A gyors infúzió-adagolás ártalmas lehet. 
5. Ajánlatos az intravénás szereléket 24 órán

ként Jegalább egyszer lecserélni. 
A szerelékhasználat részletes adatai beszerez~ 

hetök a Bmeter Healthcare Ltd-tól. 
• Mellékhatás 

Kedvezőtlen reakciók léphetnek fel magától az 
infúziós oldattól vagy az adagolás technikája követ
kezményeként. Hőemelkedés, az infúzió beadása 
helyén gyulladás, vénás thrombosis, vagy az infúzió 
helyétól kiinduló és innen tovaterjedő phlebitis, 
extravasalio és hypervolaemia alakulhat ki. 

Bármilyen mellékhatás észlelésekor az infúzió
adást le kell állítan i, a beteget meg kell vizsgáin i és 
a megfelelő gyógyszeres kezelést meg kell kezdeni 
A fel nem használt infúziós oldatot és a szereléket 
esetleges vizsgálatra félre kell tenni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás beadás lokális szövetkárosodást okozhat. 

Az·oldat elektrolitmentes, így a rehydratio eléré
se után csak a megfelelő elektrolitok hozzáadásával 
szabad folytatni a kezelést. 

Alkalmazása előtt az esetleges metabolikus aci
dosist korrigálni kell. 

Az infúzió adásakor a vércukorszintet, a folya
dék- és sav- bázisháztartás egyensúlyát és a szé
rum ionogramot ellenőrizni kell. 

Dekompenzált szívefégtelcnség, tüdőoedema, 

oliguria és anuria eselén fokozott óvatosság indo
kolt. 

Ismert vagy szubklinikai diabetes mellitus esete
iben nagy elővigyázatossággal használható. 

A glukóz infúzió túlzott használata jelentős 
hypokalaemiát okozhat. 

Folyadéktúlterhelést okozhat a glukóz infúzió, 
mclynek következtében a szérum-el,ektrolit kan
centrációjának hígulása, hyperhydratatio, pangá
sos állapotok, vagy puJmanalis oedema alakul
hat ki. 

Nem szabad vérrel együtt és ugyanazon szere
léken keresztül adagolni a pseudoagglutinatio vagy 
haemolysis veszélye miatt. 

Nagyobb glukózadag növeli a szervezet kálium
és foszforigényét, ezért ennek pótlásáról szükség 
szerint gondoskodni kell. 

Parenterális gyógyszerkészítményeket az alkal
mazás előtt, de később is ajánlatos gyakran szabad 
szemmel is megvizsgál ni, hogy nem tartalmaz-eszi
lárd részecskéket és nem mutat-e eSetleges elszí
neződés!. 

Az infúzió intravénás adagolására kizárólag ste
ril szerelék használható. 

Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal megfelelő 
arányban elegyítve különböző töménységú oldatok 
készítésére alkalmas. 

Más gyógyszer az infúziós oldalba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírása 
5%-os glukóz-oldfittal va!ó hígítás! javasoL A sterili
tásra ügyelni kell. 

Elektrolitkoncentrátum vagy kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell lenni a 
pH és izotónia változására. 

Nem szabad tárolni gyógyszereket (elektrolit 
koncentrátumokat) tartalmazó infúziós oldatokat 

Kizárólag sértetlen tasakban levő tiszta oldat 
használható, a megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos. 

Terhességben csak abban az esetben szabad 
adagol ni, ha ez mindenképpen szükséges és indo
kolt. {5%-os glükóz infúzióval nem végeztek állato
kon reprodukciós tan~lmányokat, valamint nem is
mert az sem, hogy ártalmas-e a magzatra, vagy be
folyásolja-e a reprodukciós képességet humán al
kalmazás során.) 

Eltartás: szobahómérsékleten, 15-30 °C között. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYl-T · 4394 (500 ml); 

OGYI-T: 4 395 ( 1000 ml) 

DICLAC 5% gél (50 g)' 

DICLAC 5% gél(100 g) 

HEXAL 

Hatóanyaga kifejezett antirheumatikus, anal~ 

getikus, antiphlogistikus és antipyretikus tulajdonsá
gú. Gél formájában alkalmas fájdalmak, gyulladá
sok és duzzanatok kezelésére degeneratív ízűleli 
megbetegedések, a lágyrészek rheumás megbete
gedése, valamint a nem-rheumás gyulladásos fáj
dalmas állapotok, mint a sport- és baleseti sérülé
sek terápiájára. 

A prosztaglandinok szintézisét gátolja és inhibi
tora továbbigyulladási-és fájdalom-mediátoroknak, 
mint a leukotriéneknek, a bradikininnek és a lysoso
malis cnzimeknek. 

A kenőcsalapból a bőrön át jól szívódik fel és a 
synoviaban hatékony koncentrációban felhalmozó
dik. Plazmakoncentrációja lényegesen kisebb, mint 
a hatóanyag orális alkalmazása után. 

A plazmából a hatóanyag eliminálása 1,1-2 órás 
felezési idővel történik. 

Ismételt adás után kumulációval vagy a felezési 
idő megváltozásával nem kell számolni. Beszúkült 
vese- ill. májmúködésú betegekben sem észleltek 
kumulációt. 
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A diklofenak a gyulladásos szövetben (synovia) 
feldúsul és onnan késleltetve ürül ki. A diklofenak 
és metabolitjai áthaladnak a placentán, a magza
ti szervek ill. szövetek iránt azonban nincs affinitá
sa. A diklofenak kis mennyiségben bejut az anya
tejbe. 
e Hatóanyag 

2,50 g ill. 5,00 g diclofenacum natricum (50 g, ill 
100 g) vízzel lemosható gél-alapanyag ban. 
e Javallat 

Fájdalmak, gyulladások és duzzanatok mérsék
lése· 

- degeneratív izületi megbetegedésekben {a 
térd- és a kisebb izületek arthrosisai): 

- a lágyrészek rheumás megbetegedéseiben 
(ín- és ínhüvelygyulladások, fájdalmas vállmerev
ség, az izom- és a takszövet gyulladásai): 

- sport- és baleseti sérülésekben (rándulás, 
z(izódás, húzódás). 
o Ellenjavallat 

A készítménnyel, acetilszalicilsavval és egyéb 
nemszteroid gyulladásgátlóval szembeni túlérzé
kenység. 

Terhesség és szoptatás időszakában, valamint 6 
éves életkor alatt- kellő tapasztalatok hiányában
nem alkalmazható. 
• Adagolás 

Naponta általában 2-3-szor az érintett bőrterü
letre vékonyan felvinni. lontoforézis útján is alkal
mazható. Ilyenkor a Oiclac 5% gél-t a negatív pólus
ra (katód) kell felvinni. 
• Me\lékhatás 

Ritkán, érzékeny be;r:geken bórtünetek, mint pl 
bórvörösödés, viszketés, kiütés, nagyon ritkán ekze
ma, esetenként photosensitivitás. Ezek a gyógyszer 
elhagyása után rendszerint elmúlnak. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény alkoholt (2-propranol) is tartalmaz, 
ezért nyílt sebbel, nyálkahártyával vagy aszemmel 
ne érintkezzék. 

Esetleges túladagolás, pl. gyermeknek, vagy 
szakszerűtlen alkalmazás eselén fellépó szisztémás 
mellékhatások kezelése tüneti. 

Eltartás: 25°C alatt, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4000 (50 g gél); 

OGYI-T.: 4001 (100 g gél) 

DICLOFENAC'Q 100 mg \légbélkup 
(10x) . 

BIOGAL .. ... ATC kód: M01/\13os 

Gyulladáscsökkentó, fájdalom-, és lázcsillapító 
nemszteroid antirheumaticum. 

Hatását a gyulladás és a fájdalom kialakulásá
ban főszerepet játszó prosztaglandin-bioszintézis 
gátlásával fejti ki, a ciklooxigenáz enzim gátlása ré
vén. A vérlemezkék aggregatioját ls gátolja. 

Rheumás betegségekben csökkenti a nyugalmi 
és a terhelési fájdalmat, a reggeli ízületi merevsé
get, az ízületi duzzanatot. 

Posttraumás és postoperativ gyulladásos álla
potokban csillapítja a fájdalmat, csökkenti a gyulla
dásos duzzanatot és a seb körüli oedemát. 

Primer dysmenorrhoeaban enyhíti a fájdalmat, 
és csökkenti a vérzés mennyiségét. 

A kúp gyógyszerforma biztosítja a hatóanyag 
tartós vérszintjét és kíméli a gastrointestinalis rend
szert. A hatóanyag a rectum nyálkahártyán át gyor
san és teljes mértékben felszívódik, és a portalis ke
ringés!- ezáltal a first-pass metabolizmust- elkerül
ve közvetlenül a véráramba jut. A plazmakoncentrá
ció lineáris az alkalmazolt adaggaL 

Végbélkúpból a hatóanyag a maximális plazma
koncentrációt 1-2 óra alatt éri el. 

A diklofenak fehérjékhez való kötődése 99,7%, 
főleg albuminhoz kötődik (99,4%). 

Feldúsul a gyulladásos szövetekben és bejut a 
synovialis folyadékba. Ebben a maximális koncent
rációt 2-4 órával később éri el, mint a plazmában, 
és az 12 órán át magasabb marad. 

Az eliminációs felezési ideje a plazmából 1-2 
óra, a synovialis folyadékból 3-6 óra. 

Az alkalmazott adag kb. 60%-a, részben aktív 
metabolitok formájában avesén keresztül a vizelet
tel, kevesebb mint 1 %-a változatlan formában vá
lasztódik ki. A maradék mint metabolit eliminálódik 
az epén keresztül a széklettel. 

A hatóanyag abszorpciója, metabolizmusa és 
eliminációja az életkortól független. 

A megfelelő adagolási betartva, veseelégtelen
ség vagy májműködési zavar eselén sem tapasztal
ták a diklofenak kumulációját a szervezetben. 
• Hatóanyag 

100 mg diclofenacum natricum végbélkúpon
ként 
• Javallat 

Rheumás betegségek gyulladásos és degene
ratív formái: 

acut és chronikus arthritis, spondylarthritis an~ 
kylopoetica (M. Bechterew), semnegativ spondyl
arthritisek, osteoarthrosis, discopathia, spondylosis, 
spondylarthrosis. 
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Lágyrész-rheumatismus (bursitis, synovitis, ten
dosynovitis, fibrositis). 

Fájdalmas, gyulladásos nőgyógyászali állapo
tok (primer dysmenorrhoea, adnexitis). 

Postoperativ fájdalom (szájsebészeti, ortho
paed-sebészeti mütétek után). 

Posttraumás fájdalom (contusio, dystorsio, frac
tura). 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékeny
ség. Gyomorfekély, nyombélfekély. 

Nem adható olyan betegeknek, akiken az acetil
szalicilsav vagy más prosztaglandin-gátió hatású 
anyag asthmarohamot urticaria! vagy akut rhinitist 
váltott ki. 

Terhesség (főleg utolsó három hónapja). 
Szoptatás időszaka. 
Gyermekeknek 12 éves kor alatt, a magas 

hatóanyagtartalom miatt nem adható. 
• Adagolás 

Az ajánlott napi adag felnőtteknek, este 1 vég
bélkúp. KCrp alkalmazása különösen akkor célszerű 
amikor a fájdalom főleg éjszaka vagy reggel jelent~ 
kezík. 

Primer dysmenorrhoeában az ajánlott napi 100 
mg-os adag 200 mg-íg növelhető. 

A kezelést az első tünetek jelentkezésekor szük
séges elkezdeni és ezek intenzitásától függően né
hány napig folytatni. 
• Mellékhatás 

Általában jól tolerálható, ritkán az alábbi me l lék
hatások jelentkezhetnek: 

Gyomor-bélrendszer: alkalomszerűen cpigastri
alis fájdalom; egyéb gastrointestinalis zavarok; mint 
étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, flat
ulentia, peptikus fekély (occult vagy manifest vér
zés), nemspecifikus haemorrhagiás colitis. Colitis 
ulcerosa, Crohn-betegség, aranyeres panaszok 
exacerbatiója. 

Máj: ritkán a transzamináz-értékek átmeneti 
emelkedése, hepatitis. 

Cardiovascularis tünetek: pangásos szívelégte
lenség, oedema, hypertonia. 

Központi idegrendszer: fejfájás, szédülés, ká
bultság, álmosság, egyes esetekben az érzékelés 
zavarai, memóriazavar, desorientatio, látászavar 
(homályos látás, kettőslátás), halláscsökkenés, tin
nitus, álmatlanság, ingerlékenység, psychetikus re
akciók, depressio, görcsök, tremor. 

Renalis tünetek: ritkán veseműködési zavar, 
akut veseelégtelenség, haematuria, proteinuria, 
interstitialis nephritis, nephrosis-syndroma, papil
lanecrosis. 

Af!ergiás tünetek: urticaria, pruritus, erythroder
ma. Egyes esetekben bullosus bőrkiűiések, ekze
ma, erythema exsudativum multiforme, Stevens
Johnson syndroma, Lyell-syndroma,,hajhullás, fény
érzékenység. 

Dyspnoe, bronchospasmus. 
Vérképzőrendszeri tünetek: thrombocytopenia, 

leukopenia, anaemia (haemolytikus, aplastikus), 
agranulocytosis. 

Localis tünetek: égő érzés, tenesmus, vérzés. 
• GyógyszerkölcSönhatás 

óvatosan adható: 
- Litiummal vagy digoxinnal (növeli azok plaz

maszintjét). 

- Más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 
(mellékhatások fokozódása). 

- Diureticumokkal (csökken a diureticum hatá-
sa) · 

- Káliummegtakarító diureticummal (a szérum
kálium-szint növekedhet a káliumszint ellenőrizen
dő!). 

- Metotrexáttal (nemszteroid gyulladáscsökken
tők a metotrexát-kezelés.előtt 24 órával vagy a keze
lés után adva növelik annak plazmakoncentrációját 
és toxicitását). 

- Ciklosporinnal (növelhetik a vesetoxicitást). 
- Glukokortikoidokkal (egyidejűleg adva növek-

szik a gyomor-bélrendszeri vérzés veszélye). 
- Thrombocyta-aggregatiót" gátló gyógyszerek

kel (fokozza azok hatását). 
- Vérnyomáscsökkentökkel (csökken azok ha

tása). 
- Acetilszalicilsawal kombinálva, egyidejű be

vétel eselén (csökken a diklofenak szérumkoncent
rációja és viszont) 

- Anticoagulansok és antidiabeticumok hatását 
nem befolyásolja. Ennek ellenére anticoagulan
sokkal történő együttadás eselén a kívánt alvadás
gátló hatás laboratóriumi ellenőrzése javasolt. 
e Figyelmeztetés 

Mivel a prosztaglandinszintézis gátlásának hatá
sa a terhességre ezideig tisztázatlan, terheseknek 
az első 6 hónapban csak igen indokolt esetben az 
előny/kockázat mérlegelése alapján rendelhető. Az 
utolsó 3 hónapban nem adható a ductus Bottali ko
rai záródásának és a szülési fájdalom gátlásának le
hetősége miatt. 

Amennyiben a betegnek gyomor-, bélpanaszai 
vannak, illetve anamnesisében gyomor-, nyombélfe
kély, colitis ulcerosa, Crohn-betegség szerepel, 
csak fokozott orvosi ellenőrzés mellett adható. 

Májbetegségben, májkárosodás eselén a máj
enzim-értékek esetleges emelkedése miatt 
hosszantartó kezelés során a májfunkció ellenőrzé
se szükséges. 

Májfunkció romlása, májkárosadásra utaló klini
kai tünetek eselén a gyógyszer szedését fel kell füg
geszten i. 

Óvatosan adható időskorban, súlyos szív-, ve
se-, májbetegség, magasvérnyomás, hepatikus 
porphyria eselén (máj-, vesefunkció ellenőrzés 
szükséges). 
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Amennyiben a kezelés során gastrointestinalis 
vérzés, vagy ulcus jelentkezik, a gyógyszer szedé
sétabba kell hagyni! 

Tartós alkalmazása során a vérkép és a véralva
dás, a máj- és vesefunkció ellenőrizendő. 

Műtét utáni kqzvetlen alkalmazás eselén a vese
múködés fokozott ellenőrzése szükséges. 

Kezelés alatt jeleiltkező szédülés, vagy más 
központi idegrendszeri mellékhatás eselén járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni tilos! 

Alkalmazása során szeszesital fogyasztása ke
rü!endő. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között), 
sugárzó hótól védve. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4419 

DIOPARINE szemcsepp (5 ml) 

CIBAVISION ATC kód: S01XA19 

Gyulladáscsökkentő, vasotrophikus hatású 
heparinszármazékat tartalmazó szemcsepp, szaru
hártya betegségek kezelésére. 
• Hatóanyag 

75 mg natrium jodoheparinicum, valamint metil
p-hidroxi-benzoát 5 ml szemcseppben (1500 NE 
heparin ml-enként) 
• Javallat 

A cornea fekélyes elváj..lózásai, marádásos és 
égési sérülései. trophikus Zavarai, "száraz szem" 
syndroma, amiodaron által okozott thesaurismosis 
corneae. 
• Ellenjavallat 

Jód, ill. a készítmény egyéb összetevöi iránti 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek és gyermekeknek 
naponta 3-6-szor 1 csepp. 
• Mellékhatás 

Ritkán lokális irritáció, igen ritkán orrvérzés je
lentkezhet. Orrvérzés eselén a kezelést meg kell 
szakítani. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt higany (konzerválószer) tar
talmú szemcseppekkel. 
• Figyelmeztetés 

Felbontás után két hétig használható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 

• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4498 

DIVINA tabletta (21 x; 3 x 21) 

ORION ATC kód: GP3F B-06 

Bifázisos ősztradiolt és medroxiprogeszteront 
tartalmazó hormonkészítmény ösztrogén hiányiüne
tek kezelésére. 

A gesztagén hatóanyag alkalmazás§.va(~hieg
elózhető a csak ösztrogén! tartalmazó készitmények 
által kiváltott endametrium hyperplasia. 
e Hatóanyag 

2 mg oestradiolum valericum fehér tabletténként 
(11 db), 2 mg oestradiolum valericum és 10 mg 
medroxyprogesteronum aceticum kék tablettánként 
(10 db). 
a Javallat 

Menopausalis, ill. postmenopausalis ösztrogén
hiány tünetek kezelése; sebészeli beavatkozást kö
vetó nemihormon helyettesíló terápia. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, a májfunkció súlyos zavarai, Dubin
Johnson és Rotor-syndroma; fennálló vagy az 
anamnesisben szerepló: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elVáltozás, thrombophlebitis, 
thromboemboliás megbetegedések és ezekre való 
hajlam, emlő- vagy endametrium carcinoma, májda
gana t; sarlósejtes anaemia, ismeretlen eredetű hü
velyi vérzés, sCrlyos hypertonia, súlyos diabetes 
mellitus, a méhnyálkahártya elváltozásai, lipid
anyagcsere zavarok; kórelőzményben szereplő ter
hességi icterus, terhességi pruritus, herpes gesta
tionis, otosclerosis (mely a megelőző terhesség/ek 
folyamán súlyosbodott) 
• Adagolás 

Naponta 1 tabletta (lehetőleg mindig azonos 
időpontban) szabályos vérzés eselén a ciklus 5. 
napjától kezdve, histerectomiát követően vagy sza
bálylalan vérzés, ill. a vérzés teljes hiánya esetén 
bármikor elkezdve 21. napon át. A 21. nap után 7 
gyógyszermentes nap következik, melynek ideje 
alatt általában menstruációszerú vérzés jelentkezik. 
A következő 21 tablettaszedéséta 7 napos szünet 
utáni 8. napon kell elkezdeni, akkor is, ha a vérzés 
ekkor még nem állt el. 

A helyes szedési sorrendet (először a fehér, utá
na.a kék tabletták.) számozás és nyílak jelzik a· cso
magoláson. 

Ha a tabletta bevétele elmarad a szakott időben, 
úgy azt 1"2 órán belül pótolni kell. Ha 12 óránál 
hosszabb idő telik el az utolsó tabletta bevételét kö
vetően, akkor az idő előtti vérzés elkerülésemiatt az 
elfelejtett tabletta kihagyásával kell folytatni a sze
dés! a megkezdett csomagbóL 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, migrén, látászavar, 
mellfeszülés, étvágyfokozódás, testsúly- és libido 
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változások, lehangoltság, chloasma, köztivérzések, 
kontaktlencse viselési panaszok. Ritkán triglicerid
szint emelkedés, vércukorszint emelkedés, glu
kóz tolerancia csökkenés, vérnyomás emelkedés, 
thromboembolia, májbetegségek, sárgaság, epe
hólyag megbetegedések, bórkiütés jelentkezhét
nek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, 

penicilinnel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkel, 
dihidroergotaminnal, tranquillánsokkal (hatáscsök
kenés), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombinidó-meghatározás és 
szükség eselén az anticoaguláns adagjának módo
sítása válhat szükségessé), 

- triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

- orális antidiabeticumokkal, inzulinnal, vérnyo
máscsökkentökkel (adagjuk módosítása válhat 
szükségessé), 

- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel (hepato
toxicitás fokozódás veszélye). 

Befolyásolhatja a májfunkciós-. koagulációs-, 
pajzsmirigy- és a metyrapon teszt eredményeit. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi- és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlővizsgálat, citológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, hyperthyreoidismus, hypertonia, varicosi
tas, phlebitis, otosclerosis, epilepsia, sclerosis mul
tiplex, chorea minor, intermittáló porphyria, látens 
tetania, jóindulatú méhdaganat, endometriosis vagy 
mastopathia esetén. 

Hüvelyatrophia eselén lokális kezelés (is) java
solt. 

Alkalmazása alatt kb. félévenként orvosi ellenőr
zés szükséges. 

Májfunkció zavar eselén a kezelést meg kell 
szakítani. 

Elhúzódó áttöréses vérzés eselén endametrium 
vizsgálatot kell végezni. 

Jelenleg néhány adat szeríni a mellrák kialaku
lás kockázatának kismértékű növekedését észlelték 
a hosszútávú postmenopausalis hormonkezelésben 
részesülő nők esetében. 

Ezért 5-1 O évnél hosszabb ideig tartó terápia 
csak az elóny/kockázat szigorú m_érleg.eléséve! al
kalmazható. 

A kezelés során, különösen olyarl nők esetében, 
akiknek fibrocisztikus emlőbetegségük van, vagy 
családjukban (közvetlen rokonok között) emlőrák 

fordult elő, rendszeres emlővizsgálat (mammo
graphia is) szükséges, továbbá fel kell hívni a figyel
met az emlő önvizsgálatára is. 

Alkalmazása során, amennyiben szükséges, 
megfelelő (nem hormonális) fogamzásgátlás java
solt. 

Ösztrogén! tartalmazó hormonkészitmények 
szedése esetén· megnövekedhet a thromboem
boliás megbetegedések, a cerebralis és myocar
dialis infarctus, a subarachnoidealis haemorrhagia 
előfordulásának valószínűsége. Ez a kockázat ma
gasabb a kor előrehaladtával, de fóké!_lt dohányzák 
esetén. A gyógyszer alkalmazása alatt ezért a do
hányzás teljes elhagyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű, vagy szokatlanul erős fejfájások, akut látászava
rok és érzéskiesések, thrombosis vagy infarktus 
gyanúja esetén, 

- jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepsia, ill. az epilepsiás rohamok gyako
ribb előfordulása esetén, valamint 

-tervezett mútétek (előtte 6 héttel), hosszantar
tó immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség 
esetén. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + VSz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4492 

· DQPArv'nNt>lul-i~linjekció ..•...... •• 
infúzióhoz(:; x& ml; 36x&rnl) · ·· 

.. DOPAMIN.GIUI.INI. 200 injekció 

iniúzióhOz (10 ~ JO rnl) •• ••. 
•·oOPAMINGIUUN.I2&oi~jekció 

infúzióhoz ~:; x SO ml) ..•• ·.·• 
DOPAMIN GIULINI &00 injekcicS 

infúzióhoz (S x :;o·ml) 
GJUuNi!SoLvA/PHAR'MA 

ATé,'k0d:-_Cci1C:_-Áo4':.; 

A dopamin hatását részben közvetlenül, rész
ben noradrenalin felszabadítás útján fejti ki. 

Az alkalmazott dózistól függóen vasodilatatiót 
vált ki a coronariákban, a vese, máj, mesenterium és 
az agy ereiben, pozitiv i notrop hatást fejt ki, fokozza 
a diuresist. 

Alacsony dózistartományban csökkenti, magas 
dózistartományban növeli a perifériás ellenállást. 

A dopamin felezési ideje 1-5 perc. 
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• Hatóanyag 
50 mg dopaminium chioratum (5 ml) ampullán

ként; 
200 mg dopaminium chioratum (10 ml) ampul

lánként; 250 mg dopaminium chioratum (50 ml) am
pullánként; sao· mg dopaninium chioratum {50 ml) 
ampullánkén t. 

A készitmények seg"édanyagként nátrium diszul
fitot tartalmaznak. 
e Javallat 

Shockállapotok: cardiogen shock (pl. infarctus 
okozta szívelégtelenség), postoperatív shock, hypo
volaemiás shock (ha a folyadékpótlás nem állítja 
helyre a haemodinamikai egyensúlyt), toxikus 
shock; anaphylaxiás shock; súlyos hypotensio; fe
nyegető veseelégtelenség. Praeshockos állapot 
e Ellenjavallat 

Hyperthyreosis, phaeochromocytoma, szűk zu
gú glaucoma, prosztatamegnagyobbodás vizeletre
tencióvaL Tachyarrhythmia, kamrafibrilláció. 

Terhesség eselén csak az elóny/kockázat szigo
rú mérlegelésével adható. 

Szulfit-allergia. 
e Adagolás 

Az adagolási egyénileg kell megállapítani, a 
shock súlyosságának, valamint a kezelésre adott re
akciónak megfelelóen. Kizárólag iv. infúzióban ad
ható\ 

Átlagos adagolása a következő: 
a) alacsony adagok tartománya (pl. belgyógyá

szati intenzív és nephrológiai indikációk): 
* 100-250 j.lg/perc = 1,5-3,5 mg/ttkg/perc. 
b) közepes adagok tartománya (pl. sebészeli in

tenzív indikációk): 70 kg test~megű betegre vonat-
kozó adatok: , 

*300-750 j.lg/perc =4-10 mg/ttkg/perc. 
c) magas adagok tartománya (pl. szeptikus 

shock): 70 kg testtömegű betegre vonatkozó ada
tok: 

* 750-1500 [.!Q/perc= 10,5-21,5 mg/ttkg/perc. 
Az alacsony és a közepes dózisok eselén a 

Dopamin Giulini (50 mg/5 ml) és a Dopamin Giulini 
250, magas dózis eselén a Dopamin Giulini 200 és 
a Dopamin Giulini 500 alkalmazása ajánlott. 

l notrop és diuretikus hatás eléréséhez a javasolt 
adag 

* 100--250 j..i.g/perc. A diuresis maximuma kb.* 
250 jJg/perces adagnál jelentkezik, és tág dózistar
tományban (*1200 pg/perc-ig) állandó marad, de 
további dózisemelésnél újra csökken. 

A vérnyomásra gyakorolt hatás eléréséhez az 
adag emelhető kb. 500 pg/perc-re vagy még c fölé 
is, vagy pedig változatlan dopamin adagolás mellett 
kiegészítésként noradrenalin! kell adni (70 kg testtö
megű betegeknek mintegy 5 [.!Q/perc-es adagolás
sal). 

·A csillaggal jelzett adagok 70 kg-os testtömegO beteg
re vonatkoznak. 

Függetlenül az alkalmazott dózistól, amennyi
ben jelentős pulzusszám emelkedés vagy szívrit
muszavar jelentkezne, a további dózisemelés kont
raindikált. 

Átlagos adagok gyermekeknek: 4-6 
)lg/ttkg/perc 

Gyermekeknél - a felnőttektól eltérően -fokoza
tosan kell a kezelést bevezetni, alacsonyabb ada
gokkal kezdve. 

Az alkalmazás módja: 
A Oopamin G iulini és a Dopamin G iulini 200 ké

szitmények csak megfelelő infúziós oldattal hígítva 
alkalmazhatók. 

Javasolt infúziós oldatok: 
- 0,9%-os nátrium-klorid oldat 
- 5%-os glukózoldat 
- 5%-os glukózoldat 0,9%-os nátrium-klorid ol-

datban 
- 5%-os glukózoldat Ringer-laktát oldatban 
- 5%-os glukózoldat 0,45%-os nátrium-klorid ol-

datban 
-5°/o-OS levuJózoJdat 
- 10%-os levulózoldat 
- 1/6 mal-os nátrium-laktát oldat 
- Ringer-laktát oldat. 
A Dopamin Giulini 250 és Oopamin Giulini 500 

speciálls infúziós pumpával van ellátva, hogy hígí
tatlanul is lehessen alkalmazni, dc infúziósoldat
koncentrátumként, hígítva- ív. infúzióként-is alkal
mazható. 

A klinikai állapot stabilizálódása után a 
dopamininfúziót nem szabad hirtelen megszakítani, 
csak fokozatosan, csökkenő cseppszámmal sza
bad leállítani. 

Az infúzió időtartamát az egyéni reakciók szab
ják meg, pozitív tapasztalatok állnak rendelkezésre 
28 napon infúziós kezelés esetén. 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe émelygés, hányás, fejfájás, nyug
talanság, ujjremegés, anginás panaszok, palpitáció, 
vérnyomás-emelkedés. Magasabb adagoknál nő a 
szívritmuszavarok (tachycardia, supraventricularis, 
ventricularis arrhythmiák) veszélye 

A dopamininfúzió bórnekrózishoz is vezethet (a 
keringés eltolódása a splanchnikus terület javára, s 
a bór és izomzat rovására). Különösen az acralis 
keringési zavarokban szenvedő betegeknél, vala
mint nagy adagok alkalmazásakor fokozott ez a ve
szély. 

Splanctmikus területen végzett műtétek után 
vagy vérzékenységi hajlam eselén a gyomor-bél
rendszeri vérzés veszélye növekedhet a vérkerin
gés eltolódása miatt. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- MAO-gátiékkal (a dopamin hatása nagymér

tékben fokozódik és megnyúlik, ezért általában a 
normál dopaminadag 1/10-e is elegendő), 
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- diureticumokkal (hatásfokozódás), 
- guanetidinnel (a sympathomimetikus hatás fo-

kozódik). 
Együttadása kerülendö.-
- triciklikus antidepresszánsokkal (fokozott haj

lam súlyos ritmuszavarokra), 
- anaestheticumokkal (fokozott hajlam súlyos rit

muszavarokra l, 
- feniteinnel (vérnyomásesés, bradycardia), 
- anyarozs-alkaloidákkal (maximális perifériás 

érszükület gangraenaveszéllyel). 
e Figyelmeztetés 

A véletlenül paravénásan adott infúzió paravé
nás nekrózishoz vezethet, az infúzió! ezért lehetőleg 
vénakanülön keresztül kell adni. Szükség eselén el
lenintézkedésként az érintett terület fenlolaminnal 
(5-10 mg, 10 ml 0,9%-os nátrium-klorid oldatban) 
való azonnali lokális infiltrációja javasolt. 

A dopamin adása mellett is biztosítani kell a 
megfelelő volumenpótlást, az elektrolit-háztartást el
lenőrizni kelL Somnalens betegek eselén az esetle
ges aspirációs veszély miatt ügyelni kell a légutak 
szabadon tartására. 

A nátrium-szulfit tartalom miatt egyes esetekben 
- különösen asthma bronchialeban szenvedó bete
geknél-túlérzékenységi reakciók léphetnek fel, me
lyek hányás, hasmenés, nehézlégzés, akut asthmás 
roham, tudatzavarok vagy shock formájában mani
fesztálódhatnak. 

A dopamin lúgérzékeny, ezért pH 8 feletti infúzi
ós oldatban hosszabb idén (4 óra) keresztül nem 
adható. 

Túladagolás tünetei és ellenszerei: 
A túladagolás tünetei: lásd "Mellékhatás". 
Kezelése: a dopamin adagjának csökkentése és 

noradrenalin vagy dobutamin adása, illetve nitrogli
cerin (a szív elő- és utáterhelésének csökkentésére) 
vagy nitroprusszid adagolása javasolt. 

Csak igen súlyos esetben szükséges o:- vagy 13-
blockoló, nyugtalanság eselén szedatívurnak vagy 
tranquillánsok alkalmazása. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1191 (50 mg/5 ml inj.); 
OGYI-T.: 4227 (200 mg/10 ml inj.); OGYI-T.: 4228 
(250 mg/50 ml inj.); OGYI-T.: 4229 (500 mg/50 ml 
in j.) 

DORMICUM Smg/1 ml injekció 
(10 x 1 ml) 

DORMICUM 5 mg/5 1111 injekció 
{10x 5 ml) 

DORMICUM15 mg/3 ml injekció 
(25x3mi;100J<3ml) . . .·· 

DORMICUM 50 mg/10 ml injekció 
(5 x 10 ml)* 

ROCHE/EG IS • 

Hatóanyaga, a midazoiam imidazo-benzodi
azepin-származék. Nagyon gyorsan fellépő sedativ 
és elaitató hatás, valamint gyors kiürülés jellemzL 
Anticonvulsiv, anxiolytikus, izomgörcsoldó tulajdon
ságokkal is rendelkezik. 

Megszakési vagy akkumulációs tüneteket ezide
ig nem észleltek. Terápiás tartománya széles. 
Embriotoxikus, teratogen, mutagen hatását nem ta
pasztalták. 

A midazolam gyorsan és t~?ljes mértékben felsz(
vódik, 40-50%-a a májon át történő első áthaladás 
során lebomlik. 

A farmakológiailag gyorsan kialakuló hatás és a 
gyors metabolikus inaktiválódás következménye
ként rövid hatástartam jellemzi. Az igen alacsony to
xicitás következtében széles terápiás tartománnyal 
rendelkezik. 

lm. vagy ív. alkalmazás után rövid időtartamú 
anterograd amnesia lép fel (a beteg nem emlékszik 
a gyógyszer maximális hatása alatt történt esemé
nyekre). 

Az im. beadás! követően gyorsan és teljes mér
tékben felszívódik az izomszövetbőL 

Az im. injekció biohasznosulása több mint 90%. 
A maximális plazmakoncentráciő 30 perc alatt kiala
kul. 

Rectalisan gyorsan felszívódik, és a maximális 
koncentrációt 30 percen belül eléri. 

A plazmakoncentráció - idő görbe alatti terület 
(AUC) nagysága hasonló gyermekeknél és felnőt
teknél. Biohasznosulása kb. 50%. 

A midazolam teljes mértékben metabolizálódik. 
A plazmában kimutatható fő metabolit az a-hidroxi
midazolam, aminek felezési ideje rövidebb, mint a 
midazolamé. Kialakulása után közvetlenül glukoron
savhoz kötódik (inaktiválódás), majd 5G--70%-a a vi
zelettel ürül. 

Az iv. alkalmazott Oormicum esetében a plaz
makoncentráció - idé görbe két, határozottan 
elkülönülő megoszlási fázist mutat. A májon át a 
dózis 40-50%-a választódik ki és a plazmaclear
ance értéke a 300-500 ml/perc tartományban ma
zag. 
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Az egyensúlyi állapotban számolt megoszlási 
térfogat 50-60 liter. A midazolam 96-98%-a kötődik 
plazmafehérjékhez. Az elimináció felezési ideje 1 ,5 
és 3 óra közé esik. 
• Hatóanyag 

5 mg midaz\)lamum 1 ml, ill. 5 ml vizes inj.-ós 
oldatban. 

15 mg midazolarrium 3 ml, lll. 50 mg midazola
mum 10 ml vizes inj.-ós oldatban. 
o Javallat 

Anaesthesia bevezetése elötti praemedicatio 
(im_, vagy- főleg gyermekeknek- rectalisan). 

Localanaesthesiában végzett diagnosztikai 
vagy sebészeli beavatkozáshoz bázis-sedatio (iv. 
alkalmazással). 

Intenziv ellátás keretében tartós sedatio (iv. 
bolus in j. vagy tartós cseppinfúzió). 

Narcosis bevezetése és fenntartása. lnhalatiós 
narcosisban indukciós szerként vagy pedig a kom
binált narcosisban alvásindukáló komponensként, 
beleértve a total is iv. anaesthesiát (ív. inj.-ban, ív. in
fúzióban). 

Alaralgesia (ketaminnal együtt) gyermekeknek 
(im. formában). 
• Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. Ter
hesség első trimestere. 
• Adagolás 

lm. iv. és rectalis alkalmazásra. 
Az intravénás injekciót lassan kell beadni (nar

cosis bevezetése esetén körülbelül 2,5 mg-ot 10 
sec. alatt, bázis-sedatio esetén 1 mg-ot 30 sec 
alatt). A gyógyszer a bead.,· után körülbelül 2 perc-
cel kezd hatni. · 

1. Mútét előtti praemedicatio 
lntramuscu/aris alkalmazás 
Műtét előtt fájdalmat érző betegek esetén, a 

narcosis megkezdése előtt kb. 30 perccel önmagá
ban, vagy anticholinerg szerekkel, esetleg anal
geticumokkal kombinálva. 

Felnőttnek: 0,07---0,1 mg/ttkg im_, a szokásos 
adagolás körülbelül 5 mg, a betegek korának és ál
talános állapotának megfelelően. 

Gyermeknek: a felnőttekhez képest a gyerme
keknek lestsúlyukra vonatkoztatva viszonylag ma
gasabb adagok szükségesek {O, 15-0,20 mg/ttkg). 

ldösebbeknek, valamint legyengült szarvezetü
eknek 0,025---0,05 mg/ttkg im. Ezeket az adagokat 
kb. 30 perccel a narcosis megkezdése elót! kell al
kalmazni. 

Recta!is alkalmazás gyermekeknek 
Műtét előtti nyugtatás céljából: az am p. ban lévő 

oldatot fecskendüre szereJt műanyag feltét segítsé
gével kell rectalisan beadni; 0,35-0,45 mg/ttkg, 
20-30 perccel a narcosis megkezdése előtt. 

Ha a beadandó mennyiség nagyon kevés, vízzel 
1 O ml-re kiegészíthető_ 

2. Bázis-sedatio és sedatio intenzív ellátás kere
tében 

a) intravénás bázis-sedatio 
Localanaesthesiában végzett diagnosztikai 

vagy sebészeli beavatkozásban: kezdő adag 2,5 
mg, a beavatkozás előtt 5-10 percceL Amennyiben 
szükséges, további 1-1 mg adható, általában 5 mg 
összdózisig. 

Súlyos, legyengült állapotban, időS- b8tégnek 
kezdeti 1-1,5 mg, 3,5 mg összdózisig. 

b) !v. sedatio intenzív effátásban 
A klinikai igénynek, kornak, egyéb alkalmazott 

gyógyszernek megfelelően individuális. 
Kezdő adag: 0,03-0,3 mg/ttkg/óra. 
Fenntartó adag: 0,03----0,2 mg/ttkg/óra. 
Az adagolás csökkentendő, ha a betegen hypo-

volaemia, érszúkület vagy hypothermia lép fel. 
3. Narcosis bevezetése és fenntartása 
Intravénás alkalmazás 
Bevezető adag: 1 G--15 mg i v. Általában 2-3 perc 

alatt megfelelé mélységű alvás érhető el. 
Fenntartó adag: A kívánt alvásmélységnek meg

felelően további kis adagok, individuális dózis-in
tervallumokkaL Alkalmazható tartós cseppinfúzió
ban is. 

tv. tartós cseppinfúzió 
lv. anaesthesiában kombinálva ketaminnal: 

0,03-0,1 mg/ttkg/óra; narcoticumokkal: 0,03-0,3 
mg/ttkg/óra. 

fntramuscu/aris alkalmazás gyermekeknek 
Ajánlott az altató és amnesiát kiváltó Dormicum 

kombinációja ketaminnal (ataranalgesia). 
(Dormicum 0,15---0,20 mg/ttkg im., kombinálva keta
min im.). Általában 3 perc alatt megfelelő mélységű 
alvás érhető el. 

Ha Oormicum erős halású analgeticummal kom
binálandó, először az analgeticum adása célszerű 
Igy az analgeticum sedaltiv hatása már figyelembe 
vehető és a Dormicum rizikómentesen adható a kí
vánt sedatio eléréséig. 
• Mellékhatás 

A Dormicumot a betegek általában jól tűrik. Az 
arteriás vérnyomás, a pulzus és légzés többnyire 
csak csekély mértékben változik. Általában a sys
toles nyomás legfeljebb 15%-kal csökken, míg a 
szívfrekvencia azonos mértékű emelkedést mutat. 

Ritkán légzési elégtelenség, apnoe, főleg idé
sebb és már eleve légzési elégtelenséggel küzdő 
betegeken. Ennek oka túladagolás vagy az injekció 
túl gyors Oeadása. Ezért a Dormicum in j. csak akkor 
alkalmazható, ha újraélesztésre lehetőség van. 

Túlérzékenységi, anaphylactoid reakciók, továb
bá paradox reakciók kivételesen ritka esetben elő
fordultak. 

Rövid anterograd amnesia előfordulhat. Tartó
sabb alkalmazást lépcsőzetes csökkentéssei indo
kolt befejezni. 
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Acetalisan alkalmazva néhány gyermeken rövid 
tartamú, enyhe euphoria, más esetben néhány per
ces d i piopia jelentkezett. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható neuroleptícumokkal, tranquil 
lansokkal, antidepressansokkal, hypnoticumokkal 
analgeticumokkal (fokozza a centrális sedativ ha
tást). Ez a hatáserősítés bizonyos esetekben terépi
ásan kihasználható. 

Cimetídin, eritromicin csökkenti a midazolam 
elearance-ét 

A midazolam metabolizációja elméleti lehetősé
get ad számos gyógyszerrel (pl. ciklosporin, amio
daron, neurolepticumok) kölcsönhatás kialakulá
sára. 
• Figyelmeztetés 

Agyi organikus eltérés vagy keringési-légzési 
elégtelenségben, főleg idősebb betegek esetében 
az adagot körültekintően kell meghatározni, minden 
egyes esetben figyelembe véve az egyéni jellemző
ket. 

A Oormicum parenteralis alkalmazását követően 
a betegek legkorábban az utolsó injekciót követő 3 
óra múltán bocsáthaták el a kórházból és lehetőleg 
csak megfelelő kísérővel. A betegek legalább 12 
órán át nem vezethetnek járművet és nem kezelhet
nek gépeket. 

Különös figyelmet igényelnek a myasthenia 
gravisban szenvedők, a már amtigy is fennálló 
izomgyengeség miatt. 

Terhesség első három hónapjában alkalmazása 
általában ellenjavallt, hacsak a kezelőorvos az 
clőny/kockázat mérlegelése alapján nem ítéli feltét
lenül szükségesnek. 

A hatóanyag az anyatejbe bejuthat, ezért foko
zottan kell ügyelni a szaplató anyákra. 

Miután benzodiazepineket sokan használnak, 
munka mellett is, ügyelni kell, nehogy a benzodi
azepin összeadódó mcnnyiségei az tijszülöttben 
szopásmozgás-korlátozást és hypothermíát. ill. a 
magzatban irregularis szívfrekvenciát és hypotoniát 
okozzon. 

Parenteralis alkalmazását követően legalább 12 
órán keresztül nem szabad alkoholos italokat fo
gyasztani. Különös figyelmet kell fordítani a hatásfo
kozódásra veszélyeztetett betegekre. Egyes bete
gekben az alkohol és a Oormicum egymás hatását 
fokozza, ami kiszámíthatatlan reakciókhoz vezethet. 

Túladagolás eselén a Oormicum hatását a ben
zodiazepin-antagonista flumazenil (Anexate inj.) fel
függeszti. 
• Megjegyzés: 9 

5 mg/1 ml és 5 mg/5 ml in j.: VSz 
15mg/3mlés 50 mg/10 ml inj :'Fb 

• Törzskönyvi szám: K - 1567 (5 mg/ml inj.): 
K -1568 (5 mg/5 m! i nj.); K- 1209 (15 mg/3 ml i nj.); 
OGYI-T.: 4319 (50 mg/ml imj.) 

DOXYCYCLII\1 100 STADAtabletta .. 
(10x; 20x) 

DOXYCYCLIN 200 STADA tabletta 
(10x) . 

DOXYCYCLIN 100 STADA 
filmtabletta (10x; 20x) 

DOXYCYCLIN 200 STADA 
filmtabletta (1 Ox) 

STADAPHARM ATC kód: J01AA02 

Hatóanyaga, a doxiciklin, tetraciklin származék, 
széles hatásspektrumú antibiotikum. 

Bakteriosztatikus hatását a ribaszamális fehérje
s.::intézis gátlásával a kórokozó növekedési fázisára 
hatva fejti ki. 

Az extra- és intracellularis mikroorganizmusokra 
egyaránt hat. 

A bakterialis riboszomákhoz lényegesen na
gyobb az affinitása, mint más szöveti riboszomák
hoz, ez magyarázza csekély.mértékű toxicitását. 

Tabletták: Oralis adagolás ritellett a hatóanyag a 
vékonybél felső szakaszából csaknem teljes mér
tékben felszívódik, relevans plazmaszintet ér el 30 
perc mtilva. A maximális plazmakoncentráció 200 
mg egyszeri bevételét követően 1-2 óra múlva ala
kul ki. 

Plazmafelezési ideje kb. 16-18 óra. 
Fehérjekötődése 60-90%-os. 
Az egész szarvezetben gyorsan és jól eloszlik. 

Magas szöveti koncentrációt ér el az epehólyagban 
és májban. 

Filmtabletták: A daxiciklin csaknem teljes mér
tékben (90-95%) a tápláléktól függetlenül felszívó
dik. 

A maximális plazmaszintet a bevételt követ6en 
1-2 óra múlva éri el. 

Plazmafelezési ideje 12-24 óra. 
Fehérjekötődése 80-93%. 
Jól eloszlik az összes szövetben, csontban és 

fogakban. 
A gyulladásos agyhártyán penetrációja csekély, 

ezért meningitís kezelésére más antibiotikum alkal
mazása szükséges. 

A hatóanyag kismértékben metabolizálódik, 
lényegében mikrobiológiailag aktív formában ürÜl 
ki a bélrendszeren át (epe és közvetlen szekréció 
által a vérből) és csak kismértékben a vesén ke
resztül. 

A daxiciklin hatásos számos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktérium, valamint bizonyos egyéb 
mikroorganizmusok ellen. 

L A daxicikiime általában érzékeny mikroorga
nizmusok: 
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Brucellák, Pasteurellák, Mycopla.sma pneumoni
a~, u:~aplasma urealyticum, Chlamydiák, 
Rlcketts1ak, gonococcusok, Vibrio choterae, 
Haemaphi/us ducreyi, Propionibacterium acnes 
Spirochaeták. ' 

. ll. A do~icikl_inre nem minden esetben érzékeny 
mJkroorganJzmusok (10-40%-ban rezisztens tör
zsek): 

Staphylococcusok, Streptococcusok (A, C és G 
csoport), Streptococcus pneumoniae, Salmoneffa 
typhi, Shigellák, Klebsiellák, Proteus morganii, 
Escherichia coli, anaerabak (Ciostridiumok 
Bacteroides, Fusobacterium), Legioneifa pneu~ 
mophifa. 

lll. Rezisztens törzsek: 
B és O csoportú Streptococcusok, Enterobacter, 

Serratia, Proteus mirabi/is, Proteus rettgerí, Provi
dencia, Pseudomonas és Mycobacterium tubercu
/osís. 

A ll. csoportba tartozó baktériumok okozta infek
ciókban a daxiciklin csak akkor javasolható, ha a ki
tenyésztett kórokozó érzékeny az antíbiotikumra. 
• Hatóanyag 
. 100 mg, ill. 200 mg doxycyclinum (doxycyc
linum monohydricum formájában) tablettánként 

100 mg, ill. 200 mg doxycyclinum (doxycyclini
num chioratum formájában) filmtablettánként. 
• Javallat 

A daxicikiime érzékeny kórokozók által okozott 
fertőzésekben: 

Orr-, fül-, torok- légutak fertőzései (sinusitis, oti
tis media, krónikus bronchitis akut fellángolásai). 

Tüdőgyulladás, (Mycoplasma, Rickettsia, ill 
Chlamydia által okozott int~Stitialis pneumonia). 

Urogenitalis fertőzések (Chlamydia és 
Ureaplasma urealyticum által okozott urethritis, női 
nemi szervek infekciója, prostatitis). 

Nem-komplikált gonorrhoea {különösen egyide
jű Chlamydia okozta fertőzés esetén), ill. syphilis 
(penicillin-allergia) esetén. 

Gastrointestinalis fertőzések (mint pl. kolera, 
Yersinia és Campylobacter, ill. bizonyított érzékeny
ség eselén Shigella okozta fertőzések). 

Epehólyag- és epeutak fertözéseinek ambuláns 
kezelése. 

Bórfertőzés8k, beleértve, az acne vulgarist és 
rosaceae-t is. 

Szemészeli fertőzések, mint Chlamydia okozta 
conjunctivitis és trachoma. 

Egyéb ritkábban előforduló fertőzések, mint pl. 
~rucellosis, ornithosis, listeriosis, rickettsiosis, pes
liS, granuloma inguinale, stb. 

A daxiciklin az egyik választható gyógyszer a 
Borrelia burgdorferi (lyme kór) kezelésében is. 

Bizonyítottan Staphylococcus, Streptococcus és 
Pneumacoccus okozta fertözés eselén nem a daxi
ciklin az clsódlegesen választandó antibiotikum a 
kedvezőtlen rezisztencia miatt. 

• Ellenjavallat 
Bármelyik tetraciklin származék iránti ttilérzé

kenység. Szoptatás. 
Stilyos májkárosodás. 

_Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az 
elony(ko~k~at szigorti mérlegelésével adható): Tcr
hesseg idején, valamint gyermekeknek 8 éves kor 
alatt. 
• Adagolás 

Fefnótteknek(50 és 70 kg közötti ttkg esetén): az 
1. nap 200 mg, a továbbiakban naponta 100 mg. 

Stilyosabb fertözésekben szükség eselén a ke
zelést napi 200 mg daxiciklinnel lehet folytatni. 70 
ttkg feletti felnöttek kezelésére napi 200 mg daxicik
lin javasolt. 8 éves kor feletti gyermekeknek: az 1. 
nap 4 mg/ttkg, a 2. naptól 2 mg/ttkg a dózis, de 50 
tt~g ala~ti gyermekek kezelésére a készítmény erős
sege m1att nem adható. 

Tabfetták: A tablettát rendszeresen, lehetőleg ét
kezés közben bőséges folyadékkal kell bevenni 

A tablettát minimum % dl vízben feloldva 1; be 
lehet venni. 

A bevételnél tej és tejtermék fogyasztása kerü
lendó. 

Fifmtabletták: A filmtablettát szélrágás nélkül 
rendszeresen, lehetőleg étkezés közben vagy min
dig ugyanannál az étkezésnél bőséges folyadékkal 
{~inimum 1/4 l víz, gyümölcslé vagy tej) kell beven
~1. Az étkezések közbeni bevétel csökkenti a gastro
Intestinalis panaszok előfordulását. 
. A kezelés időtartama a fertözés lefutási idejéhez 
1gazodik, általában 5-21 nap. 

Amennyiben a fertőzést bizonyított érzékenysé
gű B-hemolizáló streptococcus okozta, a kezelést 
minimum 1 O napig folytatni kell a reumás láz vagy a 
glomerulonephritis kialakulásának megelőzése ér
dekében. 

Szokásostóf eltérő adagolás 
Akut genacoccus urethritis férfiakban: 300 mg

os vagy 400 mg-os egyszeri adag, ill. 100 mg napi 
két alkalommal vagy napi 1-szer 200 mg, 2-4 na
pon át. 

Akut gonococcus-infekció felnőtt nőben: 1 OD 
mg naponta 2-sze r vagy 200 mg naponta 1-szer 
a gyógyulásig (a bizonyított baktériummentessé
gig). 

Primaer és secundaer syphilis (penicillinallergia 
esetén): napi 300 mg egyszerre, vagy több részlet
ben, legalább 15 napon keresztül. 

Bórbetegségekben mint pl. acne vulgaris, ill 
rosacea esetén is napi 100 mg általában 7-21 na
pig. 

Beszűkül! vesefunkció eselén sem kell a dózis! 
csökkenteni. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis: diarrhoea, nausea, vomitus. 
anorexia, valamint a rezisztens mikroorgaizmusok 
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elszaporodása következtében, glossitis, stomatitis, 
vagy staphylococcus enteritis előfordulhat 

Bőr: maculopapularis erythematosus kiütések. 
Ritkán leírtak exfoliativ dermatitist 
Photosens itivitás {lásd "Figyelmeztetés"). 
Allergiás reakció: anaphylaxia, anaphylactoid 

purpura, angioneurotikus oedema, urticaria, peri
carditis, szisztémás lupus erythematodes (SLE) 
exacerbatio. 

Idegrendszer: nagyon ritkán koponyaúri nyo
másfokozódás (pseudotumor cerebri), melynck tü
netei fejfájás, rosszullét hányás, esetleg papilla
oedema. A kezelés abbahagyásakor spontán meg
szúnik. 

Vérképzőszervi: thrombocytopenia, haemoly
tikus anaemia, eosinophilia, neutropenia. 

Egyéb· 
Használata a fogak fejlődésének időszakában 

(terhesség második fele, csecsemókor és gyermek
kor 8 éves korig) a fogak maradandó elszínezódé
sét okozhatja (sárga-szürke-barna). 

A daxiciklin stabil kalcium komplexet képez a 
csontképző szövetekben. 

A vér karbamid-nitrogén szintje dózisfüggóen 
emelkedhet 

A plazma prothrombin szintje csökkenhet. 
Májkárosodás (elsOsorban vese- és máj insuffici

entia esetén és vesebeteg terheseken) fordulhat elő. 
Szekunder infekciók alakulhatnak ki nem érzé

keny kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodá
sa miatt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-hidroxidot kalcium-, magnézium

és vassákat valamint bizmut- szubszalicilátot tartal
mazó szerekkel, kolesztiraminnal, kolesztipollal, 
valamint aktív szénnel, mert ezek csökkentik fel
szívódását. 

Ha szedésük elkerülhetetlen, a doxiciklin bevé
tele után legalább 3 óra elteltével vehetők be, 

- metoxifluran narcotikummal (Penthran), súlyos, 
néha fatalis vesekárosodás lehetséges); 

- karbamazepin, fenitoin, barbiturátok 7 órára 
csökkenthetik felezési idejét; 

- hepatotoxikus szerekkel; 
- penicillin- és cefalosporin készítményekkel 

(ezek hatását csökkenti). 
óvatosan adható együtt: 
- orális anticoagulánsokkal (prothrombin-aktivi

tást csökkenti aK-vitamint termelő E. coli esetleges 
elpusztítása következtében); 

- orális antidiabeticumokkal (egyidejű alkalma
zás eselén az antidiabeticum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a kontraceptlv 
hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális vé
dekezés javallott). 

• Figyelmeztetés 
A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés

be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Csont
és fogkárosító hatásuk miatt a terhesség második 
felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak akkor 
adhatók, ha más antibiotikum nem hatékony vagy 
ellenjavallt Mivel állatkísérletekben embriotoxikus 
hatásúak, a terhesség első felében is csak akkor 
adhatók, ha az anyára nézve vitális indikáció áll 
fenn. 

Szoptatás alatt alkalmazva bejutnak az anyatej
be. 

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 az idóseké, a vese- és májbetegeké, bár 
a daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és a vesebete
gek vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo
ratóriumi paraméterek (pl. vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin) meghatározását. 

Orális antidiabeticumokkal, ill. anticoagulán
sokkal történő alkalmazásákor 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 megfelelő diagnosz
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, bór erythema 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 vagy azt követően fel
lépő súlyos hasmenés eselén pseudomembranosus 
colitisre kell gorldolni, ezért ilyenkor a szükséges di
agnosztikus és terápiás lépéseket meg kell tenni. 
Perisztaltikát gátlószer adása kontraindikált. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4596 (100 tabi.); 
OGYI-T.: 4597 (200 tabi.); OGYI-T.: 4598 (100 
filmtabl.); OGYI-T.: 4599 (200 filmtabl.) 
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DROTAVERINE-CHINOIN40m!J. 
injekció(S J( 2 ml) 

DROTAVERINE'CHINOIN 4() mg 
tabletta (20x; 1 OOOx) 

CHINOIN ATC kód: 'A03A DÖ2 

A drotaverin izokinolin származék, közvetlenül a 
simaizmokra ható spasmolyticum. A simaizomzat 
felszínéhez kötődve annak membránpotenciálját és 
permeabilítását változtatja meg. A hatásmechaniz
musban a foszladiészteráz 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 kötódik a szérumfe
hérjékhez. Előnye, hogy a papaverin parenterálls 
adagolásakor észlelt légzést-izgató mellékhatás a 
drotaverinnél nem jelentkezik. 

Mind idegi, mind izomeredetű simaizomgörcs 
eselén hatékony. 

A drotaverin simaizomgörcsoldó hatása függet
len a vegetatív beidegzés jellegétől, egyaránt hat a 
gastrointestinalis, bilíaris, u!ogenitalis és vascularis 
rendszer simaizomzatára. Ertágító hatása révén fo
kozza a szöveti vérellátást 

A drotaverint a máj metabolizálja és az epén ke
resztül a széklettel ürül ki 50%-ban, 30%-át a vese 
elimináljaa vizeletteL 

Biológiai felezési ideje _iv. és per os alkalmazás 
eselén egyaránt 16 óra. / 
• Hatóanyag 

40 mg drotaverinium chioratum tablettánként. 
illetve alkoholos-vizes oldatban (2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Simaizomgörcsök a biliáris eredetű megbetege
déseknél; cholecystolithiasis, cholangiolithiasis, 
cholecystitis, pericholecystitis, cholangitis, papillitis. 

Húgyúti eredetű simaizomgörcsök: nephrolithia
sis, ureterolithiasis, pyelitis, cystitis, hólyag tenes
mus. 

Adjuvánsként: 
Gastrointestinális eredetú simaizomgörcsök 

esetén; ulcus veniriculi és duodeni, gastritis, enteri
tis, colitis, cardia és pylorus spasmus, initabilis co
lon syndroma spasztikus obstipációs, illetve mete
orisztikus formái esetén, pancreatitisben. 

Gynecologiai bctegségeknél; dysmcorrhoea, 
adnexitis, túl erős, viharos fájástevékenység, 
tetanus uteri, fenyegető vetélés. 

Hypertonia betegségnél; acut hypertoniás crisis 
eselén adjuvánsként. 
• Ellenjavallat 

Súlyos máj-, vese-, és szívelégtelenség. 

e Adagolás 
Szokásos adagja felnőtteknek naponta 

40-240 mg (1-3-szor 2--4 ml) sc. vagy im., illetve 
120--240 mg (3-szor 1-2 tabletta). Heveny kőkólika 
megszüntetésére 40--80 mg (2-4 ml) iv. 

Gyermekeknek 1--6 éves korig napi 40-120 mg 
(2-3-szor Y2-1 tabletta), iskoláskorúaknak napi 
80-200 mg (2-5-ször 1 tabletta). 
• Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, hányinger, palpitatio, vérnyo
másesés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- levodopa ( antiparkinson hatás csökken, illetve 
a rigiditás és a tremor rosszabbodik). 
• Figyelmeztetés 

Parenterálisan csak fekvő helyzetú betegnek 
szabad beadni. 

Eltartás. Injekció: szobahómérsékleten. Tabletta: 
szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: +A tabletta: Vn. Az injekció: V 
e Törzskönyvi szám: K- 3890 (injekció); 

K- 3889 (tabletta) 

DUÓTEC'adagóló ae[Clszol (10!Yll) 

BöEHf;ÜNGER ,1-NGELHE'{M 
ATC}:óé!:_ Rő3A k:03 

A Duotec adagoló aeroszol fenoterolbromidot és 
dinátrium kromoglikátot tartalmaz. 

A fenoterolbromid a 82-adrenerg receptorok sti
mulációja útján oldja a bronchusok görcsét. A cik
likus AMP-szintjének emelésével gátolja a hízósej
tekből a ronchospasticus mediátorok felszabadulá
sát, ami az azonnali (1. típusú) allergiás reakciók 
manifesztációját megakadályozza. Így már kis ada
gokban is protektív hatású. Elősegíti a nyálka ürülé
sét. megkönnyíti a légutak fiziológiás tisztulását. 

A dinátrium kromoglikát hízósejteket stabilizáló 
hatásánál fogva exogén allergiás asthmában meg
előzi az azonnali immunválaszt és a késői 

bronchiális reakció!. Spasmolytikus hatással nem 
rendelkezik. 

A készítmény két komponense a profilaktikus 
hatás szempontjából egymás szinergistái. 

Inhalációs alkalmazáskor emberben az inhalá
ció technikájától függően az adag 20-35%-a jut a 
bronchusokba. A fenoleral esetében az inhaláció 
utáni vérszint és a farmakodinámiás hatás időbeli le
zajlása közölt nincs korreláció. Plazmafehérjékhez 
való kötődés: 40--55%. 

A lenyelt hatóanyag "first-pass" metabolizmus 
útján inaktív metabolittá alakul. A gyógyszer a szer
vekben nem halmozódik fel, a vesével gyorsan vá
lasztódik ki (renalis clearance: 267 ml/min.). 
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A dinátrium kromoglikát nem metabolizálódik. A 
lenyel! mennyiség (65-80%) gyakorlatilag teljesen 
kiválasztódik a székletteL Az inhalált rész gyorsan 
felszívódik, a szervekben nem halmozódik fel; a ki
választás kb. egyenlő arányban biliérisan és 
renálisan történik. Plazmaprotein-kötés: 63%. 
o Hatóanyag 

0,05 mg feneteratium bromatum és 1,00 mg nat
ri um cromoglycicum adagonként; 10 mg fenoteroli
um bromatum és 200 mg natrium cromoglycicum 
(200 adag) palackonként 
• Javallat 

Krónikus obstruktív légúti megbetegedések eny
he és közepesen súlyos formáiban: allergiás és nem 
allergiás (endogén) eredetű asthma bronchiale, ter
heléses asthma, valamint különbözö eredetű, 
emphysemával járó vagy anélküii krónikus bronchi
tis esetében, a légszomj kezelésére. 
• Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagaival vagy valamelyik 
alkotórészével szembeni túlérzékenység. Nem ki
elégítően beállított diabetes mellitus, thyreotoxico
sis, friss szívinfarctus, tachyarrhythmia, súlyos orga
nikus szív- és érrendszeri megbetegedések eseté
ben a Duotec aeroszollal végzendó kezelés- külö
nösen az ajánlott mcnnyiséget meghaladó adago
lásban- gondosan mérlegeiendő. 6 év a!atti életkor. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 6 éves kor feletti gyermekeknek 
a szokásos adagolás 

Megafőzés és tartós kezelés céljára 
Na-ponta 3-4-szer 1-2 adag belégzése, a nap 

folyamán egyenletesen elosztva (reggel, délben, 
délután és este lefekvés előtt). 

Akut légszomj jelentkezésekor 
Szükség esetén, akut légszomjban a fenti 

(fenntartó) napi adagon kívül 1 vagy 2 adag léle
gezhető be. Súlyos esetben, amikor a légzés 5 
perc elteltével még mindig nem könnyebb, további 
2 adag inhalálható_ A következő belégzésig 2 órát 
kell várni. 

Fenntartó terápia esetén az összes napi dózis 
12 adag belégzésénél több ne legyen, mert ez 
rendszerint nem jelent terápiás elónyt. Ennek az 
adagnak jelentös'túllépése veszélyes lehet 

A beteget utasítani kell arra, hogy haladéktala
nul keresse fel a legközelebbi orvost vagy kórházat, 
ha akut, vagy gyorsan rosszabbodó légszomj ese
lén a többletbelégzések nem hoznak észrevehető 
javulást. 

Célzott megelőzéskor 
Fizikai megterheléskor bekövetkező asthmás ro

ham megelőzésére a fizikai megterhelés előtt 15 
perccel, vagy ha alicrgizáló anyagokkal várható 
kontaktusra kerül sor - 2 adagot kell belélegezni. 
e Mellékhatás 

Gyakran: a vázizomzat finom-remegése, nyugta
lanság. Kevésbé gyakran: tachycardia, szédülés, 

szívdobogásérzés vagy fejfájás. Ezen tünetek je
lentkezésekor a gyógyszeradagot csökkenteni kell. 
Ritkán köhögés, és igen ritkán bronchusgörcs lép
het fel, - a többi inhalációs gyógyszerhez hasonló
an- a Ouotec aeroszol belélegzése után. A B2-ago
nistákkal való keZelés esetében fennáll a hypoka
laemia lehetősége. 

Az esetek mintegy 2%-ában az asthmásoknál a 
dinátrium kromoglikát (DNCG) terápia alatt dermati
ti st, myositist, valamint gastroentcritist észleltek. 
Ezek a meilékhatások nem voltak súlyosak és a 
DNCG elhagyása után teljesen reverzibiliseknek bi
zonyultak. Ritka esetekben bőrkiütések megjelené
séról számoltak be. Ezen kívül, igen ritka esetekben, 
a DNCG terápiával összefüggésben eosinophil 
pneumoniák, ilL Quineke oedema fellépését észlel
ték. Túlérzékenységi reakciókról (pl. bőr- és nyálka
hártyaoedema, csalánkiütés, émelygés, szédülés 
és jelentősebb vérnyomáscsökkcnés) esetenkénti 
előfordulásáról számoltak be. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- B-receptorblockoló gyógyszerekkel, mint pl. 

propranollal (egymás hatását antagonizálják), 
- epinefrinnel. 
Együttadása kerülendő az alábbi gyógysze-

rekkel: 
(ha szükséges, csak fokozott gondossággal ad

haták együtt). 
- egyéb B--adrenerg receptor agonista készít

ménnyel (additív hatás miatt). 
- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepresszán

sokkal (az:ok a B-sympatomimetikumok érrendszerre 
kifejtett h8.tását potencirozhatják) 

Anticholinerg hatású szcrck, xantin-szár
mazékok és kortikoszteroidok fokozhatják a Duotec 
hatását. 
• Figyelmeztetés 

Az előírt egyszeri adag, ilietve a napi összmen
nyiség nagyobb mérvú túllépése veszélyes lehet 
(lásd Túladagolás) 

A beteget _figyelmeztetni kell arra, hogy 
amennyiben az előirt adagok nem hoznak kielégitő 
panaszmentességet, haladéktalanul keresse fel ke
zelőorvosát, mivel kiegészítő vagy alternatív terápia 
válhat szükségessé, továbbá, hogy akut, vagy gyor
san súlyosbodó légszomj eselén azonnali orvosi se
gítségre van szüksége. 

Terhesség alatt, különösen a terhesség első 3 
hónapjában az előny/kockázat gondos mérlegelé
sével szabad alkalmazni. A fenolerot gátló hatást 
fejt ki a méh fájástevékenységére. 

Szoptatás. Nem ismert, hogy a fenoleral az 
anyatejjel kiválasztódik-e, vagy sem, ezért szopta
tás idején történő alkalmazáskor a haszon/kockázat 
gondos mérlegelése szükségcs. 

Gyermekek esetében akkor alkalmazható, ha az 
clózó!eg preventív céllal adott monokomponensú 
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nátrium kromoglikát tartalmú készitmények hatását 
az orvos nem találta kielégítőnek. 

A Duotec alkalmazása gondosan mérlegendő 
nem kielégítően beállított diabetes mellitus, friss 
szívinfarctus, tachyarrhythmia, súlyos organikus 
szív- és érbetegségek, hyperthyreosis, thyreotoxi
cosis esetén. · 

132-agonistákkal való kezelés eselén 
hypokalaemia lehetősége áll fenn. Erre különösen fi
gyelni kell súlyos asthma bronchiale esetében, mi
vel a hypokalaemiát j]otencírozhatják a készít
ménnyel együttadott xanthin-származékok, szteroi
dok, diuretikumok Továbbá, a hypoxia a 
hypokalaemiának a szívritmusra gyakorolt hatását 
erősítheti. Ilyen esetekben ajánlatos a szérum kali
umszint ellenőrzése. 

T ú/adagolás 
Tünetek. Arcpír, nyugtalanság, kézremegés, 

émelygés, tachycardia, szívdobogásérzés, szédü
lés, fejfájás, systolés vérnyomásfokozódás, dias
tolés vérnyomás csökkenése, szorongás, izgalom, 
esetleg extrasystolék lépnek fel. 

Kezelés. Szedativumok, tranquillánsok adása, 
súlyos esetekben intenzív (osztályon történő) terápi
ás intézkedések. 

Specifikus antidaturnként ajánlhaták a !3-recep
tor blockolók, különösen a B1-receptor blockolók. 
Ilyen esetekben, az asthma bronchialeban szcnve
dó betegeknél különösen ügyelni kell a bronchus
obstructio fokozódására, és a dózis! pontosan be 
kell állítani. 

Eltartás: szohahómérsékleien. 
A túlnyomás alatt álló tartály! nem szabad eró

szakkal felnyitni, sem 5\(°C-ot meghaladó hőmér
séklet hatásának kitenni. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4066 

DUROGESIC 25 (.19/h FENTANYL 
TTS iapa$z (5x) 

DUROGESIC 501'9/h FENT ANY( 
TTS tapasz (5x) 

DUROG ESI C 75 119/h FENTANYL 
TTS tapász (5x) 

DUROGESIC 100 1'9/h FENTANYL 
TTS tapasz (5x) 

JANSSEN -ATC kód:' N01A H01 

A fentanyi kábító fájdalomcsillapító, mely elsó
sorban a wopiát receptcron hat. Ennek fó terápiás 
hatása az analgesia és a sedatio. A fentanyi legki
sebb hatékony analgetikus szérumkoncentrációja, 

opiátot korábban még nem kapott betegben 0,3-1,5 
ng/ml közölt van. A mellékhatások gyakorisága 2 
ng/mt-es szérumszint felett növekszik. A koncentrá
ció, mely mellett az opiátfüggö mellékhatások fel
lépnek, a drog expozíciójának növekedésével emel
kedik. A tolerancia kialakulásának gyakorisága 
nagy egyéni variáció! mutat. 

A Durogesic folyamatos, rendszeres fentanyl-fel
szabadulást biztosít 72 órás alkalmazási"j!ie'riódus 
alatt. A fentanyl-felszabadulás viszonylag állandó 
ütemű, amit a kopolimer áteresztő mcmbrán és a 
fentanyi bőrön keresztül történő diffúziója határoz 
meg. 

A Durogesic kezdeti alkalmazását követően a 
szérum fentanylkoncentrációja fokozatosan emel
kedik, általában 12-24 órán belül éri el a plató!, és 
viszonylag állandó marad a 72 órás alkalmazási 
időszak további idejében. Az első alkalmazás után 
a fentanyi csúcskoncentrációja rendszerint 24-72 
óra közölt a!akul ki. Az elért fentanyl-szGrumkon· 
centráció a Durogesic tapasz méretével arányos. 
Ismételt 72 órás alkalmazások során kialakul egy 
állandó (steady state) koncentráció, mely fennma
rad a későbbi azonos méretű tapaszak alkalmazá
sa során. 

A Durogesic eltávolítása után a fentanyl
szérumkoncentrációja fokozatosan csökken, kb. 17 
(13-22 ) óra múltán felczódik. A bőrről történő fo
lyamatos fentanyl-felszívódás adja annak magyará
zatát, hogy a gyógyszer lassabban tűnik el a szé
rumból, mint iv. infúzió után. Idős, leromlott állapot
ban lévó betegek fentanyl-clearance csökkent le
het, aminek következtében a szer felezési ideje 
megnyúl hat. A fentanyi elsősorban a májban meta
bolizálódik, 75%-a vizelettel ürül, főként metabolit
jai és csak kevesebb mint 10%-a ürül változatlan 
formában. A beadott adag mintegy 9%-a válasz
tódik ki a székletbe, főleg mctabalit formájában. 
A plazma szabad fentanyi frakcióját 13-21%-ra 
becsülik. 

A Durogesic transdermalis rendszer, mely a fen
tanyi -egy hatékony opiát típusú analgeticum - 72 
órán át tartó, folyamatos és rendszeres adagolását 
biztosítja. 

A Durogesic szögletes átlátszó egység, mely 
egy védőlemez!, és négy funkcionális réteget foglal 
magába. Kívülről, a bőr felé eső réteg ig haladva az 
alábbiakból áll: 

1.- poliészter burkoló hártya, 
2. - gyógyszer-rezervoár (2,5 mg/10 cm2) fen

tanyi és (0,1 ml/10 cm2) alkohol hídroxietil-cellulóz 
gél ben. 

3.- etilén-vinilacetát-kopolimer membrán mely a 
fentanyi felszabadulását szabályozza. 

4.- tapadó szilikon réteg. 
Használat előtt a tapadó réteget ledő védőle

mez eltávolítandó és eldobható. 
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A Ourogesic négyféle különböző erősségben áll 
rendelkezésre, melyek összetétele egységnyi terü
letre azonos. 

A 10-20-30 és 40 cm2-es rendszerek úgy van
nak kiképezve, hogy 2.5-50-75-100 j..tg/óra fentanylt 
juttatnak a szisztémás keringésbe, ami kb. 0,6, 1 ,2; 
1,8 és 2,4 mg-ot jelent naponta. Az egyéb kompo
nensek farmakológiailag inaktívak. 

A 72 órás használat során kevesebb mint 0,2 ml 
alkohol szabadul fel a rendszerbőL 

A különböző hatáserősségű készitmények a raj
tuk lévő szám és a zacskó színe alapján azonosítha
tók. 
• Hatóanyag 

2,50 mg, ill 5 mg, ill, 7,50 mg, ill. 10 mg fen
tanyium 10 cm2-es rózsaszín "25 J-19 fentanyl/h" fel
iratú, ill. 20 cm2-es világos zöld "50 J-19 fentanyl/h" 
feliratú, ill. 30 cm2-es kék színű "75 ).lg fentanyl/h" 
feliratú, ill. 40 cm2-es, világosszürke "100 J-19 fen
tanly/h" feliratú, sarkain lekerekített négyszögletes, 
lapos, átlátszó transdermái is tapaszonként 
• Javallat 

Tumorok okozta, chronikus, csillapíthatatla'n, ká
bitó fájdalomcsillapító! igénylő fájdalom. 
• Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység a fentanyira vagy a ta
pasz ragasztóanyag ára. 

Akut vagy postoperativ fájdalom csillapítása. 
Gyermekeknek történő alkalmazásáról kellő 

adatok nem állnak rendelkezésre. 
• Adagolás 

A beteg állapotától függően egyedi, és ezt cél
szerű rendszeresen újraértékelni. 

A Durogesicet nem irritált és irradiált sima bőr
felszínen kell alkalmazni a törzsön vagy a felkaron. 
Az alkalmazás helyén (szőrtelen terület előnyös) a 
szőrt le kell vágni (nem borotválni) a felhelyezés 
előtt. Ha a Durogesic alkalmazása előtt a felületet 
meg kell tisztítani, azt tiszta vízzel tegyük. Szappan. 
olaj, testápoló vagy bármilyen más ágens, mely irri
tálhatja a bőrt, vagy megváltoztatja annak jellemző
it, nem használható. A bór teljesen száraz legyen a 
rendszer felhelyezése elót!. 

A Durogesicet a védőfilm eltávolítása után azon
nal fel kell helyezni. A transzdermális rendszert te
nyérrel határozottan rá kell nyomni mintegy 30 mp
ig az alkalmazás helyére, hogy bíztossá tegyük a 
kapcsolatot, különösen a széleken. A Durogesic 72 
órán át folyamatosan hordható. Ezt követően új ta
paszt egy másik bőrterületre kell felhelyezni az elő
ző transdermális tapasz eltávolítása után. Több 
napnak el kell telnie mielőtt egy új tapasz felhelyez
hető ugyanarra a bórfelszínre. 

A kezdő adag megválasztása 
Egyrészt a beteg opiát-anamnesisérí, beleértve 

az apiát-tolerancia fokát, másrészt a beteg jelen ál
talános állapotán és betegsége stádiumán alapul. 

Opiáttal korábban nem kezelt betegnek kezdő 

dózisként a legalacsonyabb Durogesic adag, a 25 
!-IQ/órás használandó. 

Opiáttal korábban kezelt beteg oralis vagy par
enteralis opiátról Durogesicre történő átállításakor 
az alábbi eljárás a követendő: 

1. A megelőzó 24 óra analgeticum igényének ki
számitása. 

2. Átalakítani ezt a mennyiséget ekvianalgetikus 
oralis morfin adagra (1. táblázat). Ebben a táblázat
ban valamennyi im. és oralis dózis ekvianalgetikus
nak minősült 10 mg im. martin analgetikus hatásávaL 

3. A 2. táblázat mutatja azon 24 órás morfin dó
zi sokat, melyek ajánlottak minden egyeS Durogesic 
dózisra való átlakításhoz. Használja ezt a tábláza
tot, hogy a kiszámított 24 órás morfin adagbólleve
zesse a megfelelő Durogesic adagot. 

Ajánlott oralis dózisok parenteralis adagolásról 
per os adásra történő áttéréskor. 

1. táblázat 

Gyógyszer Ekvianalgetikus dózis (mg) 
m oralis 

morphin 10 30 (ismételt adagolás! 
feltételezve)' 

60 (egyszeri vagy ismé-
telt adást feltételezve) 

hydromorphon 1,5 7,5 

methadone 10 20 
oxycodone 15 30 
levorphanol 2 4 

oxymarphone 1 10 (rectalis) 
diamorphine 5 60 
pethídi ne 75 

codeine 130 200 
buprenorphine 0,3 0,8 {sublingualis) 

(Egyszeri im. dózis beadása alapján végzett ta-
nulmány.) 

Napi oralis martinadag alapján ajánlott adag*~: 

2. táblázat 
Morfin adag Durogesic adag 

{mg/nap) (!lg/óra) 
135-224 50 
225-314 75 
315-404 100 
405-494 125 
495-584 150 

585-674 175 

675-764 200 
765-854 225 
855-944 250 

945-1034 275 
1035-1124 300 

•Az imJper os hatékonysági arány 3:1, martinnal chronikus 
fájdalmakban szerzett klinikai tapasztalatok alapján 
•• A klinikai vizsgálatok során ezek a napi morlin adagok 
szalgáltak a Durogesicre való átszámítás alapjául. 
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Mind az opiáttal korábban nem kezelt, mind az 
opiátszármazékot szedő betegeken a Durogesic 
maximális fájdalomcsillapító hatásának értékelése 
nem végezhető el a rendszer használatának első 24 
órájában. E? a késés a fentanyi szérumkoncentráci
ójának a felhelyezést követő 24 órán belüli fokoza
tos emelkedésének a következménye. 

A megelőzően B.lkalmazott analgeticumot emiatt 
fokozatosan kell abbahagyni, amíg a Durogesic el 
nem éri a kívánatos analgetikus hatást 

Dózisbeállítás és fenntartó kezelés 
A Ourogesic tapaszt 72 óránként cserélni kell. 

Az adagot egyénileg kell megállapítani az anal
getikus hatékonyság eléréséig. Ha a fájdalomcsilla
pító hatás elégtelen, a kezdeti alkalmazás után a 
dózis 3 nap múlva emelhető. Azután a dózis módo
sítása 3 naponta történhet. A dózisbeállítás szabály
szerűen 25 J.!Q/óra növekedési ütemben történhet, 
bár kiegészítő analgeticum igényt (p. os 90 mg/nap 
morfin 25 )-IQ/óra Durogesic) és a páciens fájdalom
státusát egyaránt figyelembe kell venni. Egynél több 
Durogesic rendszer használható 100 !-IQ/óra feletti 
adag szükségessége esetén ... Fájdalom áttörés" 
eselén egy kiegészítő rövid hatású analgeticum 
adására lehet időnként szükség. Egyes betegek to
vábbi vagy alternatív ópiát adagolás! igényelnek, 
amikor a Durogesic dózisa meghaladja a 300 
)-lgfórát. 

A Ourogesic-adago/ás megszakítása 
Ha a Durogesic-adagolás megszakítása szüksé

ges, más ópiáttal történő helyettesítésekor fokozato
san kell eljárni, alacsony dózissal indulva és azt las
san emelve. Ez azért is szükséges, mert a fentanyJ
szint fokozatosan csökkytí a Durogesic eltávolítása 
után és 17 órán át vagy tÍlég tovább tart, míg a fen
tanyi szérumkoncentrációja 50%-ára csökken. Álta
lában az épíát-analgesia megszüntetése fokozato
san történjék. 
• Mellékhatás 

A legsúlyosabb mellékhatás, csakúgymint vala
mennyi ópiátnál, a hypoventilatio. Egyéb ópiátokra 
jellemző meliékhatások: émelygés, hányás, székre
kedés, hypotensio, somnolentia, confusio, halluci
natiók, euphoria, pruritus és vizeletretentio. 

Bőrrekaciókat. mint bőrkiütés, erythema, visz
ketés, alkalmanként közöltek. Ezek a tünetek általá
ban 24 órán belül elmúlnak a tapasz eltávolítása 
után. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más központi idegrendszeri depressansokkal 
(beleértve az opiátokat, nyugtatókat, altatókat, álta
lános anaestheticumokat, fenotiazinokat, tranquil
lánsokat, izomrelaxánsokat, antihistaminokat alko
holt) történő egyidejű adása a depressiv hatást fo
kozza, hypoventilatiót, hypotensio!, mély sedatiót 
vagy comát okozhat. Ezért a központi idegrend
szerre ható szerakkel történő együttes adásakor a 
beteg fokozott megfigyelést és ápolást igényel. 

• Figyelmeztetés 
A Durogesic nem használható akut, vagy post

operativ fájdalom csillapítására, mivel nincs lehetó
ség a dózis beállítására a rövid ideig tartó alkalma
zás során, és ezért súlyos, vagy akár életveszélyes 
hypoventilatiót okozhat Azt a beteget, akin súlyos 
mellékhatás tapasztalható, a Ourogesic elhagyása 
után 24 órán át monitorozni kelJ, mivel a szérum fen
tanlyl concentrációja 17 (13-22) óra múltáli-C'sökken 
le 50%-ra. 

Gyógyszerfüggőség 

Tolerancia, valamint fizikai és psychés depen
dencia ismételt ópiátadagolás során fejlődik ki. Az 
ópiátadagolást követően kialakuló iatrogen addictio 
ritka. 

A Durogesic-kezelés megszakítása·esetén fellé
pő megvonási tün-etek jelentkezésekor (nyugtalan
ság, izgatottság, izzadás, hányinger, hányás, tachy
cardia stb.) a beteget szakintézetbe kell utalni. 

Légzésdepressio 
Miként valamennyi ópiát, egyes betegeknek a 

Durogesic is jelentős légzésdepressiót okozhat, 
ezért a betegeket ez irányban is figyelni kell. A 
légzésdepressio fennmaradhat a Durbgesic ta" 
pasz eltávolítása után. Gyakorisága a dózis eme
lésével növekszik. Központi idegrendszerre ható 
szerek fokozhatják a légzésdepressiót. 

Krónikus tüdőbetegségek 
A Durogesic súlyosabb mellékhatásokat okoz

hat a chronikus obstructiv vagy más tüdőbetegsé
gekben szenvedö betegeknek. Ilyen betegben az 
ópiátok csökkentik a légzőközpont aktivitását és nö
velik a légúti ellenállást. 

Intraerania/is nyomásnövekedés 
A Durogesic óvatosan használandó azon bete

geknek, akik különösen érzékenyek a széndioxid
retentio hatására, mint pl. azok, akiken intracranialis 
nyomásfokozódás jelei észlelhetők, ill. tudatzavar
ban vagy comában szenvednek. A Ourogesic óva
tosan alkalmazandó agydaganatos betegeknek. 

Szívbetegségek 
A fentanyi bradycardiát okozhat, ezért óvatosan 

adandó bradyarrhythmiában szenvedő betegeknek. 
Májbetegségek 
Mivel a fentanyi a májban metabolizálódik inak

tiv metabolitokká, májbetegségek lassíthatják az eli
mináció!. Májcirrhosisos betegekben a Durogesic 
egyszeri adásának farmakokinetikája nem változik, 
bár a szérumkoncentráció ezekben a betegckben 
általában magasabb. Májbetegek eselén fokozottan 
kell ügYelni a fentanyl-toxicitás jeleire és ha szüksé
ges, a Durogesic dózisát csökkenteni kell. 

Vesebetegségek 
A fentanyi kevesebb mint 10%-a változatlan for

mában ürül a vesén keresztül és - ellentétben a 
martinnal - aktív metabolitok vesén át történő elimi
náció ja nem ismert. Veseelégtelenségben szenve
dő betegeknek iv. fentanyi adása során szerzett 
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adatok azt vetik fel, hogy a fentanyi volumen-elosz
lása dialysis során megváltozhat Ez befolyásolhatja 
a szérumkoncentrációt Vesebetegségben szenve
dó betegek Ourogesic kezelése során fokozottan 
ügyelni kell a fentanyi toxicitás tüneteire és ha szük
séges a dózis! csökkenteni kell. 

Láz és kü!só hőhatás 
A farmakokinetikai modell amellett szál., hogy a 

szérum fentanyi koncentrádója kb. 1/3-dal növe
kedhet. amennyiben a bőrhőmérséklet a 40°C-t el
éri. Ezért lázas betegeket apiaid mellékhatásokra 
monitorozni kell és a Ourogcsic adagját módosítani 
kol l, amennyiben ez szükséges. 

Valamennyi betegnek tanácsolni kell, hogy a 
Durogesic alkalmazási helyén kerülje a közvetlen 
hőhatást, mint melegítő párna, elektromos takaró, 
fűtött vízágy, melegítő lámpák, intenzív napozás, for
róvizes palack, szauna és meleg pezsgőfürdő. 

Idős korban ív. adása kapcsán nyert adatok sze
ríni a clearance csökkent. a felezési idő megnyúlt le
het és érzékenyebbek a szerre, mint a fiatalabbak. 
Ourogesic időseknek történő adása során végzett 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a fentanyi far
makokinetikája nem különbözik lényegesen a fiata
lokétól, bár a szérumkoncentrádó a magasabb 
szintek felé tendál. Időseknél fokozottan kell figyelni 
a fentanyl-toxicitás tűneteire és amennyiben indo
kolt a dózis! csökkenteni kell. 

Terhesség időszakában történő biztonságos 
használata nem megállapított. Ezért a Durogesic 
nem használható fogamzóképes nőknek, hacsak az 
orvos döntése szerint a várható előny ellensúlyozza 
a lehetséges veszélyeket. 

Szoptató anyáknak nem használható, mivel a 
fentanyi átjut az anyatejbe. 

Túladagolás megnyilvánulása, a farmakológiai 
hatások túlzottá válása. melyek közül a legsúlyo
sabb a légzésdopressio. 

Kezelés. A légzésdepressio kezelésére azonnal 
ellenintézkedéseket kell tenni, beleértve a 
Durogesic eltávolítását és a beteg fizikai és verbális 
stimulálását Ezen beavakozásokat követnie kell 
specifikus opiát-antagonista, mint naloxon adásá
nak. A túladagolás! követő légzésdepressio tartó
sabb lehet mint az épíát-antagonista hatása. Az iv. 
antagonista adagok közölti intervallumokat gondo
san kell megválasztani, mert a rendszer eltávolítása 
utáni re-narcot1satio lehetséges: a naloxon ismételt 
adására vagy folyamatos infúziójára lehet szükség. 
A narcotikus hatás felfüggesztése a fájdalom akut 
felléptét és catecholamin felszabaduláSt eredmé
nyezhet. 

Amennyiben a klinikai állapot szükségessé te
szi, a szabad légutakat oropharyngealis vagy endo
trachealis intubádóval kell biztosítan i, oxigén adan
dó és ha szűkséges asszisztált vagy kontrollált gépi 
lélegeztetés végzendő. Ha súlyos vagy tartós 
hypotensio lép fel, a hypovolaemia lehetőségél mér
legelni kell és az állapotot megfelelő parenteralis fo
lyadékbevitellel kell rendezni. Megfelelő testhőmér
séklet és folyadékbevitel bitzosítandó. 

A tapasz eltávolítása: a használt rendszereket 
úgy kell összehajtani, hogy a tapadó felszínek 
összetapadjanak, és ekkor eldobhatók. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
múvet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Alkaimazásának, ill. hatásának tartama aiatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten, 25°C alatt. 
• Megjegyzés: <? <? V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4530 (25 l-lg/h); 
OGYI-T. 4531 (50 1-lQ/h); OGYI-T.: 4532 (75 j..tg/h); 
OGYI-T.: 4533 (100 l-lg/h) 
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ELEVITPRONATAl. filmtabletta 
(30x; foOx) 

ATC kód: A11AA03 

12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyago!, 3 féie 
nyomelemet tartalmazó tabletta. 
• Hatóanyag 

Ergocalciferolum (Vit. 03) 
Retinolum (Vit. A) 
Cyanocobalaminum (Vit. 812 
Tocopherolum aceticum (Vit. E) 
Thiaminium nitricum (Vit. 81) 

Ribafiavinum (Vit. 82) 

Pyridoxinium chioratum (Vit 8
6

) 

Nicotinamidum 
8iotinum 
Caldum pantothenicum 
Acidum falicum 
Acidum ascorbicum 
Ferrum 
Cuprum 
Manganum 
Zincum 
Caldum 
Magnesium 
Phosphorus 

500 NE 
4000 NE 

4mg 
15,0mg 
1,60 mg 
1,80 mg 
2,60 mg 
19,0 mg 
0,20 mg 
10.0 mg 
o,s·o mg 
100mg 

60,0 mg 
1,00 mg 
1,00 mg 
7,50 mg 
125 mg 
100 mg 
125 mg 

Segédanyag: laktóz.,Fóstékanyagok: sárga vas
oxid E 172, Cl 77 492, titándioxid E 171, Cl77891. 
• Javallat 

A fokozott vitamin-, ásványi anyag-, nyomelem
szükséglet fedezésére, a vas- és fólsavhié.ny okozta 
anaemia megelőzésére terhesség, szapiatás idő
szaka alatt, nem szaplató nőknek a szülést követő 
2-3 hónapig. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény bármely alkotóré
szével szemben. A-hypervitaminosis. 0-hypervita
minosis. Beszűkül! vesemúködés. Vasfelhalmozó
dással, a vasfelhasználás· zavarával járó betegsé
gek. Hypercalcaemia. Hypercalciuria. 
e Adagolás 

Napi 1 filmtabletta, melyet általában a reggelivel 
ajánlott bevenni. Hyperemesis gravidarum eselén 
átmenetileg délben, esetleg este javasolt a filmtab
letta bevétele. 
o Mellékhatás 

Az Elevit Pronatal jól tolerálható. 
Ritkán előfordulhatnak gastrointestinalis pana

szok (pl. obstipatio). Érzékeny egyéneknél alvásza
vart, ingerlékenységet okozhat, ilyen esetekben ke
rűlendó a tabletta este történő bevétele. A készít-

E 
mény ribof!avintartalma a vizeletet erősen sárga 
színúvé, a vastartalma a széklelet fekete színűvé 
festheti. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A vasat tartalmazó készitmények es·a YEitiaciklin 
egymás felszívódását csökkcn\hetik, ezért, ha 
együttadásuk szűkséges, a két készítmény bevéte
le közölt kb. 2 órának kell eltelnie. 

Antacidumok a vas fe!szívódását csökkentik. 
• Figyelmeztetés 

Igen nagydózisú A-vitamin terhesség alatt törté
nő alkalmazásakor magzatkárosító hatást észleltek, 
ezért a napi adag a javasolt 1 tablettát nem halad
hatja meg. 

Egyéb vitamint és/vagy ásványi anyagat tartal
mazó készítménnyel történő együttadás eselén fi
gyelembe kell venni a készitmények együttes vita
min-, ill. ásványianyag tartalmát a túladagolás ve
szélyének elkerülésére. 

Eltartás: közvetlen hótól védve, szobahómérsék
leten (25°C alatt).-
• MegJegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYi-T.: 4675 

l 
··t1oóml'soo:mt~t ... 1 

EI..OAMIN,'1so/óipÜRi :> ' l 
. (SQo mt; faoo:ifill' , l 

LEÖPCJ~o ::\'}:,f:d;~kJ~T~b:S·~-EA~) , '! 

Szénhidrátmentes, 10%, ilL 15% aminosavtar
talmú infúziók. A 15% aminosavat tartalmazó infúzió 
nagyobb aminosavigény ill. csökkent folyadékszűk
séglet eselén javasolt 

Amennyiben nem áll elegendő L~aminosav ren
delkezésre, a szervczet saját Ichérjéit bontja le 
Ezek kózül kűlönösen rövid életűek a máj, a has
nyálmirigy, a vékonybél-nyálkahártya Gs a vese en
zimfehérjéi. A hypoproteinaemia következményei 
egyebek közölt az ellenállóképesség hanyatlásá
ban, a rekonvaleszceneia elhúzódásában és seb
gyógyulási zavarokban nyilvánulnak meg. 

Az infúziók összetételének meghatározásához a 
farmakokinetikai kr!tériumok figyelembevételével 
előállított transzferráták szaigáltak alapul. Az olda· 
tok az ajánlott infúziós sebesség mellett biztosítják a 
plazma aminosavak homcostasisát. 

Az Eloamin 10% pur és 15% pur infúzióban lévő 
aminosavak bejutnak az aminosavraktárakba és ki· 
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elégítő energiahordozó kínálat esetén a szervezet 
értékesíti anabolikus hatásukat 
• Hatónyag 

Összetétel: 
10% 

infúzió 
literenként 

L~isoleucinum 3,500 g 
L-leucinum 6,300 g 
L-lysinum aceticum 9,170 g 

L-methioninum 
L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-argininum 
L-hystidinum 
L-alaninum 
L-ornithinium 

-L -asparticum*1 

L-ornithinium 
chloratum*2 

(= 6,500 g 
L-lysinum) 

1,900 g 
4,500 g 
4,200 g 
1,500 g 
6,200 g 
8,000 g 
6,000 g 

15,500 g 

4,186 g 
(=2,100g 

Acidum 
L-aspar

ticum) 

0,690 g 
(*1+ *2= 
2,500 g 

L-orni
thinum) 

N-acetylcysteinum 1,414 g 
(=1,050g 

Acidum 
L-cysteinum) 

9,300 g 
L-glutamicum 

Glycinum 
( Acidum 
aminoaceticum 

L-prolinum 
L-serinum 
L-tyrosinum 
N-acetyltyrosinum 

6,300 g 

8,000 g 
4,700 g 
0,600 g 
1,110 g 

(= 0,900 g 
L-tyrosinum) 

Aqua destiltata 
pro i nj. ad 1000,0 ml 

Elektrolit tartalom: mmol/1 
4,1 

44,5 
Klorid 
Acetat 

Aminosavtartalom: 100 g/1 
15,58 g/1 
1600 kJ/1 

(400 kcal/l) 
903 mOsm/1 

5,0-6,5 

Össznitrogén: 
Energiatartalom: 

Ozmolarítás: 
pH: 

15% 
infúzió 

literenként · 

5,250 g 
9,450 g 

13,750 g 
(= 9,750 g 
L-lysinum) 

2,850 g 
6,750 g 
6,300 g 
2,250 g 
9,300 g 

12,000 g 
9,000 g 

23,250 g 

6,280 g 
(= 3,150 g 

Acidum 
L-aspar 

ticum) 

1,030 g 
(*1+•2 = 
3,750 g 

L-orni
thinum) 
1,414 g 

(=o 1,050 g 
L-cysteinum) 

13,950 g 

9,450 g 

12,000 g 
7,050 g 
0,600 g 
2,032 g 

(=1,650g 
L-tyrosinum) 

ad 1000,0 ml 

mmol/1 
6,1 

66,7 

50 g/l 
23,31 g/l 
2 400 kJ/1 

(600 kcal/l) 
1445 mOsm/1 

5,0--6,5 

• Javallat 
A készítmény más tápanyag-szubsztrátumok

kal együtt (energiahordozók, elektrolitok) alkal
mas tartós, teljes parenterális táplátásra is, se
bészeti (perioperatív és/vagy posttraumás fázis
ban), valamint belgyógyászati és neurológiai javal
latokban is. 
• Ellenjavallat 

Veleszületett aminosav-anyagcserezavarok {kü
lönösen kongenitális enzimdefektusok), hypokai<J_e
mia, előrehaladott stádiumú májbetegségek meta
bolikus acidosis. Az infúziós terápia által?nos ellen
javallatai, mint: dekompenzált szívelégtelenség, tü
dő- és agyoedema, súlyos vesefunkció-zavarok (oli
guria, anuria) és hyperhydratio. Elővigyázatosan 

kell eljárni hyponatraemia esetén. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan- cseppinfúzióban. 
Az adagolás az individuális aminosav-szükség

lethez igazodik. Felnőttek átlagos aminosav-szük
séglele 70-100 g/nap. 

- Eloamin 10% pur infúzió 
Felnőtteknek 
A szokásos adag naponta _,_ teljes parenterálls 

táplálás eselén 0,8-2,0 g aminosav/ttkg/nap, - ez 
megfelel 8-20 ml Eloamin 10% pur inf./ttkg/nap 
adagnak. 

A maximális napi adag (kivéve néhány speciális 
esetben) 2,5 g aminosav/ttkg/nap,- ez megfelel 25 
ml/ttkg/nap Eloamin 10% pur inf. mennyiségnek. 

Az infúzió ajánlott sebessége 
1,0-1,2 ml Eloamin 10% pur inf./ttkg/óra. 
Az infúzió maximális sebessége 0,15 g amino

sav/ttkg/óra, - ez megfelel 1,5 ml/ttkg/óra Eloamin 
10% pur inf. mennyiségnek. 

Csecsemőknek és gyermekeknek 
Az ajánlott napi adag 1-2 g aminosav/ttkg/nap 

(10~20 ml Eloamin 10% pur inf.(ttkg/nap). 
A maximális napi adag 2,5 g aminosav/ttkg/nap 

(25 ml Eloamin 10% pur inf./ttkg/nap). 
Az infúzió maximális sebessége O, 15 g amino

sav/ttkg/óra (1 ,5 ml Eloamin 10% pur inf./ttkg/óra). 
- Eloamin 15% pur infúzió 
Az adagoláshoz ajánlatos centrális vénát vá

lasztani. 
Felnőtteknek 

A szokásos adag naponta - teljes parenterális 
táplálás eselén 0,8~2,0 g aminosav/ttkg/nap, - ez 
megfelel5,5-13,5 ml Eloamin 15% pur inf./ttkg/nap 
adag nak. 

A maximális napi adag (kivéve néhány speciális 
esetben) 2,5 g aminosav/ttkg/nap, ~ ez megfelel 
16,6 ml/ttkg/nap Eloamin 15% pur ini. mennyiség
nek 

Az infúzió maximális sebessége 0,15 g amino
sav/ttkg/óra, ~ ez megfelel 1 ml/!!kg/óra Eloamin 
15% pur inf. mennyiségnek. 
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Gyermekeknek 2 éves kor felett 
Az ajánlott napi adag 1-2 g aminosav/ttkg/nap 

(6,5-13,5 ml Eloamin 15% pur inf./ttkg/nap). 
A maximális napi adag 2,5 g aminosav/ttkg/nap 

(16,6 ml Eloamin 15% pur inf./ttkg(nap). 
Az infúzió maximális sebessége 0,15 g amino

sav/ttkg/óra (1 ml Eloamin 15% pur inf./ttkg/óra). 
• Mellékhatás 

Az indikációnak megfelelé alkalmazás az ellen
javallatok figyelembevétele és az adagolási előírá
sok betartása eselén mellékhatások nem várhatók 
Túladagolás, vagy túlságosan nagy infúziós sebes
ség azonban hányingert, hányás!, hidegrázást. 
hyperammoniaemiát, acidosist okozhat, valamint 
hyperaminoacidaemiához vezethet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Aminosav infúzió! nem· szabad gyógyszerek
kel keverni, gyógyszerek vívóoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, to
vábbá a fokozott kantamináció lehetősége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz hozzáadott gyógysze
rek, az oldat kémiai-fizikai változását okozhatják, és 
ennek következtében toxikus reakciók jöhetnek 
létre. 

Teljes parenterálls táplálás keretén belül az 
aminosavoldatokat energiahordozókkal (sZénhidrát 
oldatokkal, zsíremulziókkal), ill. elektrolitokkal vitami
nokkal, nyometemekkel- kizárólag aszeptikus körűl
mények között - akkor keverhetók, ha az egyes 
komponensek kom patibilitása bizonyított. 
• Figyelmeztetés 

Az elektrolit-, a sav-bázis- és vízháztartás rend
szeres ellenőrzése szüksé~s. Ezeknek fennálló za
vara a kezelés megkezdése előtt korrigálandó. 

óvatosan kell eljárni megnövekedett szérum 
ozmolarítás esetén. 

Beszúkült májfunkciójú betegek esetében az 
aminosav-infúzió során a szérum ammaniaszint és 
más fontos anyagcsere-paraméterek szigorú ellen
őrzése szükséges. 

Az energiahordozák és elektrolitok szükséglot
nek megfelelő adagolásáról gondoskodni kelL Az 
aminosavak előnyös hasznosításához, a bevitt nitro
gén-mennyi ség minden grammjához egyidejúleg 
120-200 kcal értékű nem fehérje eredetű energia
hordozó! kell bejuttatni. 

Kora- és újszülöttek számára az infúzió nem al
kalmas. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés eselén 
illetve egyéb manipulációnál fertözés veszélye áll 
fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, legfel
jebb gyengén ·sárgás szfnű oldat használható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C a!att), fény
tól védve. 

• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4591 (10% 100 
ml); OGYI-T.: 4592 (10% 500 ml); OGYI-T.: 4593 
(10% 1000 ml); OGYI-T.: 4594 (15% 500 ml); OGYI
T.: 4595 (15% 1000 ml) 

ENCEPHABOL FORTE'drazs~ é'' 
(SOl<; 100x) 

ENC~PHABOL injekció i,ntdzioho~ 
(S'X' 3 oldószerampulla) 

ENCEPHABOL sZ:uszpenzio 

(200 ml) . . ·.·.· '·• ·.·.o·· 

MERCK - ATc\68:-No·efl'XÓ2 

A piritinal az úgynevezett nootropicumok (neu
rotropica, encephalotropica) csoportjába sorolható, 
a központi idegrendszerre ható gyógyszer. Javítja a 
magasabb, integratlv, agymúködéseket, amilyenek 
az emlékezés, a megértés képessége, a tanulási, 
gondolkodási és koncentrációs készség, melyeknek 
azonban nem ismerjük közös egységes mechaniz
musát. 

Fokozza az agy glukózfelvételét és~ felhaszná
lását, az agykéreg acetilkolin-koncentrációját. az ott 
felszabaduló acetilkolin mennyiséget, valamint a 
postsynaptikus cholinerg információátvitelt. Nő a 
neuronal is membránok foszfolipid-koncentrációja, s 
az agyi nukleinsav-anyagcsere. 

Agyi anyagcsereaktiváló hatása következtében 
megnő az ischaemiás területeken a regionális agyi 
vérátáramlás. Csökken a vér viszkozitása, mivel nő 
az erythrocyták flexibilitása és csökken aggregá
ciójuk. 

Idegélettani kísérletek szeríni az EEG-n az 
agy elektromos aktivitásának emelkedése {az al
fa-frekvencia növekedése, a théta-hullámok ki
sebbedése) figyelhető meg a kérgi és subcorti
calis területeken, a fokozott éberség jeleként. Vé
döhatást mutat az agy bizonyos károsító tényezőí
vel szemben, amilyenek a kísérletes hypoxia és 
ischaemia, a fehérjeszintézis gátlása és az alkohol
mérgezés. 

A piritinalnak ezen kívül antirheumatikus ha
tása is van, valószínúleg a piritinal intermedier 
anyagcseretermékének, az 5-tiopiridoxinnak kö
szönhetOen. 

Visszafejlődnek a helyi gyulladásos tünetek, 
csökken az ízületfájdalom és a vérsejtsüllyedés 
mértéke, számos betegen a kezelést követően ne
gatívvá válik a Waaler-Rosc agglutinációs reakció 
• Hatóanyag 

200 mg pyritinolium chioratum monohydricum, 
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forte drazsénként 3,22 g pyritinolum (200 ml) 
szuszponzióban; 

200 mg pyritinolium chioratum monohydricum 
(Pritinolium chioratum formájában) (2 ml) ampul
lánként Oldószeramp.: injekcióhoz való víz 2 ml. 
• Javallat 

Az agy idős korral járó teljGsítménycsökkenése 
(fáradékonyság, koncentráló- és emlékezőképes
ség csökkenése, hangulati depressio), agyi organi
kus psychosyndroma, dementia primaria progressi
va, Alzheimer-dementia, muitiinfarceatiohoz társuló 
dementia_ Koponyaúri traumák, apoplexiás insul
tusok, mérgezések és encephalitisek. Agyműtótek 
utáni állapotok. Krónikus ízűleli rheumatismus. 
• Ellenjavallat 

Nyugtalanság, álmatlanság. 
Krónikus izületi rheumatismusban: súlyos vese

és májfunkciós zavarok, vérképclváltozások, auto
immun megbetegedések, lupus erythcmatodes, 
myasthenia, pemphígus, akkor is, ha csak az anam
nesisben szerepel. 

Az Eneephabai szuszpenzió nem adható fruk
tóz-intoleranciában. 

Az Eneephabai inj. infúzióhoz hígítatlanul nem, 
csak infúzióban alkalmazható 
• Adagolás 

Felnőtteknek aszokásos napi adag agyi indiká
cióban 600 mg (3-szor 200 mg, rheumatismusban 
napi 600-1200 mg. 

Intravénásan általában napi 2 ampulla 
Eneephabai injekció ínfúzióhoz adható az infúziós 
oldathoz, súlyos esetekben ez napi 5 arnpuliáig 
emelhető. 

Gyermekeknek a kortól és az indikáció súlyos
ságától függóen a napi adag egy-háromszor 
50-100 mg. 1 teáskanál {5 ml) szuszpenzió kb. 80 
mg hatóanyagat tartalmaz. 
• Metlékhatás 

Ritkán jelentkeznek: alvászavarok, ingerlékeny
ség, é:vágycsökkenés, fejfájás, fáradtság; kiütések, 
viszketés, émelygés, hányás, hasmenés, a májmű
ködés zavarai. 

Rheumás folyamatok kezelésekor ritkán fehérje
vizelés, thrombo- és leukopcnia alakulhat ki, ezért a 
vérkép és a vizelet folyamatos ellenőrzése szüksé
ges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A krónikus izületi rheumatismusban adott 0-peni
cillamin, aranykészitmények, vagy levamizol mellék
hatásait az eg-yidóben adott piritinal fokozhatja. 

Az Eneephabai injekciós oldat alacsony pH-ja 
(pH 2-3) miatt kémiailag inkompatibilis egyes in
fúziós oldatokkal (pl. aminosav- és fehérjeoldatok
kal). 
• Figyelmeztetés 

A késő délutáni és az esti bevétel mcllőzésével 
az alvászavar elkerülhető. 

Eneephabai tartalmú infúzió: A liofilizált 
hatóaanyag feloldása után az injekciót 250-500 ml 
infúziós oldattal (pl. 5%-os glükózoldat, Ringer
oldat, vagy izotóniás konyhasó oldat) kell hígítani. 

Az infúziós oldalba további adalék nem tehető. 
Az oldat alacsony pH-ja miatt kialakuló helyi irri

táció! leginkább azzal lehet elkerülni, hogy sub
clavia-, vagy cavakatótert alkalmazunk. 

Az infúziós kezelés befejeztével ajánlatos a to
vábbiakban orálisan adható Enceph8bollal folytatni 
a terápiát. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 15-25 °C között. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4038 (forte 
drazsé); OGYI-T.: 4040 (injekció); OGYI-T.: 4039 
(szuszpenzió) 

ENDOXAN 100 mg injekció (1 x) . 
ENDOXAN 200 mg injekció (1 x) .·. 
ENDOXAN 500 mg injekció (1 x) ·. 
ENDOXAN 1 g injekció (1x) ·. · .•. 
ENDOXAN drazsé (50x; .1 OOx). 

ASTA ATC kód: L01AA-61 ___ -_' 

A cikiolasziamid muó'tárnitrogén származék, 
alkilcző hatású cytostaticum. ln vitro hatástalan, a 
szervczctben képződő aktív rnetabolitja (fosz:
foramid mustár) a DNS és az RNS szálakon belül 
keresztkötéseket hoz létre és gátolja a fehérjeszin
tézis!. 

Orális alkalmazás eselén biohasznosul ása több 
mint 75%. Korlátozott mértékben jut át a vér-agygá
ton, átlagos plazma felezési ideje 4-8 óra. A cikio
foszlamid és metabolitjai túlnyomórészt a vesén át 
választódnak ki. 
e Hatóanyag 

100 mg, ill. 200 mg, ill. 500 mg, ill. 1 g cyclo
phosphamidum porampullánként; 50 mg cyclo
phosphamidum drazsénként 
e Javallat 

Akut és krónikus myeloid- és lymphoid 
leukaemia, Hodgkin- es non-Hodgkin-lymphoma, 
lágyszövet- és osteosarcoma; gyermekkori 
malignus folyamatok; felnőttkori szolid tumorok, el
sősorban emlő- és tüdőcarcinoma. 
e Ellenjavallat 

Ciklofoszlamid iránti túlérzékenység, súlyos 
myelosupressio (főként előzetes cytostatikus kemo
terápia vagy sugárkezelés csctén), súlyos fertőzé
sek, terhesség és szapiatás (lásd Figyelmeztetés ). 
e Adagolás 

Az adagot egyénileg, a beteg klinikai állapotá-
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nak megfelelően kell meghatározni; az alábbi ada
golási sémák útmutató jellegűek manaterápia 
eselén 

- kisdózisú kezelés: 80-240 mg/testfelület m2 
{2-·6 mg/ttkg) hetente egyszer iv., vagy több adagra 
elosztva o_rálisan; 

- közepes. dózisú kezelés: 400-600 mg/m2 

(10-15 mg/kg) hetente egyszer iv.; 
-nagydózisú kezelés: 800-1600 mgfm2 {20-40 

mg/kg) 10-20 naponként egyszeri adagban iv. 
Kombinációs terápia eselén az adag csökkenté

se vagy a terápiás szünet meghosszabbítása válhat 
szükségessé. 

Súlyos máj- és vesefunkciókárosodás eselén 
csókkenteni kell az adagot: 3, 1~5 mg/100 ml 
szérumbilirubin érték eselén 25%-os, 10 ml/perc 
giomerulusfiltrációs érték alatt 50%-os adagcsök
kentés szükséges. 

A megfelelő adagot korán reggel kell beadni és 
ezt követően ügyelni kell a gyakori hólyagürítésre 
(2-3 liter vizelet/nap). A kezelés során erélyes hidra
tálás és a folyadékegyensúly fenntartása szüksé
ges 

A drazsé! egészben, lehetőleg étkezés előtt kell 
bevenni. Súlyos gyomorirritáció eselén az étkezés
sei egyidejűleg is bevehető. 

Az injekciós oldat elkészítéséhez a porampulla 
tartalmát 100mg-onként 5 ml aqua des!. pro inj.-val 
kell hígitani. Az injekciós oldatot lehetőség szerint 
azonnal fel kell használni; lassú iv. injekcióban vagy 
iv. infúzióval egyidejűleg az infúziós szerclék csóvén 
keresztül kell beadni 2-3 percen át Szükség eselén 
hűtőszekrényben 24 ó~áig tartható el. 

Kerülni kell az extfavasatiot!! 
• Mellékhatás 

Általában reverzibilisek és dózisfüggóek. 
Vérképzőrendszer: leukocytopenia (életveszé- -

lyes fertózésekkel), thrombocytopenia (súlyos vér
zéssel), anaemia (a haemoglobin érték kiindulási 
értékhez viszonyított 2 g/dl-es vagy annál na
gyobb mértékú csökkenése). A fehérvérsejtszám 
és a thrombocytaszám mélypont értékei általá
ban 1-2 héttel a kezelés kezdete után alakulnak 
ki és a 3--4. hét közölt érik el újra a kiindulási érté
keket. 

Gastrointestinalis rendszer és a máj: émelygés, 
hányás, étvágytalanság, hasmenés vagy székreke
dés, stomatitis, esetenként haemorrhagiás colitis 
és szájnyálkahártyafekély. Ritkán SGOT-, gamma 
GT-, alkalikus foszfatáz-, bilirubinszint emelkedés, 
hepatitis. 

Uragenita/is rendszer: haemorrhagiás cystitis, 
hyperuricaemia, húgysav nephropathia, nem haem
orrhagiás cystitis vagy nephrotoxicitas, nem megfe
lelő ADH szekréció (SIADH). 

Cystítis eselén a kezelést meg kell szakítani. 
Mesna (Uromitexan) egyidejű alkalmazásával az 

uratoxicitás gyakorisága és súlyossága csökk _ 
heló. ent 

Sziv- és ~~ringési rendszer: cardiotoxicitás (akut 
myopencard1t1s) főként a nagydózisú vagy hosszú 
távú _k:z~lés e~eté.~ je;entkezhet és a kezelés meg
szakitasat tesz1 szuksegessé. 

.. Ef!Yé?: reverzibili~ alopecia; a kézfej, a kézujj
kormok cs a talp pigmentációjának .. _megváltozá
sa; a spcrmatogenesis irreverzibilis károsodása, 
azoospermia, tartósan fennálló oligospermia; az 
ovuláció irreverzibilis károsodása, amenorrhoea; 
krónikus interstítialis tüdőfibrosis; fájdalom az injek
Ció beadási helyén, bór- és nyálkahártyagyulladá
sok, túlérzékenységi reakciók (esetenként anaphy
laxiás shock, valamint átmeneti látászavar és szé
dülés). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- oralis antidiabeticumokkal (vGrcukorszintc

sökkentő hatás fokozódhat), 
- allopurino!lal, hidroklorotiaziddal (fokozódhat a 

myclosuppressiv hatás), 
- depolarizáló izommlexánsokkal (hosszantartó 

apnoe veszélye), 
- kloramfenikollal (növekszik a ciklofoszfamid te

lczGsi ideje, lassul metabolizmusa), 
- doxorubicinnal (cardiotoxicitas veszélyének 

fokozódása), 
- influenza elleni védőoltásokkal (hatékonysá

guk csökken). 
o Figyelmeztetés 

Ciklofoszfam;d kezelés csak a cytostatikus ke
moterápiában jártas szakorvos által vagy felügyGie
te mellett alkalmazható. 

Terhesség idején nem vagy csak az elóny/koc
kázat szigorú mérlegelésével adható. 

Alkalmazása alatt a szoptatást meg kell szakí
tani. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
meglévő myelosupprcssio, diabetes mellitus, króni
kus máj- és veseelégtelenség, valamint idős bete
gek esetén. 

A kezelés előtt ds a kezelés során rendszeres 
vérképellenőrzés szükséges. 

4000/mm3 alatti lcukocyta vagy 100 OOO/mm3 
alatti thrombocytaszám eselén a kezelést szünetel
tetni kell az értékek normalizálódásáig. 

A kezelés során a vizeletüledék rendszeres vizs
gálata szükséges a microhaematuria időben történő 
észlelésére. 

A beteg figyeimét fel kell hívni a rendszeres és 
gondos szájápolásra. 

A kezelés alatt, majd azt követően legalább 3 
hónapig megfelelő (nem hormonális) fogamzásgát
lás alkalmazása javasolt. 

A ciklofoszfamid kezelés befolyásolhatja a kon
centrálóképességet, így a közlekedésben való rész-
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vétel és a baleseti veszéllyel járó munkavégzés biz
tonságát. 

Túladagolás esetén myelosuppressio és hae
morrhagiás cystitis jelentkezhet, melyek általában 
spontán elmúlnak, de addig is szélesspektrumu an
tibiotikum alkalmazása javasolt Teljes vér-, throm
bocyta- vagy fehérvérsejt transzfúzió ritkán szüksé
ges. Ha -a túladagolás! 24, de legkésőbb 48 órán 
belül észlelik, az uratoxicitás veszélye iv. mesna al
kalmazásával csökkenthető. Supportiv kezelésként 
fájdalomcsillapító, és a folyadékegyensúly fenntar
tása alkalmazható. 

Eltartás: 25°C alatti szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: Az injekció Fb, a tabletta VSz 
e Törzskönyvi szám: K- 430 (drg.); K- 431 (100 
mg inj.); K- 306 (200 mg inj.); OGYI-T.: 4534 (500 
mg inj.); OGYI-T.: 4535 (1 g inj.) 

ERYTHROTROP granulátum 
i < sziruphoz (30 g) 

BIOGAL 
.·. . ATC kód: J01 F 'A01 

.. 

Hatóanyaga az eritromicin, az eritromicinre érzé
keny mikroorganizmusok fehérjeszintézisét befolyá
solja. A bakteriális riboszóma 50 S csoportjához 
kapcsolódva meggátolja az RNS-függő \ranszpep
tidációt és/vagy a transzlokációt 

A baktérium speciestól, a növekedési fázistól, az 
inokulum számtól, illetve a gyógyszer kancentráció
jától függően bakteriosztatikus, vagy baktericid ha
tású. 

A hatóanyag esztalál sója (propanoát észter 
laurilszulfát) a gastrointestinalis traktusban bomlik 
propanoát észterre, ebben a formában felszívódik, 
majd a vérben részlegesen hidrolizál és szabad 
eritromicin bázissá alakul. A szérum csúcskancent
ráció eléréséhez orális dózis eselén kb. 1--4 óra 
szükséges. Normál vesefunkció eselén az eritromi
cin felezési ideje 1.4-2 óra, míg károsadott funkció 
eselén 4,8-6 óra. Jól diffundál a test kOiönbözó 
szövet- és folyadéktere ibe. Normál májfunkció ese
lén igen nagy koncentrációt ér el az opében. Kivá
lasztása előrehaladott májbetegségekben csök
ken. Mintegy 5%-a választódik ki aktív formában a 
vizelettel, a vesefunkció a kiürülés! nem befolyá
solja. Az esztolátsó fehérjekötődése magas, mint
egy 96%. 
• Hatóanyag 

1500 mg erythromycinum (2500 mg ery
thromycinum estolicum formájában) 30 g granulá
tumban, amely 60 ml szirup elkészítéséhe;;;; elegen
dó. 

A granulátum 2 g laktóz, 23,8 g szacharóz és 60 
mg metil-parahidroxi-benzoát segédanyagokat is 
tartalmaz. 
• Javallat 

Eritromicin iránt érzékeny kórokozók okozta eny
he és középsúlyos fertőzések kezelése és megelő
zése. 

Eritromici me ín vitro érzékeny kórokozók: Sirep
tococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Enterococcus faeca/is, Staphy!ococcus aureus, Sta
phy/ococcus epidermidis, Neisseria meningitidis, 
Neisseria gonorhoeae, Corynebacterium dyphthe
riae, Corynebacterium minutissimum, Haemaphi/us 
influenzae. Haemaphi/us ducreyi, Legionella pneu
mophi/a, Lysteria monocytogenes, Bordetella per
tussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia tra
chomatis, Entamoeba hystolitica, Campy!obacter 
jejuni, Treponema pallidum 

Elsőként választandó gyógyszer penicillinaller
gia esetén. 

Légúti fertőzések: pharyngitis, tonsillitis, bron
chitis, lobaris és bronchopneumonia, atfpusos 
pneumonia, sinusitis, otitis media. 

Diphtheria kezelésére·antitoxin mellett 
Listericsis és pertussis kezelésére. 
Máj-, epe- és bé/fertőzések: cholangitis, chole

cystitis, intestinalis amoebiasis (extraenterális 
amoebiasis kezelésére nem alkalmaső. 

Uragenita/is fertőzések: gonorrhoea, penicillinal
lergia eselén syphilis, lymphogranuloma venereum, 
chancroid, krónikus prostatitis. 

Bór- és lágyrészfertőzések: furunculosis, car
bunculus, acne vulgaris, impetigo, erysipelas, 
mastitis. . 

Újszülöttek Chlamydia által okozott conjunctivi
tise. 

Bakteriális endocarditis profilaxisára, penicillin
allergiás betegeknek, akik veleszületett szívbeteg
ségben, ill. rheumás vagy egyéb szerzett szívbillen
tyú betegségben szenvednek, valamint olyan bete
geknek, akiken fogászati beavatkozásokat vagy a 
felső légutakat érintő szájsebészeti beavatkozáso
kat végeznek. 
• Ellenjavallat 

Eritromicin túlérzékenység; súlyos májkároso
dás. 
o Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek: 6 óránként 250 
mg. A napi adag a kórkép súlyosságától függóen 
4 g-ig emelhető. 

Szokásos adagja gyermekeknek enyhe és kö
zépsúlyos esetben a ttkg, életkor és a fertőzés sú
lyosságától függően: 7,5 mg/ttkg 6 óránként, vagy 
15 mg/ttkg 12 óránként. Súlyos esetekben a gyógy
szer adagja kétszeresére emelhető. 

Streptococcus-fertőzésben legalább 10 napig 
kell adni 
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A szokásostól ettérő adagolás felnőtteknek: 
- Endocarditis profilaxisára a fogászati ill. seb8-

szeli beavatkozás előtt 1 órával1 g, majd 500 mg a 
beavatkozás után 6 órával. 

- Legionella-fertőzések eselén 500 mg-1 g 6 
óránként. 

- Streptococcus-fcrtőzések profilaxisára 250 mg 
12 óránként. 

- Urogenitális fertőzések esetén, beleértve a 
chlamydia infekciókat is, 500 mg 6 óránként leg
alább 7 napon keresztül. Azokban az esetekben, 
amikor a betegek a nagyobb dózis! nem tolerálják, 
az adag felezhető (250 mg), ilyenkor azonban leg
alább 14 napig kell a terápiát folytatni. 

- Amacbas dysenteriában 250 mg 6 óránként 
10-14 napig. 

A szokásostól eltérő adagolás gyermekeknek: 
- Chlamydia által okozott conjunctivitis kezelé

sére 12,5 mg/ttkg eritremicin minden 6 órában, leg
alább 2 hétig. 

- Endocarditis profilaxisára, fogászati, ill. sebé
szeli beavatkozások esetén: 20 mg/ttkg a beavatko
zás előtt, valamint 10 mg/ttkg a beavatkozás után 6 
órával. 

-Pertussis eselén 10-12,5 mg/ttkg 6 óránként 
14 napon keresztül. 

- Chlamydia által előidézett pneumonia eselén 
12,5 mg/ttkg 6 óránként 2 hétig. 

- Streptococcus által okozott pharyngitis eselén 
5-12,5 mg/ttkg 6 óránként legalább 10 napig. 

- Amoebás dysenteriában 20-30 mg/ttkg/nap 
10-14 napig. 

A szirup elkészítése: ,a mellékelt mércét négy
szer fel kell tölteni a 10:fu1-es jeiig előre kiforralt és 
lehűtött vízzel. A 40 ml vizet a port tartalmazó üveg
be kell önteni úgy, hogy az első 20 ml víz hozzáadá
sa után az üveg tartalmát össze kell rázni, majd a 
megmaradt víz hozzáadáSa után a rázást a por tel
jes oldódásáig kell folytatni. 

A készítmény 1 ml-e 25 mg eritromicin bázist tar
talmaz. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok, enyhe hasi fájdal
mak, hányinger, hányás, hasmenés. 

Allergiás bőrtünetek, igen ritka esetben anaphy
laxia. 

Ritkán reverzibilis cholestatikus icterus elófor
dulhat. 

Igen ritka esetekben, fáként csökkent máj- és 
vese'funkció esetén, vagy nagyobb dózisoknál re
verzibilis halláscsökkenés, vagy halláskárosodás 
létrejöhet 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- alfentanillal (prolongálódhat az alfentanil hatá

sának időtartama); 
- kloramfenikollal vagy 

- linkomicinekkel (az antagonista hatás miatt); 
- ciklosporinnal (fokozódhat a nephrotoxicitas 

kockázata); 
- penicillinekkel (a penicillinek gyors baktericid 

hatásának kialakulását zavarhatja a bakteriosztati
kus eritromici n); 

- terfenadin nal (növekedhet a cardiotoxicitás pl. 
a torsades de pointes kialakulásának veszélye); 

- dizopiramiddal (a QT intervallUrii kiSZ.élesed~ 
het. kamrai tachycardia jelentkezhet); 

-he patatoxikus gyógyszerekkel (a hepatotoxici
tás növekedhet); 

- lovasztatinnal (nöVekedhet a rabdomyolysis 
kockázata a lovaszlatin szérumkoncentrációjának 
növekedése következtében): 

- olatoxikus gyógyszerekkel (növekedhet az oto
toxicitás lehetősége). 

Együtladásakor fokozott óvatosság szüksé
ges: 

- digoxinnal (a digoxin plazmaszintje megemel
ked het, ezáltal a hatása fokozódhat); 

- ergoiaminnal (növekedhet az ergoiaminnal 
kapcsolatos vasospazmus): 

- warfarinnal (a prothrombin idő megnyúlhat és 
nőhet a haemorrhagia veszélye; emiatt a prothrom
bin időt szigorúan ellenőrizni kell); 

- kumarin származékokkal; 
- karbamazepinnel (növekedhet a karbamazc-

pin plazmakoncentrációja és ezáltal a toxicitása); 
-nagy dózisban adott teofillinnel, ill. egyéb xan

tin származékokkal {fokozódhat ezek hatása az 
excretios ráta csökkentésének következtében). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának ideje alatt a szérum alanin
aminotranszferáz (ALA), szérum alkalikus foszfatáz 
(AP). szérum aszpartát-aminotranszferáz (ASA) és a 
szérum bilirubin értékei emelkedhetnek. 

A vizelet katecholamin szintjének emelkedése 
miatt a diagnosztikai tesztek ál pozitív eredményt ad
hatnak. 

Beszűkül\ vesefunkció esetén adagolása foko
zott figyelmet és ellenőrzést igényel. 

Mivel az eritromici n jórészt az epén keresztül vá
lasztódik ki, csökkent májműködésú egyéneknek 
igen óvatosan adandó. 

Terhesség: az eritromicin átjut a placentán. Mi
vel a terhességben történő biztonságos alkalmazás· 
sal kapcsoloúban nincs megfelelő klinikai tapaszta
lat, ezért alkalmazása nem ajánlott. 

Szoptatás: átjut az anyatej be, ezért alkalmazása 
alatt a szoptatás kerülendő (ugyanis károsíthatja a 
csecsemő bélflőráját). 

A szirup laktóz és szacharóz tartalmát cukorbe
tegeknek történő adagoláskor figyelembe kell venni 

Túladagolás tünetei: reverzibilis halláscsökke
nés, hányinger, hányás, hasmenés. 
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Kezelése: gyomormosás, általános supportiv te
rápia. 

Eltartás: fénytól védve, száraz hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4268 

ETOPOSIDE'TEVA 100 mg/5ml 
injekció infúzióhoz (5 ml) · · 

ETOPOSIOE-TEVA 200 mg/10 
injekció infúzióhoz (1 O rnl) 

TEVA ATC kód: L01C 801 . 

Az ctopozid a podofillotoxin félszintetikus szár
mazéka. Cytotoxikus hatását a DNS szintézis gátlá
sával, a sejtciklus S és G 2 fázisában fejti ki 

Intravénásan adagolva az eloszlás bifázisos fo
lyamattal jellemezhető, kb. 1 ,5 órás eloszlási és 4-
11 órás eliminációs felezési idővel 

Az etopozid csak kis koncentrációt (1-10%) ér el 
a liquorban. 

ln vitro nagymértékben (97%) kötódik a plazma
fehérjékhez. 

A beadott mennyiség 44-60%-ban a vizelettel és 
kb. 16%-ban a széklettel választódik ki. 

Az ctopozid az állatkísérletek szeríni átjut a pla
ccntán és kiválasztódik az anyatejbe. 
• Hatóanyag 

100 mg, ill. 200 mg etoposidum, valamint citrom
sav, benzilalkohol, poliszarbál 80 alkohol és makro
gal300 segédanyagok, 5, ill.10ml-es injekciós üve
genként 

Az injekciós oldat sárgás színú és enyhén visz
kózus. 
o Javallat 

Hodgkin és non-Hodgkin lymphoma, akut nem
lymphoid leukaemia. 

Relrakter heretumorok, kissejtes anaplastikus 
tüdőtumor. 

• Ellenjavallat 
Hatóanyaggal, ill. segédanyagokkat (főként 

benzilalkohol) szembeni túlérzékenység, súlyos 
májkárosodás, súlyos myelosuppressio, terhesség, 
szoptatás. 

Óvatosan adható: kevésbé súlyos myelosupp
ressio, máj- és vesemúködési zavarok, fertózéses 
megbetegedések (főként Varicella és Herpes zoos
ter) valamint előzetes cytostatikus kezelésben ré
szesült betegek esetében. 
• Adagolás 

Kizárólag lassú iv. infúzióban, 30-60 perc alatt 
adható be. 

A szokásos napi adag felnőtleknek 50-100 
mg/testfelület m2 az 1-5. napig vagy 100 mg/testfe
lület m2 az 1., 3. és 5.napon. Ez az adagolás 3-4 hét 

mUiva megismételhető. Kissejtes anaplastikus tüdő
tumor eselén 35 mg/m (4 napon át)-50 mg/m2 (5 
napon át) adagolás alkalmazható 3-4 hetenként. 

Az injekciós oldatot 5%-os glukóz vagy 0,9%-os 
nátrium-klorid infúzióval 0,2 mg/ml-es koncentráció
ig kell hígítani. Ennél töményebb oldatban nem sza
bad infundálni. A hígított injekciós oldat (infúzió) 96 
órán át őrzi meg stabilitását. 

Elszíneződött vagy zavaros oldatot nem szabad 
felhasználni! 

Az etopozid injekciós, ill. infúziós oldat nem ke
verhető más gyógyszerkészítménnyeL 

Az infúzió manaterápiában és kombinációs terá
piában más cytostaticumokkal együtt is adható. Az 
adagok csökkentése szükséges, ha· az alkalmazott 
egyéb cytostaticum is myelosuppressiv tulajdonsá
gú vagy az előzetes sugárterápia és/vagy kemote
rápiás kezelés a csontvelő müködését már károsí
totta. 
• Mellékhatás 

Vérképzőrendszer: csontvelőkárosodás {általá
ban dózisfüggő); anaemia, lcukopenia, thrombocy
topenia, akut leukaemia. A granulocytaszám a keze
lés 7-14. napján, a thrombócyta szám a kezelés 9~ 
16. napján a legalacsonyabb. 

Gastrointestinalis rendszer: hányinger, hányás 
(általában enyhe vagy közcpGs súlyosságú és 
antiemetikumok alkalmazásával iöbbnyire ellensú
lyozható), étvágytalanság, hasmenés, hasi fájda
lom, stomatitis, májkárosodás, dysphagia, székre
kedés 

Egyéb: hypotonia (a gyors iv. adagolás követ
keztében), allergiás reakciók (pl. hidegrázás, láz, 
tachycardia, bronchospasmus, dyspnoea, hypoto
nia, melyek általában az infúzió leállítására és vér~ 
nyomásemeló, kortikoszteroid, antihisztamin vagy 
plazmaexpanderek alkalmazására megszűnnek), 
hypertonia, perifériás neuropathia {fokozott veszély 
vinkrisztinnel történő együtt adáskor); ritkán köz
ponti idegrendszeri toxicitás (szokatlan fáradtság, 
aluszékonyság), kellemetlen ízérzet, láz, kiütés, 
viszketés, pigmentáció, alopecia, átmeneti centrá
lis vakság és esetenként visszatéró sugárder
matitis. 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszerkészítmény csak a cytostatikus ke
zelésben jártas szakorvos felügyelete mellett alkal
mazható. 

A terápia megkezdése előtt az orvosnak méde
gelnie keH a kezelés elónyeit a várható kockázatok
kal szemben. 

A kezelés megkezdése előtt, a kezelés alatt 
(minden újabb adag beadása előtt) és a kezelés 
befejezése után teljes vérképvizsgálatot kell végez
ni. 100000-50000/mm3 alatti thrombocyta és 
2000/mm3 alatti fehérvérsejt szám eselén a kezelést 
meg kell szakítani a vérképértékek normalizálódá-
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sáig. 4000-2000/mm3 fehérvérsejtszám közölt az 
adagot csökkenteni kell. 

A kezelés során rendszeres máj- és vesefunkció 
ellenőrzés szükséges. 

Az esetleges anaphylaxiás reakció jelentkezésé
re fel kell készülr:ti. Ilyen esetben az adagolás! abba 
kell hagyni és a beteget a szükséges tüneti kezelés
ben kell részesíteni. 

A kezelés alatt fokozott figyelmet kell fordítani az 
esetleges száj-nyálkahártya uiceratic kialakulásá
nak megelőzésére. 

A gyógyszerkészítmény gyermekeken történő 
biztonságos alkalmazására nincs elegendő tapasz
talat. 

Súlyos mellékhatások jelentkezésekor a kezelést 
abba kell hagyni és késöbb csak megfelelő körülte
kintéssel szabad tovább folytatni, ill. szükség ese
tén újra kezdeni, az esetiegesen ismétlődő toxicitás 
mialt. 

l 
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Gyors ív. injekcióban, hígítás nélkül alkalmazni 
tilos! 

Az injekciós, ill infúziós oldat bőrrel, vagy nyál
kahártyával ne érintkezzenl Az infúzió elkészítése 
során gumikesztyú alkalmazása javasolt. 

Elszínczódött vagy zavaros oldatot nem szabad 
felhasználni! 

A kezelés alatt és a kezelés befejez$sét..kövctó
en 3-6 hónapig megfelelő {nem hormonÁiis) .. iÜgam
zásgátlást kell alkalmazni 

Túladagolás esclén megfelelő antidotum nem áll 
rendelkezésre, ezért kezelése tüneti. 

Eltartás: fénytól védve, szabahőmérsékleten 
(15-30 °C). 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T:4408 (100 mg in
jekció); OGYI-T: 4409 (200 mg injekció) 
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Hatóanyaga, a dimetinden maleát alkilamin 
szerkezetú antihisztamin (feninden származék), 
amely antagonizália a hisztamin hatásait a H 1 -re~ 
ceptorokon. 

Antikinin aktivitással és enyhe anticholinerg, va
lamint sedativ hatással is rendelkezik, antiernetikus 
hatása azonban nincs. 

Csökkenti az azonnali allergiás reakció kapcsán 
kialakuló kapilláris hyperpermeabilitast 

H2 receptor antagonistával együttadva kivédi .a 
hisztamin keringési hatásait 

A Fenistn injekció antihisztamin hatása 15-20 
perccel a beadás után manifesztálódik és leg
alább 12 órán keresztűl tart (a hisztamin indukálta 
börhólyagok és erythema megjelenését egy kísér
letben az iv. beadott 4 mg dimetinden ennyi ideig 
gátolta). 

4 mg dimetinden maleat egyszeri iv. beadását 
követően a görbe alatti terület (AUC) értéke közel 
140 h. ng/ml-1, a szérum eliminációs felezési ideje 
kb. 6 óra volt. 

A dimetinden maleat kb. 90%-ban kötődik a hu
mán plazmaproteinekhez. 

A vegyület hidroxiláció és metoxiláció révén me
tabolizálódik. A dimetinden és metabolitjai az epé
vel és a vizelet útján ürülnek. A beadott dózis 
5-10%-a változatlan formában ürül a vizelettel. 
e Hatóanyag 

4 mg dimethindenium maleinicum vizes oldat
ban (4 ml) ampullánként (=1 mg/ml). 
e Javallat 

-Allergiás reakciók akut, tüneti kezelése önma
gában: urticaria, gyógyszer- és élelmiszerallergiák, 
allergiás rhinitis. 

- Adjuvánsként anaphylaxiás shock, Quinke 
oedema, anaphylactoid reakciók kezelésében. 

- Praemedicatióként anaesthesia előtt, H2 
receptorgátlókkal együttesen alkalmazva az ana
phylaxiás és anaphylactoid reakciók kivédésére a 
kontrasztanyagok vagy a plazmapótlók, parenterális 
alkalmazását megelőzően. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Szoptatés. 
1 hónapos kor alatti csecsemőknek, különösen ko
raszülötteknek nem adható. 
• Adagolás 

Kizárólag lassú iv. injekcióban alkalmazható. 

F 
Nem keverheló egy fecskendőben más gyógy

szerekkeL 
Terápiás, ill. intenzív hatás elérésére naponta 

1-2 ampulla adható. (1 ampulla beadása 30 sec 
alatt történjen.) 

Profilaktikus alkalmazás (H2 receptorgátlóval 
kombinálva anaesthesia előtt, kontrasztanyag vagy 
plazmapótlók parenterális beadását megelőzően): 
1 ml Fenistíl injekció 10 ttkg-ra számítv8., 2 perc alatt 
beadva, a H2 receptor antagonista adása előtt vagy 
után. 
• Mellékhatás 

Klinikai vizsgálatokban gyakori nemkívánatos 
hatás: álmosság, fáradtságérzet {a kezeltek 35%
ában), szájszárazság, melegségérzet (15%-ban). 

Esetenként gastrointestinalis zavarok (pl. nau
sea), szorító érzés a mellkasban, torokban, fejfájás, 
szédülés, fémes ízérzés vagy más ízérzési zavar. 

Ritkán: hidegrázás, izomcontractiok, homályos 
látás. 

Paradox módon, a gyógyszer bevezetése után, 
a mellékhatás-bejelentő rendszerben néhány eset
ben allergiás reakciókat jeleztek (bőrkiütések, col
lapsus, anaphylactoid reakciók) feltételezve az 
összefüggést a gyógyszer adásával. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A központi idegrendszeri depressansok, trank
villánsok, altatók, alkohol fokozhatják a sedativ hatá
sát. Egyidejű alkoholfogyasztás a reflexek fokozott 
lassulását eredményezheti. 

MAO-bénítókkal együttadva fokozódhat az anti
hisztaminak antimuszkarin és központi idegrend
szeri depressiv hatása, ezért együttes adásuk nem 
javallt. 

Triciklikus antidepressansok és anticholinerg 
hatású szerek antimuszkarin hatása hozzáadódhat 
az antihisziaminok ilyen jellegű hatásához, fokoz
va a glaucomás roham és a vizeletretentio ve
szélyét. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeken nincs elegendő tapasztalat a 
készítmény hatékony és biztonságos alkalmazha
tóságára. Mint minden antihisztamin, 1 év alatti 
gyermekeknek csak fokozott óvatossággal adha" 
tó, mert a sedativ hatás mellett alvási apnoe is fel
léphet. 

A Fenistíl injekció 7 napon túl nem alkalmaz
ható. 

óvatosan adható szűkzúgú glaucoma, vizelet
ürítési nehézségekkel járó húgyúti rendellenessé
gek (pl. hólyagnyak-obstructio, prostatahyper
trophia), krónikus obstructiv légúti betegségek ese
lén. 
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Terhesség alatt, kizárólag a terápiás előny/koc
kázat gondos mérlegelésével adható. (Bár állat
kísérletekben nem mutatott magzatkámsíló ha
tást, emberen nincsenek kontrollált klinikai vizs
gálatok.) 

A dimetinden. ill. metabolitjai állatkísérletek 
szerint igen kis mennyiségben jutnak át az anyatej
be. Szapiatás alatti iv. alkalmazása azonban nem 
javallt. 

E gyógyszer a koncentrálóképességet csök
kentheti. Ezért alkalmazásának első szakaszában
egyénenként meghatározandó ideig - járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. A továbbiakban egyedileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás: Fenistíl adásával kapcsolatos fatá
lis kimenetelű mérgezést nem jelentettek. 

Mint más antihisziaminok esetében, az alábbi 
tünetek alakulhatnak ki: központi idegrendszeri 
depressio, álmossággal (főként felnőtteken); köz
ponti idegrendszeri stimuláció és antimuszkarin ha
tás (főként gyermekeken), beleértve az alábbi tüne
teket: izgatottság, ataxia, tachycardia, hallucinatiok, 
tónusos vagy clonusos görcsök, mydriasis, szájszá
razság, az arc kipirulása, vizeletretentio, láz. 
Hypotensio és coma is kialakulhat, ami a terminális 
fázisban cardiorespiratorikus elégtelenséghez, 
majd halálhoz vezethet. 

Az antihisziaminok toladagolása esetén nincs 
specifikus antidotum. A szokásos sürgősségi ellá
tást kell alkalmazni, a légzé9- és keringés támogatá
sávaL Stimulánsok nem alKalmazhatók. Hypotensio 
eselén vasapressarak adhatók. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4487 

FERRaGRAD filmtablétta {3Öx) .. · . 

FERROGRAD FOLIC filmtabletta 
(30x) 

AB BOTI- ... 

Nyújtott hatóanyagleadású vaskészítmények. 
Inert, porózus, múanyag vivőanyagba impregnált 
kétértékű vasszulfátot tartalmaznak. A vas a szarve
zetben főleg a haemoglobin alkotóelemeként van je
len, ferritin formájában a májban, lépben, csontvelő
ben raktározódik. A plasma vaskoncentrációja és 
teljes vaskötőkapacitása nagymértékben változik 
különféle fiziológiás viszonyok és kórállapotok ese
lén. 

A szabályozott hatóanyagleadású forma meg
akadályozza a túlságosan nagy vaskoncentráció 
kialakulását, így csökken a mellékhatások gyako
risága, a vas relatíve kis része szabadul fel a 
gyomorban, nagyobb hányada a felső bélsza
kaszban. 

A fokozatos lassú kioldódású formában törté
nő adagolás a gyomorirritáció lehetőség$t_ csök
kenti. 

A Ferragrad folic filmtabletta vas mellett falsavat 
is tartalmaz 

A folsav kiválaszlód ik az anyatejjel. 
• Hatóanyag 

Ferragrad filmtabletta 
Ferrum 105 mg (325 mg ferresum sulfuricum 

siccatum formájában). 
Festékanyag: Sunset Yellow E 110, titandioxid, 

erythrosine E 127. 
Ferragrad-Fo/ic filmtabletta 
Ferrum 105 mg {325 mg ferresum sulfuricum 

siccatum formájában), acidum falicum 0,35 mg. 
Segédanyag· laktóz, saccharóz 
Festékanyag: Ponceau 4R Lake E 124, titan

dioxid E 171. 
• Javallat 

Ferrograd: Latens vashiány, ill. vashiányos 
anaemia megelőzésére és kezelésére. 

Ferragrad folic: Vashiányos anaemia és fol
savhiány megelőzése, kezelése a terhesség alatt is. 
e Ellenjavallat 

Fokozott vastárolással járó kórfolyamatok: 
haemochromatosis, haemosiderosis, vasfelhaszná
lási zavarok, más nem vashiányos anaemiák, par
enteralis vas adagolás. Béldiverticulosis vagy bélel
záródás. A Ferrograd folic ellenjavallt ezenkivül 
anaemia perniciosában és 8 12-vitaminhiányos 
megaloblastos anaemiában, folsavérzékenység 
esetén. 

Gyermekeknek 12 éves kor alatt. 
e Adagolás 

Felnőtteknek vashiányos anaemia megelőzésé
re és enyhe vashiányos állapot kezelésére napi 1 
Ferragrad filmtabletta, szélrágás nélkül. 

Vashiányos anaemia kezelésére napi 2-szer 
filmtabletta reggel és este étkezés előtt. 

Ferragrad folic felnőtteknek naponta 1 tabletta 
(étkezés előtt vagy után). 
e Mellékhatás 

A m~llékhatások előfordulása ritka a fokozatos 
vasfelszabadítás miatt. 

Ritkán enyhe gastrointestinalis panaszok (hány
inger, hasfájás vagy hasi diszkomfort, hasmenés 
vagy székrekedés). A folsav allergiás reakció! okoz
hat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- dimerkaptollal {toxikus kempiexet képez) 
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Együttadása kerülendó: 
- tetraciklinek, penicillamin (kelát képződés mí

att a vas felszívódása csökken) 
- antacidok ( vasfelszívódás csökken) 
- chloramphenicol (késlelteti a vasterápia haté-

konyságát) 
- cimetidinnel ( vasfelszívódás csökken. 
Ezek a gyógyszerek és a vas bevétele között 

legalább 3 óra teljen el. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés előtt az anaemia típusát és a kiváltó 
okokat meg kell határozni. 

A vasterápia hatékonyságát standard haema
tológiai tesztekkel kell ellenőrizni. A megfelelő keze
lés a haemoglobin és a serum ferritin értékeket a 
normális határértékek közé emeli. 

Ferrograd-Folic kezelés során javasolt a serum 
8 12-szint ellenőrzése. 

A vaskészitmények a széklelet sötétre festhetik, 
és így melaenát utánozhatnak. A diagnosztikus 
vizsgálatokat befolyásolhatják. A készitmények 
adását 3 nappal a diagnosztikai vizsgálatok (ben
zidin teszt, guajac próba) elvégzése előtt fel kell 
foggeszteni. 

A vas felszabadulás után a matrix kiürül a szék
lettel. 

Túladagolás: (mérgezés) 
Az előírás szerinti adagolás nem okozhat túlzott 

vasfelvételt 
Véletlen túladagolás mérgezést okozhat. Az ele

mi vas halálos dózisa felnőtteknél 180-300 mg/kg, 
rendkívül magas. Gyermekeknél azonban már 400 
mg elemi vas is okozhat mérgezést. 

A súlyos mérgezés tüneteinek jelei késlekedhet
nek, mivel a vas fokozatosan szabadul fel. A kapillá
ris permeabilitás megnövekedése, lecsökkent plaz
matérfogat, a perctérfogat növekedése és hirtelen 
cardiovascularis collapsus jelentkezhet akut vas
mérgezésben. 

Kezelés: a túladagolt vas lenyelése után rövid~ 
del meg kell hánytaini a beteget. (nyers tojás és tej 
adagolásával csökkenthető a vas felszívódása). A 
vasmérgezés kezelése során gyomormosás! kell 
végezni. Ha kielégitő mennyiségú tabletta nem ke
rült ki a beteg szervezetéből, javasolt a teljes bél
rendszer átöblítése, valamint hashajtás. 

Antidotum: deferoxamin (Desferal inj.). 
Eltartás: 25 °C alatt, fénytól védve. 

• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 

FLIXOTIDE 25 inhaláció.s áerosiol 
(6o adag) 

FLIÍ<OTIDE 50 inhalációs aeroszol 
(60 adag) 

FLIXOTIDE 125 inhalációs aeroszol 
(60 adag) 

FLIXOTIDE 250 inhalációs aeroszol 
(60 adag) 

GLAXO ATC'köd; Hd3B-AOS 

A fluticasonum propionicum hatékony, helyileg 
ható fiuorozott glukokortikoid, mely inhalációban al
kalmazva erős gyulladáscsökkentő hatást fejt ki a 
tüdőben, szisztémás szteroid mellékhatások nélkül, 
így jól alkalmazható az asthma preventív kezelésé-
re. 
• Hatóanyag 

F/ixotide 25 inhalációs aeroszol 
25 ~g fluticasonum propionicum micronisatum

adagonként. 1,5 mg flutlcasonum propionicum 
micronisatum (60 adag)- adagolószelepes palack
onként. 

Flixotide 50 inhalációs aeroszol 
50 ~g fluticasonum propionicum micronisatum

adagonként. 3,0 mg fluticasonum propionicum 
micronisatum (60 adag)- adagolószelepes palack
onként. 

Flixotide 125 inhalációs aeroszol 
125 f.lg fluticasonum propionicum micronisatum 

- adagonként. 7,5 mg fluticasonum propionicum 
micronisatum (60 adag)- adagolószelepes palack
onként. 

Flixotide 250 inhalációs aeroszol 
250 {Jg fluticasonum propionicum micronisatum 

- adagonként. 15 mg fluticasonum propionicum 
micronisatum (60 adag)- adagolószelepes palack
onként. 
• Javallat 

Asthma bronchiale profilaktikus kezelése. 
Felnőtteknek 

Enyhe asthmában, ha a beteg napi rendszeres
séggel igényel bronchodilatátor kezelést; közepe
sen súlyos asthmában, ha az addigi profilaktikus ke
zelés vagy az önmagában adott hörgőtágító mellett 
a beteg állapota instabillá válik vagy romlik; súlyos 
asthmában: súlyos krónikus asthma eselén és ha a 
beteg állapota csak szisztémás kortikoszteroid ke
zeléssel tartható egyensúlyban, a Flixotide inhaláció 
szignifikánsan csökkentheti vagy meg is szüntetheti 
ezen betegek orális szteroid igényét. 

Gyermekeknek 4 éves kortól 
Profilaktikus kezelésre azon betegeknek, akik a 

jelenleg rendelkezésre álló egyéb preventív gyógy
szerrel nem kezelhetők kielégítően. 
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• Ellenjavallat 
A készítmény ható-, ill. segédanyagaival szem

beni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Kizárólag inhalációs formában alkalmazható. 
A betegek figyeimét fel kell hívni arra, hogy a 

Flixotide kezelés megelőző jel!egú, ezért a gyógy
szert rendszeresen, a panaszmentes időszakokban 
is alkalmazni kell! 

A beteget arra is figyelmeztetni kell, hogy a ké
szítmény terápiás hatása csak 4-7 napos kezelés 
után alakul ki. 

Az adagolási mindig egyedileg, a terápiás vá
lasz szerint kell meghatározni. 

Célszerú, hogy az előírt egyszeri adagot a beteg 
két befúvással kapja meg. 

Ha a beteg nem képes az adagoló készülék he
lyes használatára, toldalékkal kell belélegeztelni a 
Flixotide-ot. 

Felnőtteknek és 16 éven felüti gyermekeknek 
A szokásos adag: 100-1000 ~g, naponta két

szer. 
A kezdő adagot a beteg állapotának súlyossága 

szerint kell megszabni. 
Enyhe asthmában a szokásos adag 1 00-250 

~g, naponta kétszer. 
Közepesen súlyos asthmában aszokásos adag 

250-500 ~g, naponta kétszer. 
Súlyos asthmában a sz okásos adag 500-1 OOO 

~g. naponta kétszer. 
A kezelés során a beteg állapotától függóen az 

adag - a szokásos adagolási tartományon belül -
növelhető a megfelelő ha,tás eléréséig, vagy csök
kenthető a minimálisan t/cltékony adagra. 

Gyermekeknek 4 éves kortól 16 éves korig 
Aszokásos adag 50-100 ~g. naponta kétszer. 
A kezdő adagot a gyermek állapotának súlyos-

ságaszerint kell megszabni. 
A kezelés során a beteg álfapotától függően az 

adag - a szokásos adagolási tartományon belül -
növelhető a megfeleló hatás eléréséig, vagy csök
kenthető a minimálisan hatékony adagra. 

A Flixotide 125- és 250 inhalációs aeroszol nem 
alkalmazható gyermekek kezelésére. 

Idős korban, kárcsodott vese- vagy májműkö
dés esetén nem szükséQes az adagolás módo
sítása. 
• Mellékhatás 

Ritkán: száj- és torok-candidiasis (soor), re
kedtség. ezek megelőzésére a szájat vízzel ki 
kell öblíteni, közvetlenül a gyógyszer belégzése 
után. A candidiasis lokális antifungális szerekkel 
kezelhető a Flixotide inhalációs terápia folytatása 
mellett. 

Más inhalációs kezek3sekhez hasonlóan, para
dox bronchusgörcs alakulhat ki, a légzés azonnali 
nehezítettségéveL Ilyenkor gyorsan ható inhalációs 
hörgőtágítót kell adni, a beteg gondos megfigyelé-

se n:e!Jett é~ alternatív terápiát bevezetni. A 
Fllxot1de kezel:st nem szabad folytatni. 

A!lerg1ás borr~akciók is előfordulhatnak. 
o Figyelmeztetes 

Rendszer~~en elle_nórizni kell, hogy a beteg he
lyesen hasznaiJa-e az 1~haláló kés<o:üiéket, ugyanis a 
gyógyszer csak akkor jut megfeleiöen a t"" d ~b h 
a készüléket belégzés közben múködtetfl<~ 0 e, a 

, A Flixoti_de kezelés ~e_m az _akut tünetek en híté
sere szolgal, erre a rov1dhatasú inhalációs ~ 
chodilatátorok alkalmasak. A betegeket figy 

1 
ron

t ·kllh emezelm e , ogy ilyen készenléti gyógyszert tarts k 
maguknál szükség esetére. ana 

Súlyos asthmában a heves, olykor életveszélyes 
rohamok lehetősége miatt rendszeres orvosi elle
nőrzés, így légzésfunkciós vizsgálat szükséges. A 
kezelés alatt fellépő hirielen és progresszív állapot
romlás veszélyezteti a beteg életét, ami a szteroid 
adag emelését, szisztémás hatású szteroid adását 
teszi szükségessé. 

A betegek figyeimét fel kell arra hívni, hogyha 
úgy tapasztalják, hogy a rövidhatású B -agonista 
készítmény hörgőtágító hatása gyengül 2, vagy a 
szakottnál többször kell inhalálniuk, - ami az aktuá
lis asthma terápia elégtelenségét jelzi- akkor hala
déktalanul forduljanak ONoshoz. 

Ilyenkor újra eJ kell végezni a szükséges vizsgá
latokat és erőteljesebb gyulladáscsökkentő kezelés 
pl. nagydózisú inhalációs szteroid vagy orális szte~ 
roid kezelés bevezetése mérlegelendő. 

A súlyos exa.:erbatiokat a szokásos módon kell 
kezelni. 

Fiutleasane propionál inhalációs kezelés alatt a 
mellékvesekéreg működése és funkcionális kapaci
tása általában az élettani tartományban marad. Tar
tósan nagy adaggal kezelt felnőtt betegek esetében 
előfordulhatnak enyhe szisztémás hatások. 

Más inhalációs- vagy orális szteroidról Flixotide 
inhalációs kezelésre átállított betegeknél a gyógy
szerváltás után niég hosszabb ideig számolni kell a 
mellékvesekéreg működés csökkenésének lehetö
ségéveL 

Ha a beteg korábban más nagydózisú inhaláci
ós- és/vagy intermittáló per os szteroid kezelésben 
részesült, sürgős belgyógyászati vagy sebészeli 
kezelést igénylő állapotokban hosszabb ideig szá
molni kell a mellékvesekéreg funkcionális kapaci
tásának csökkenéséveL A mellékvesekéreg műkö
dés jelentős beszűkülése esetén, elektív beavatko
zások · előtt ajánlatos szakorvos tanácsát kérni 
latens mellékvesekéreg elégtelenség lehetőségé
re minden, valószínűleg stresszhatást kiváltó sür
gős és elektív beavatkozás eselén gondolni kell, és 
a megfelelő szteroid kezelés javallala is mér
legendő. 

Az inhalációs fiuticasane propionál ajánlott 
adagjaival kezelt gyermekek mellékvesekéreg mú
kódése és funkcionális kapacitása általában az élet-
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tani tartományban marad. Szisztémás szteroid halá
sokat Flixotidc-dal kezelt gyermekeken nem észlel
tek. 

Azonban az egyidejü orális intermittáló-, ill. a ko
rábbi per os szteroid kezelés mellékvesekéreg funk
cióra kifejtett hatBsával számolni kell. · 

A megfelelő hatás elmaradása vagy súlyos asth
más rohamok eselén növeini kell az inhalált Flixotide 
adagokat, és ha szükséges, szisztémás szteroidot 
ill. infekció eselén antibiotikumot is kell adni 

Orális szteroiddal kezelt betegek átállítása 
Az orális szteroid dependens betegek átállítása 

Flixotide inhalációs terápiára, valamint további ke
zelésük különös elővigyázatosságot igényel, mert a 
mellékvesekéreg tartós szisztémás szteroid kezelés 
miatt kialakult múkbdészavara csak hosszabb idő 
alatt szúnik meg. 

A hosszú időn át vagy nagy dózisban alkalma
zott szisztémás szteroidok mellékvesekéreg elégte
lenséget okozhatnak. l!yen esetben a beteg mellék
vesekéreg múködését rendszeresen ellenőrizni kell 
és a szisztémás szteroid adagok csak óvatosan 
csökkenthetók. 

Kb. 1 hétig, a Flixotide inhalációs szteroidot 
együtt kell adni a korábban alkalmazott orális 
szteroiddal. Csak ezt követően kezdhető el az 
orális szteroid fokozatos megvonása úgy, hogy 
prednizolon esetében hetente legfeljebb 1 mg
mal, ill. más készítmény esetében ezzel ekviva
lens mennyiséggel szabad csökkenteni a napi 
adagot. 

Napi 10mg-os adagokat meghaladó, fenntartó 
orális prednizolon kezelés eselén kellő körültekin
téssel, nagyobb lépésekben is csökkenthető a dó
zis, heti intervallumokban. 

A szteroid megvonás során néhány beteg bi
zonytalan rossz közérzetről panaszkodik, lég~és
funkciójának stabilitása, sőt javulása ellenére. Oket 
bátorítani kell, hogy folytassák a Flixotide kezelést 
és a szisztémás szteroid adagjának a csökkentését, 
hacsak a mellékvesekéreg elégtelenség objektív tü
netei nem jelentkeznek. 

Azokat a betegeket. akiket orális szteroid keze
lésről állítanak át és mellékvesekéreg múködésük 
még nem állt helyre, célszerú egy szteroid kártyával 
ellátni, amelyen fel van tüntetve, hogy stress helyze
tekben, pl. súlyosbodó asthmás rohamok, légúti fer
tőzések, súlyosabb interkurrens betegségek, múté
tek, balesetek eselén szisztémás szteroid pótlást 
kell kapni uk. 

A szisztémás szteroid kezelésről inhalációs terá
piára átállított betegeken olykor fellángolhatnak a 
korábban szisztémás szerrel fékentartott allergiás 
folyamatok {pl. allergiás rhinitis vagy ekzema). Az 
allergiát tünetileg antihisztaminnal és/vagy helyi ha
tású készítménnyel {akár lokális szteroiddal) kell ke
zelni. 

A Flixotide inhalációs kezelést nem szabad hir
telen abbahagyni. 

Fokozott óvatossággal adható aktív vagy nyug
vó tüdőtuberkulózisban szenvedő betegeknek. 

4 éves kor alatti gyermekeknek adása nem aján
lott, mivel biztonságos alkalmazására nincs elegen
dó adat. 

6 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalma
zásáról kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

Terhesség alatt a fiuticasane propionátal csak 
akkor szabad alkalmazni, ha az anya számára vár
ható előnyök meghaladják a magzatot fenyegető 
kockázat mértékét, ugyanis biztonságos alkalmazá
sáról még nincs kellő klinikai tapasztalat 

Kortikoszteroidok alkalmazása vemhes állatokon 
fejlődési rendellenességet okozhat a magzatban, pl. 
szájpadhasadék és az intrauterin fejlődés vissza
maradása. A magzatkárosodás igen csekély kocká
zata ezért emberen sem zárható ki. Megjegyzendő 
azonban, hogy állatokon foetális károsodást csak vi
szonylag nagy szisztémás szteroid adagok után 
észleltek. Ezzel szemben az inhalált fiuticasane pro
pionál közvetlenül a tüdőbe kerül, így a szervezet 
szteroidterhelése jóval kisebb,"mint szisztémás al
kalmazás esetén. 

Szoptatás: nem ismeretes, hogy a fiuticasane 
propionál kiválasztádik-e az anyatejbe, állatkísérle
tes adatok sincsenek erre vonatkozóan. Farmakoki
netikai jellemzői alapján azonban valószínűtlen, 

hogy a gyógyszer bejusson az anyatejbe. 
Túladagolás: akut túl adagolása, vagyis az aján

lottnál nagyobb adagok belégzése, átmeneti mel
lékvesekércg supresslót okozhat, ez azonban nem 
igényel sürgős beavatkozást. A kezelést csökken~ 
tett, az asthma egyensúlyban tartásához elegendő 
adaggal kell folytatni. A me l lékvesekéreg múködése 
néhány nap alatt rendeződik, amit a plasma korti
zolszintjének mérésével lehet igazolni. 

Krónikus túladagolása, vagy hosszabb idősza
kon keresztül a napi 2 mg-ot meghaladó dózisok al
kalmazása során bizonyos mértékú mellékveseké
reg elégtelenség alakulhat ki. A mellékvesekéreg 
funkcionális kapacitását ajánlatos ellenőrizni. 

A Flixotide kezelést az asthma egyensúlyban 
tartására elegendő adaggal kell folytatni. 

Eltartás: 30 °C alatt. 
Védeni kell a közvetlen napfénysugárzástól, me

legtól és fagytóL A készítmény tartályát nem szabad 
összetörni, kilyukasztani vagy elégetni még üres ál
lapotban sem. 

Ha a tartály hideg, a gyógyszer terápiás hatása 
csökkenhet, csakúgy mint a legtöbb inhalációs tar
tályban lévő aeroszol esetében. 
o Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4476 (25 aero
szol); OGYI-T.: 4477 (50 aeroszol); OGYI-T.: 4478 
{125 aeroszol); OGYI-T.: 4479 {250 aeroszol) 
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FLIXOTIDE 50 ROTADISKS. por 
inhalációhoz (60 adag) 

FLIXOTIDE1 00 ROTADISKS por 
inhalációhoz (60 adag) 

FLIXOTIDÉ 250 ROTADISKS por 
inhalációhoz (60 ·adag) 

FLIXOTIDE 500 ROTADISKS por 
inhalációhoz (60 adag) 

GLAXO ~TCckód: R03B'A05 

A fluticasonum propionicum hatékony, helyileg 
ható fiuorozott glükokortikoid, mely inhalációban al
kalmazva erős gyulladáscsökkentő hatást fejt ki a 
tüdóben, a szisztémás kortikoszteroidoknál fellépő 
mellékhatások nélkül, így jól alkalmazható az asth
ma preventív kezelésére. 
• Hatóanyag 

50 IJg, ill. 100 ].Jg, ill. 250 IJg, ill. 5001-19 fiuticaso
num propionicum microisatum, laciosum segéd~ 

anyaggal keverve- adagonként (blisterenként). 
1 Rotadisk (4 blistert tartalmazó alumínium 

korong) 4 adagot tartalmaz. 
• Javallat 

Asthma bronchiale profilaktikus kezelése. 
Felnőtteknek 

Enyhe asthmában, ha a beteg napi rendszeres
séggel igényel bronchodilatátor kezelést; közepe
sen súlyos asthmában, ha az addigi profilaktikus 
kezelés vagy az önmagában adott hörgőtágító 
me l lett a beteg állapota ii).Stabillá válik vagy romlik; 
súlyos asthmában: súlyos" krónikus asthma eselén 
és ha a beteg állapota csak szisztémás kor
tikeszteraid kezeléssci tartható egyensúlyban. A 
Flixotidc inhaláció szignifikánsan csökkentheti vagy 
meg is szüntetheti ezen betegek orális szteroid 
igényét 

Gyermekeknek 4 éves kortól 
Profilaktikus kezelésre azon betegeknek, akik a 

jelenleg rendelkezésre álló egyéb preventív gyógy
szerrel nem kezelhetók kielégítóen. 
• Ellenjavallat 

A készítmény ható-, ill. Segédanyagával szem
beni túlérzékenység. 
• Adagolás 

A készítmény kizárólag inhalációs formában al
kalmazható, a porinhaláló készülék (Diskhaler) al
kalmazásával. 

A betegek figyeimét fel kell hívni arra, hogy a 
Flixotide Rotadisks kezelés megelőző jellegú, ezért 
a gyógyszert rendszeresen, a panaszmentes idö
szakban is alkalmazni kell! 

A beteget arra is figyelmeztetni kell, hogy a ké
szítmény terápiás hatása csak 4-7 napos kezelés 
után alakul ki. 

Az adagolás! mindig egyedileg, a terápiás vá
lasz szerint kell meghatározni. 

Felnőtteknek és 16 éven felüli gyermekeknek 
A szokásos adag: 100-1000 !-lg kétszer napon-

ta. 
A kezdő adagot a beteg állapotának súlyossága 

szerint kell megszabni. 
Enyhe asthmában a szokásos adag lOD-250 

lJ Q, naponta kétszer. - -
Közepesen súlyos asthmában a szokásos adag 

250-500 IJg, naponta kétszer. 
Súlyos asthmában a szokásos adag 500-1 OOO 

IJg, naponta kétszer. 
A kezelés során a beteg állapotától függóen az 

adag - a szokásos adagolási tartományon belül -
növelhető a megfelelő hatás eléréséig, vagy csök
kenthető a minimálisan hatékony adagra. 

Gyermekeknek 4 éves kortól 16 éves korig 
Aszokásos adag 50-100 ].JQ, naponta kétszer. 
A kezdő adagot a gyermek állapotának súlyos-

ságaszerint kell meg szabni. 
A kezelés során a beteg állapotától függóen az 

adag - a szokásos adagolási tartományon belül -
növelhető a megfelelő hatás eléréséig, vagy csök
kenthető a minimálisan hatékony adagra. 

A Flixotide 250-, és 500 Rotadisks nem alkal
mazható gyermekek kezelésére. 

Idős korban, károsadott vese- vagy májmúkö
dés eselén nem Szükséges az adagolás módo
sítása. 
• Mellékhatás 

Ritkán: száj- és torok-candidiasis {soor), re
kedtség. Ezek megelőzésére a szájat vízzel ki 
kell öblíteni, közvetlenül a gyógyszer belégzése 
után. A candidiasis lokális antifungális szerakkel 
kezelheló a Flixotide inhalációs terápia folytatása 
mel!ett. 

Más inhalációs kezelésekhez hasonlóan, para
dox bronchusgörcs alakulhat ki, a légzés azonnali 
nehezítettségével. Ilyenkor gyorsan ható inhalációs 
hörgótágítót kell adni, a beteg gondos megfigyelé
se mellett, és alternatív terépiát bevezetni. A 
Flixotide kezelést nem szabad folytatni. 

Allergiás bórreakciók is előfordulhatnak. 
• , Figyelmeztetés 

A Flixotide kezelés nem az akut tünetek enyhíté
sérc szolgál, erre a rövidhatású inhalációs bron
chodilatátorok alkalmasak. A betegeket figyelmez
tetni kell, hogy ilyen készenléti gyógyszert tartsanak 
maguknál szükség esetére. 

Súlyos asthmában a heves, olykor életveszélyes 
rohamok lehetősége miatt rendszeres orvosi elle
nőrzés, így légzésfunkciós vizsgálat szükséges. A 
kezelés alatt fellépő hirtelen és progresszív állapot
romlás veszélyezteti a beteg életét, ami a szteroid 
adag emelését, szisztémás hatású szteroid adását 
teszi szükségessé. 
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A betegek figyeimét fel kell arra hívni, hogyha 
úgy tapasztalják, hogy a rövidhatású 132-agonista 
készítmény hörgőtágító hatása gyengül. vagy a szo
kottnál többször kell inhalálniuk, - ami az aktuális 
asthma terápia elégtelenségét jelzi- akkor haladék
talanul forduljanak orvoshoz. 

Ilyenkor újra el kell végezni a szükséges vizsgá
latokat és erőteljesebb gyulladáscsökkentő kezelés, 
pl. nagydózisú inhalációs szteroid vagy orális szte
roid kezelés bevezetése mérlegelendő. 

A súlyos exacerbatiokat a szokásos módon kell 
kezelni. 

Fiuticasane propionál inhalációs kezelés alatt 
a mellékvesekéreg múködése és funkcionális 
kapacitása általában az élettani tartományban 
marad. Tartósan nagy adaggal kezelt felnőtt bete
gek esetében előfordulhatnak enyhe szisztémás 
hatások. 

Más inhalációs- vagy orális szteroidról Flixotide 
inhalációs kezelésre átállított betegeknél a gyógy
szerváltás után még hosszabb ideig számolni kell a 
mellékvesekéreg múködés csökkenésének lehető
ségéveL 

Ha a beteg korábban más nagydózisú inhaláci
ós- és/vagy intermittáló per os szteroid kezelésben 
részesült, sürgős belgyógyászati vagy sebészeli 
kezelést igénylő állapotokban hosszabb ideig szá
molni kell a mellékvesekéreg funkcionális kapaci
tásának csökkenéséveL A mellékvesekéreg mű
ködés jelentős beszűkülése esetén, elektív beavat
kozások előtt ajánlatos szakorvos tanácsát kérni. 
Latens mellékvesekéreg elégtelenség lehetőségé
re minden, valószínűleg stresszhatást kiváltó sür
gős és elektív beavatkozás esetén gondolni kell, és 
a megfelelő szteroid kezelés javallala is mér
tegendó. 

Az inhalációs fiuticasane propionál ajánlott 
adagjaival kezelt gyermekek mellékvesekéreg mű
ködése és funkcionális kapacitása általában az élet
tani tartományban marad. Szisztémás szteroid hatá
sokat Flixotide-dal kezelt gyermekeken nem észlel
tek. 

Azonban az egyidejű orális intermittáló-, ill. a ko
rábbi per os szteroid kezelés mellékvesekéreg funk
cióra kifejtett hatásával számolni kell. 

A megfelelő hatás elmaradása vagy súiyos asth
más rohamok esetén növeini kell az inhalált Flixotide 
adagokat, és ha szükséges, szisztémás szteroidot. 
ill. infekció eselén antibiotikumot is kell adni. 

Orális szteroiddal kezelt betegek átállítása: 
Az orális szteroid dependens betegek átállítása 

Flixotide inhalációs terápiára, valamint további- ke
zelésük különös elővigyázatosságat igényel, mert a 
mellékvesekéreg tartós szisztémás szteroid kezelés 
miatt kialakult működészsvara csak hósszabb idő 
alatt szűnik meg. 

A hosszú idón át vagy nagy dózisban alkalma
zott szisztémás szteroidok mellékvesekéreg etégte-

l enséget okozhatnak. Ilyen esetben a beteg mellék
vesekéreg működését rendszeresen etlenórizni kell 
és a szisztémás szteroid adagok csak óvatosan 
csökkenthetók. 

Kb. 1 hétig, a Flixotide inhalációs szteroidot 
együtt kell adni a korábban alkalmazott orális szte
roiddal. Csak ezt követően kezdhető el az orális 
szteroid fokozatos megvonása úgy, hogy predni
zaton esetében hetente legfeljebb 1 mg-mat, ill. más 
készítmény esetében ezzel ekvivalens mennyiség
gel szabad csökkenteni a napi adagot. 

Napi 1 O mg-os adagokat meghaladó, fenntartó 
orális prednizolon kezelés eselén keliő körültekin
téssel, nagyobb lépésekben is csökkenthető a dó
zis, heti intervallumokban. 

A szteroid megvonás során néhány beteg bi
zonytalan rossz közérzetról panaszkodik, légzés
funkciójának stabilitása, sőt javulása ellenére. Öket 
bátorítani kell, hogy folytassák a Flixotide kezelést 
és a szisztémás szteroid adagjának a csökkentését, 
hacsak a mellékvesekéreg elégtelenség objektív tü
netei nem jelentkeznek. 

Azokat a betegeket. akiket orális szteroid keze
lésról állítanak át és mellékvesekéreg működésük 
még nem állt helyre, célszerű egy szteroid kártyával 
ellátni, amelyen fel van tüntetve, hogy siress helyze
tekben, pl. súlyosbodó asthmás rohamok, légúti fer
tőzések, súlyosabb interkurrens betegségek, múté
tek, balesetek eselén szisztémás szteroid pótlást 
kell kapniuk. 

A szisztémás szteroid kezelésról inhalációs terá
piára átállított betegeken olykor fellángolhatnak a 
korábban szisztémás szerrel fékentartott allergiás 
folyamatok (pl. allergiás rhinitis vagy ekzema). Az 
allergiát tünetileg antihisztaminnal és/vagy helyi ha
tású készítménnyel (akár lokális szteroiddal) kell ke
zelni. 

A Flixotide inr~alációs kezelést nem szabad hir
telen abbahagyni. 

Fokozott óvatossággal adható aktív vagy nyug
vó tüdőtuberkulózisban szenvedő betegeknek. 

4 éves kor alatti gyermekeknek adása nem aján
lott, mivel biztonságos alkalmazására nincs elegen
dó adat. 

6 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalma
zásáról kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

Terhesség alatt a fiuticasane propionátüt csak 
akkor szabad alkalmazni, ha az anya számára vár
ható előnyök meghatadják a magzatot fenyegető 
kockázat mértékét. ugyanis biztonságos alkalmazá
sáról még nincs kellő klinikai tapasztalat. 

Kortikoszteroidok alkalmazása vemhes állatokon 
fejlődési rendellenességet okozhat a magzatban, p!. 
szájpadhasadék és az intrauterin fejlődés vissza
maradása. A magzatkárosodás igen csekély kocká
zata ezért emberen sem zárható ki. MegjegyzendO 
azonban, hogy állatokon foetális károsodást csak vi
szonylag nagy szisztémás szteroid adagok után 
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észleltek. Ezzel szemben az inhalált fiuticasane pro
pionál közvetlenül a tüdőbe kerül, így a szervezet 
szteroidterhelése jóval kisebb, mint szisztémás al
kalmazás esetén. 

Szoptatás: nem ismeretes, hogy a flutic.asone 
propionál kiválasztádik-e az anyatejbe, állatkísérle
tes adatok sincsenek erre vonatkozóan. Farmakoki
netikai jellemzói alapján azonban valószínűtlen, 
hogy a gyógyszer bejusson az anyatejbe. 

Túladagolás: akut túladagolása, vagyis az 
ajánlottnál nagyobb adagok belégzése, átmeneti 
mellékvesekéreg supressiét okozhat, ez azonban 
nem igényel sűrgös beavatkozást. A kezelést 
csökkentett, az asthma egyensúlyban tartásához 
elegendő adaggal kell folytatni. A mellékveseké
reg múködése néhány nap alatt rendeződik, amit 
a plasma kortizolszintjének mérésével lehet iga
zolni. 

Krónikus túladagolása. vagy hosszabb idősza
kon keresztül a napi 2 mg-ot meghaladó dózisok al
kalmazása során bizonyos mértékú mellékveseké
reg elégtelenség alakulhat ki. A mellékvesekéreg 
funkcionális kapacitását ajánlatos ellenőrizni. 

A Flixotide kezelést az asthma egyensúlyban 
tartására elegendő adaggal kell folytatni. 

Eltartás: 30°C alatt. 
A korongak a Diskhaler készülékben is tarthatók, 

de az egyszeri adagot tartalmazó b listert csak köz
vetlenüla belélegzés előtt szabad átlyukasztani. Ha 
ezt az előírást a beteg nem tartja be, ez zavarhatja 
a Diskhaler készülék múködését. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4480 (50 rota
disks): OGYI-T.: 4481 (109'rotadisks); OGYI-T.: 4482 
(250 rotadisks); OGYI-T.: '4483 (500 rotadisks) 

FORADI L. inhalációs kápsillia 
(3ox; 60x) 

CIBA 

A formateral selectív p2 adrenerg-receptor sti
muláló, mely bronchodilatátor hatást fejt ki a reverzi
bilis légúti obstructioban szenvedő betegekben. A 
hatás gyorsan (1-3 percen belül) kialakul és az in
haláció után 12 órával is szignifikáns mértékú. Terá
piás dózisban a cardiovascularis hatások csekélyek 
és ritkán fordulnak elő. 

A formateral gátolja a hisztamin és a 
leukotriének felszabadulását a passzívan szenzi
tizált emberi tüdőből. Emberben a formoleral hatá
sosnak bizonyult inhalált allergének, terhelés, hideg 
levegő, hisztamin vagy metakolin indukálta bron
chospasmus megelőzésére. Állatkísérletben gyul
ladásgátló hatást- mint oedemagátlás és a gyulla-

dásos sejtek felhalmozódásának gátlása- is megfi
gyeltek. 

Egyéb inhalációs készítményekhez hasonlóan 
valószínűleg az inhalációs készülékkel bejutatott 
formateral 90%-a a gastrointestinalis traktusba jut 
Ez azt jelenti, hogy az oralis forma farmakoki
netikai jellemzői az inhalációs porra is vonatkoz
nak. 

A formateral oralis adagja {300 mg-igy könnyen 
felszívódik a gastrointestinalis traktusbóL A plazmá
ban a csúcskoncentrációt a változatlan anyag kb. 
0,5-1 órával az alkalmazás után éri el. A 80 mg-os 
adag több mint 65%-a abszorbeálódik. 

A formoleral farmakokinetikája oralis alkalma
záskor lineárisnak látszik a vizsgált (20-300 mg-os) 
dózistartományban. Napi 40-160 mg ismételt oralis 
alkalmazása nem vezetett a készítmény szignifi
káns akkumulációjához. A terápiás adagok inhalá
cióját követően a formateral nem detektálható a 
plazmában a szokásos analitikai módszereket al
kalmazva. Azonban, a renalis exkréciós ráta anali
zise arra utal, hogy az inhalált formoleral gyorsan 
abszorbeátódik. 

A formateral 61--64%-ban kötődik a plazmafe
hérjékhez (34% elsősorban albuminhoz). A terápiás 
dózisokkal elért koncentrációban a kötődési helyek 
nem telítődnek. 

Főleg metabolitok formájában eliminálódik, a 
biotranszformáció fő útja a direkt glükoronidáció. 
2/3-a avesén keresztül. 1/3-a a széklettel ürül ki a 
szervezetből. 

A felezési idő 2-3 órának, ill. 5 órának bizonyult 
az alkalmazott mérési módszertől függóen. 
e Hatóanyag 

i2 mg formateralium fumaricum micronisatum 
kapszulánként. 

Segédanyag: laktóz 
e Javallat 

Bronchoconstrictio kezelésére és megelőzésére 
reverzibilis obstructív légúti betegségekben, mint 
asthma bronchiale, bronchoconstrictioval járó bron· 
chitis chronica emphysemával vagy anélkül. 

Inhalált allergének,hideg levegő, terhelés indu
kálta bronchospasmus megelőzésére. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény bármely alkotóré
szével szemben. 

Thyreotoxicosis, tachyarrhythmiák, lll. fokú AV
black, idiopathias subvalvularis aortastenosis, 
hypertrophias obstructiv cardiomyopathia, veleszü
letett vagy gyógyszer indukálta QT intervallum meg
nyúlás (Otc > 0,44 sec) (lásd Gyógyszerkölcsönha
tások). 

Szoptatás. Terhesség (lásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Felnőttek és 5 év feletti gyermekek számára al
kalmazható. 
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A Foradll inhalációs kapszula kizárólag inhalác;
ós formában használható, a készítmény dobozáb:o· 
elhelyezett belégzőkészülék alkalmazásával. 

~ Szokásos fenntartó kezelés: 
Felnőtteknek: 1-2 inhalációs kapszula (12-24 

mg) inhalálása 2-szer naponta (reggel és este). 
Két inhalációs kapszula alkalmazása cselén 2 

kapszulák inhalálásaközött kb. 2 perc teljen el. 
Ha szükséges, napi 1-2 inhalációs kapszula 

használható a szokásos fenntartó kezelésre előírt 

adagon felül is a tünetek megszüntetésére. Azon
ban, ha gyakran válik szükségessé a kiegészítő 
adagok alkalmazása (azaz heti 2 napnál többször), 
a terápiát újra kell értékelni, mivel ez az alapbeteg
ség rosszabbodását jelezheti. 

5 éves kor feletti gyermekeknek: 1 inhalációs 
kapszula (12 mg) 2-szer naponta (reggel és este). 

~ Fizikai terhelés indukálta bronchospasmus 
megelőzésére vagy ismert allergénnel szembeni el
kerülhetetlen expozíció előtt kb. 15 perccel: 

felnőtteknek 1 inhalációs kapszulát (12 mg) 
kell inhalálni. Súlyos asthmában szenvedö bete
geknek 2 inhalációs kapszula (24 mg) is szüksé
ges lehet. 

5 éves kor feletti gyermekeknek 1 inhalációs 
kapszulát (12 mg) kell inhalálni. 
• Mellékhatás 

Muscu/oskefeta/is rendszer: Ritkán izomgőrcs, 

myalgia. 
Cardiovascularis rendszer: Több esetben palpi

tatio. Ritkán tachycardia. 
Idegrendszer: Több esetben fejfájás, tremor. Rit

kán izgatottság, szédülés, szorongás, idegesség, 
álmatlanság. 

Légzőrendszer: Ritkán bronchospasmus súlyos
bodása (lásd Figyelmeztetés). 

Lokális: oropharyngealis irritatio. 
Egyéb: Izolált esetekben pruritus, conjunctiva 

irritatio, szemhéjoedema, ízérzészavar, exanthema, 
hányinger, szájszárazság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

~ !3-adrenerg blockolók /beleértve a szemcsep
peket is/ gyengíthetik vagy antagonizálhatják a 
Foradil hatását. Együttadásuk ~ igen gondos mér
legelés után ~ csak akkor engedhető meg, ha fel
tétlenül szükséges. Ilyen esetekben cardioselectiv 
!3-b lockaló alkalmazása ajánlott). 

- kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiazi
nok, antihisztaminok, triciklikus antidepressansok 
([3 2 agonistákkal együttadva fokozódik a QT-interval
lum megnyúlásának és ventricularis arrhythmia fel
lépésének veszélye). 

~sympathomimeticumok (a !32 aganisták me! lék
hatásait !okozhatják). 

~ MAO-bénítók, triciklikus antidepressansok (a 
!32 adrenerg stimulánsok cardiovascularis rendszer
re kifejtett hatását okozhatják). 

- xantin-származékok, szteroidok, diureticumok 
(a !32 aganisták hypokalaemizáló hatását fokozhat
ják. A hypokalaemia fokozhatja a digitálisszal 
kezelt betegek hajlamát szívritmuszavarok kialaku
lására). 
• Figyelmeztetés 

Ha a tünetek Foradil alkalmazásakor továbbra is 
fennállnak, vagy a Foradil dózisát emelni kell a tüne
tek csőkkentéséhez, ez általában az alapbetegség 
rosszabbodását jelzi, és az eddigi asthmaellenes 
kezelés felülvizsgálatát teszi szükségessé. 

Gyulladásgátló kezelés 
Azoknál az asthmás betegeknéL akik rendsze

res !32-agonista kezelést igényelnek, általában 
rendszeres és adekvát dőzisú inhalációs gyul
ladásgátló kezelés (pl. kortikoszteriod és/vagy 
gyermekeknek, nátrium kromoglikát) vagy oralis 
kortikoszteroid alkalmazása is szükséges. A beteg 
figyeimét fel kell hívni arra, hogy a gyulladásgátló 
kezelést változatlan formában folytassa a Foradil al
kalmazásának elkezdése után a tünetek javulása 
esetén is. 

Kíséró betegségek 
Fokozott óvatossággal és sZeros ellenőrzés mel

lett ~ külőnős figyelmet forditva a dózisok nagyságá
ra - adható a Foradil a következő esetekben: 
ischaemiás szívbetegség, szívritmuszavarok, sú
lyos szívelégtelenség, diabetes mellitus, Infarctus 
myocardii, súlyos hypertonia (lásd még Ellenjaval
latok). 

A j3 2 stimulánsok hyperglycaemizáló hatása mi
att diabetes mellitusban szenvedó betegeknek a 
szokásosnál gyakoribb vércukor-ellenőrzés szüksé
ges. 

j32 agonista kezelés potenciálisan súlyos 
hypokalaemiához vezethet. Különös óvatosság 
szükséges súlyos asthmában szenvedö betegek
nél, mivel a hypoxia és a kiegészítő kezelés (lásd 
Gyógyszerkölcsönhatás fejezet) fokozhatja a 
hypokalaemiát. Ezekben az esetekben a szérum ká
liumszint manitorozása ajánlott. 

Paradox bronchospasmus: Egyéb inhalációs 
kezeléshez hasonlóan, a paradox bronchospas
mus fellépésének lehetőségél figyelembe kell ven
ni. Ha ez előfordul, a készítmény adását azonnal 
abba kell hagyni és más, alternatív kezeléssei he
lyettesíteni. 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazás 
A Foradil biztonságos alkalmazhatósága terhes

ség és szoptatás időszaka alatt még nem bizonyí
tott. Csak akkor adható terhességben, ha nincs biz
tonságosabb alternatíva. Mint a többi j32 stimuláns, 
a formateral is gátolhatja aszülést a méh simaizom
zatára kifejtett relaxáló hatása miatt. 

Nem ismert, hogy a formaterel átjut-e az anyatej
be. Foradil kezelésben részesülő anyák nem szop
tathatnak. 
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5 éves életkor alatti gyermekeknek nem ajánlott 
adása (megfelelő tapasztalatok hiányában). 

A gyógyszer helyes használatának biztosítása 
érdekében az orvosnak vagy az egészségügyi 
szakszemélyzetnek meg kell tanítani a beteget az 
inhaláló készülék helyes használatára. 

Gyermekek csak felnőtt felügyeletemellett hasz
nálhatják. 

Az orvosnak figyelmeztetni kell a beteget a Be
tegtájékoztató gondos elolvasására és az abban 
előírt utasítások pontos betartására. 

A formateral tremor! és izgatoltságat okozhat, 
ezért befolyásolhatja a járművezető képességet és 
baleseti veszéllyel járó munka végzését. 

Túladagolás tünetei: hányinger, hányás, fejfá
jás, tremor, somnolentia, palpitatio, tachycardia, 
ventricularis arrhythmiák, metabolikus acidosis, 
hypokalaemia, hyperglykaemia. 

Kezelése: supportiv és symptomatikus kezelés 
javasolt. Súlyos esetekben hospitalizáció szüksé
ges. Cardioselectív j3-blockolók alkalmazása meg
fontolandó, de csak igen nagy óvatossággal adha
ták, mert a j3-blockolók bronchospasmus\ provokál
hatnak. 

Eltartás: közvetlen hótól és nedvességtől védve, 
szobahőmérsékleten, 30°C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 

FORTECORTIN MONO 40 injekCió 

(5 Illi) . . . .. ·.. I. .. , ., 
FORTECORTIN MON0.10Qoinjekci6 

(1 o ml) 

MERCK ATC'kód:-H02AB'ü2 

A dexametazon fiuorozott glukokortikoid, erős 
gyulladásgátló, antiallergiás (antioedémás) és 
antiproliferatív, csökkent glukóz-toleranciát okozó, 
fehérje-katabolikus, nem-specifikus antitoxikus 
(membránstabilizáló) és az agyi átáramlást stabili
záló hatása van. A dexametazon kb. 7 ,5-szer erő
sebb glukokortikoid hatású, mint a prednizo(lo)n és 
30-szar erősebb, mint a kortizon. 

Gyakorlatilag mineralokortikoid hatástól mentes. 
A dexametazon dihidrogénfoszfát iv. injekciója 

után az észter gyorsan hidrolizálódik. Az iv. injekció 
után 10 perc múlva, im. injekció után 60 perc múlva 
mérhető a vérben a maximális dexametazon kon
centráció. 

A dexametazon az adagtól függöen túlnyomó
részt a plazmaalbuminhoz kőtódik. Magas dózisok 
eselén a hormon nagyobb része szabadon találha
tó a keringésben. 

Hypalbuminaemiában megnő a kötetlen kor
tikeid aránya. Az injekció iv. beadása után 4 órával 
alakul ki a maximális liquor dexametazon kon
centráció, ami kb. hatoda a plazmáénak és las
san csökken (24 órával az injekció után még kb. a 
maximális kancentráció kétharmada található 
benne). 

Mint az összes glukokortikoid, a dexametazon is 
átjut a placenta-barrieren. A szérum fefe-zésl"kfö fel
nótt emberben kb. 250 perc. A dexametazon 
dihidrogénfoszfát főleg szabad dexametazonalko
hol formájában a vizelettel ürül. 

A hormon részben metabolizálódik. A májban 
glukuronsavval vagy kénsavval való konjugáció 
után a metabolitokat is főleg a vesék választják 
ki_ Vesekárosodás nem befolyásolja lényegesen a 
dexametazon elimináclóját. Súlyos májbetegsé
gekben, pl. hepatitisben, májcirrhosisban, de 
ugyanúgy terhességben és ősztragén adásakor 
megnyúlik a glukokortikoidok eliminációs felezési 
ideje. 
• Hatóanyag 

40 mg, ill. 100 mg dexamethasonum hydrogen
phosphoricum (nátriumsó formájában) 5 ml, ill. 10 
ml vizes oldatban. 

(Segédanyagok: nátrium hidrogénszulfit, para
hídroxibenzoesav származék). 
• Javallat 

Főként olyan kórképek, amikor gyors, sziszté
más glukokortikoid hatásra van szükség. 

Koponya-agy trauma, agydaganat vagy apo
plexia okozta agyi oedema megelőzése és keze
lése. 

Anaphylaxiás shock kezelése (az elsődleges 
epinefrin (adrenalin) injekció után). 

Politraumás shock kezelése (a shocktüdő meg
előzésére). 

• Ellenjavallat 
Akut esetekben nincsen. 
Tartós kezelés esetén: gyomor- és bélfekély, sú

lyos osteoporosis, psychiátriai anamnesis, herpes 
simplex, herpes zoster (viraemiás fázis), varicella. 

Védőoltások előtt 8 héttel, utána 2 hétig nem 
adható. Amoebafertözés, generalizált mycosisok, 
poliomyelitis a bulbaris encephalitises forma ki
vételével, BCG-oltást követő lymphadenitis, glau
coma. 
• Adagolás 

A kórképtól, az állapot súlyosságától és a beteg 
Fortecór'tinra adott reakciójától függ. 

Az injekciót lassan (2-3 perc) iv. vagy im. kell 
beadni. 

A glukokortikoid kezelés általában magas adag
gal kezdődik, ezt néhány napon át adják, majd las
san esőkkentik a szükséges fenntartó adagig, ami 
már orálisan is adható. 

Koponya-agy traumát, agyvérzés! és daga-
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natokat követően kialakuló agyi oedema megelő
zésére és kezelésére: kezdetben 40-100 mg ív., 
majd 4-8 mg iv. vagy im., 2-4 órás időközönként, 
kb. 8 napig. 

Anaphylaxiás shock: bevezetésüt epinefrin iv.(a 
szokásos 1:1000 adrenalin oldatot izotóniás nátrí
um-kloriddal, vagy vérrel10ml-re kell hígítani, majd 
mililiterenként, a hatás megfigyelésemellett a szük
séges adagot lassan befecskendezni - cave: szív
ritmus-zavarok!), s ezt követően egy ampulla 
Fortecortin Mono 1 00-at (gyermekeknek Fortecortin 
Mana 40-et). Az injekciót a szükségletnek megfele
lően kell megismételni. (Az epinefrin mellett nem le
het kalcium-, digitalis-, vagy strophantin készítményt 
adni!). Végezetül plazmapótszerrel infundálni kell a 
beteget. a légzés támogatása mellett. 

Politraumás shock: kezdetben 40-300 mg (gyer
mekeknek 40 mg) iv., melyet 12 óra múlva megis
mételnek, vagy 6 óránként 16-40 mg, 2-3 napig. 
• Mellékhatás 

Rövid ideig tartó kezelés eselén a mellékhatá
sok veszélye csekély. Ügyelni kell a kortikaid keze
lés miatt tünetszegény gyomor- és bélfekélyekre 
(ezek gyakran stressz hatására alakulnak ki), a glu
kóz-tolerancia csökkenésére és a fertőzések rezisz
tenssé válására. 

Tartós kezelés során a Cushing syndromára 
jellemző, ismert glukokortikoid mellékhatások je
lentkezhetnek: holdvilág-arc, a törzs elhízása, 
izomgyengeség, hypertonia, osteoporosis, csök
kent glukóz-tolerancia, diabetes mellitus, a nemi 
hormonok szekréciós zavarai (amenorrhoea, hir
sutismus, impotentia), striae rubrae, petechiák, 
ecchymosis, steroidacne, oedema képződéssei já
ró nátriumretenció, fokozott káliumkiválasztás, a 
mellékvesekéreg inaktivitása, ill. atrophiája, vascuii
lis (hosszú kezelés után elvonás! tünetként is), 
gyomorpanaszok, ulcus ventriculi, a fertőzési koc
kázat emelkedése, az immunfolyamatok gátoltsá
ga, elhúzódó sebgyógyulás, gyermekek növekedé
sének lassulása, aszeptikus csontnecrosisok 
(femur- és humerus-fej), glaucoma, cataracta, psy
chés zavarok, a thrombosis kockázatának fokozó
dása, pancreatitis. 

A nagy adagok túl gyors beadása esetén rövid 
ideig, 3 percnél nem tovább tartó tünetek léphetnek 
fel kellemetlen bizsergés, vagy paraesthesia formá
jában. 

Mivel a hatóanyag különösen allergiás diathesis
ben szenvedó betegekben (pl. asthma bronchiale 
esetén) igen ritkán allergiás reakciókat, akár ana
phylaxiás shockot is kiválthat az esetleges sürgős 
beavatkozáshoz szükséges eszközöket (pl. epinef
rin, infúzió, lélegeztető berendezés) készenlétben 
kell tartani. 

A segédanyagok ritkán túlérzékenységi reakció! 
okozhatnak (hányás, hasmenés, -hörgő légzés, akut 
asthmás roham, zavartság vagy shock). 

l 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- szívglikozidokkal (hatásuk fokozódik a kálium

hiány következtében); 
- szaluretlkumokkal (további káliumkiválasztás); 
- antidiabeticumokkal (csökken a vércukorszint 

mérsékló hatás); 
~ kumarinszármazékokkal (csökkent alvadás

gátlás); 
- rifampicinnel, fenitoinnal, barbiturátokkal (a 

kortikoidhatás csökken); 
~ nem szteroid gyulladásgátlókkaljantirheuma

ticumokkal (nő a gastrointestinalis vérzés veszélye); 
- ösztrogéntartalmú fogamzásgátlókkal (fokozott 

kortikaid hatás); 
- praziquantellel (a vér praziquantel koncentrá

ciója csökkenhet). 
• Figyelmeztetés 

Súlyos fertőzésekben a gyógyszer csak oki terá
pia mellett alkalmazható. Ha az anamnesisben 
tuberculosis szerepel, a kezelést antituberculoticum 
védelemben kell végezni. 

Terhesség idején, különösen az első három hó
napban, a kezelés elóny/koCkázat arányát gondo
san mérlegelni kell. Tartós glukokortikoid kezelés 
során nem zárhatók ki intrauterin növekedési zava
rok. A terhesség utolsó szakaszában végzett keze
lés magzati mellékvese atrophia veszélyével járhat, 
ez az újszülöttnél fokozatosan csökkentett adagú 
szubsztituciós kezelést tehet szükségessé. 

A glukokortikoidok átjutnak az anyatejbe. 
Szoptatás idején magasabb adag ban, vagy hossz
abb ideig végzett kezelés eselén ajánlott a csecse
mőt elválasztani. 

A Fortecortin nem adható szulfitra hypersensi
bilis asztmásoknak, valamint alkil-4-hidroxibenzoá
tokra { parabenekre l túlérzékenyeknek. 

Kompatibilitás infúziós oldatokkal: A Fortecortin 
Mono 40, ill. Fortecortin Mono 100 injekció a kövét
kező infúziós oldatokkal (250, ill. 500 ml) kompatibi
lis és 24 órán belül felhasználható: izotóniás nátrium 
klorid oldat, Ringer-oldat és 5%-os glukóz oldat. 

A gyógyszernek infúziós oldatokkal való kombi
nálásakor figyelembe kell venni az oldat elóállítója 
által megadott információt a kompatibilitásra, ellen
javallatokra, mellék- és kölcsönhatásokra vonatko
zólag. 

Fortecortin Mono adásakor cukorbetegeknél fi
gyelembe kell venni, hogy esetleg emelkedik az in
zulin vagy orális antidiabeticum szükséglet. 

Ha a Fortecortin Mono kezelés során különö
sebb testi megterhelésre kerül sor, pl. lázas beteg
ség, baleset vagy műtét esetén, szükséges lehet át
menetileg a napi kortikaid adag emelése. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15~25 °C). 
• Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: K- 2176 (40 mg injekció); 
K- 2177 {IDO mg injekció) 
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FRAGMIN 2·5oO•NEf0,2·nir injekció 
(1 O x 0,2 ml fecskendőben) 

FRAGM IN 5000 NE/0,2 mlinjekció 
(10 ~.0,2 mlfecskendőben) 

FRAGMIN 2 500 NEJml injekció 
(10 x 4 ml) 

FRAGMIN 1 O OOO NE/ml injekció 
(10x111ll) 

FRAGMIN 10 OOO NE/ml 
l··· tö1Jbadagosinjekció(10ml) . 

PHARMACIA ATC-kód:'B01A~Ö4 _ 

A Fragmin antithrombotikus szer, amely kis 
molekutömegú heparin-nátriumot, dalteparin-nátri
umot tartalmaz. 

A dalteparin-nátriumot sertésbél nyálkahártyájá
ból elöállított heparin-nátriumból kontrollált, salét
romsavas depolimerizáció útján nyerik. Átlagos, re
latív malekutatömege SODO dalton - ennek 90%-a 
2000 és 9000 dalton között van. 

A dalleparin-nátrium trombózisgátló hatását el
sősorban az aktivált X-faktor! (Xa) gátló hatásának 
és kisebb mértékben antithrombotikus (AT) hatásá
nak köszönheti. A Xa--gátló (anti-Xa) aktivitás job
ban érvényesül, így az aktivált parciális trombo
plasztin idő (APTI) kevésbé nyúlik. 

A dalleparin-nátrium kevésbé hat a vérlemezkék 
múködésére és összetapaqására, mint a heparin és 
ezért a primér haemostas1sra csak csekély hatása 
van. A dalleparin-nátrium trombózisgátló tulajdon
ságainak egy része vélhetóen mégis az érfalakra 
vagy a fibrinolitikus rendszerre való hatáson keresz
tül érvényesül. 

Farmakokinetikai paraméterei alapvetóen nem 
dózisfüggőek. Felezési ideje intravénás adagolás! 
követően 2 óra, subcutan injekció után 3-4 óra. 
Biohasznosulása subcutan bevitel! követően körül
belül 90%. 
• Hatóanyag 
FRAGMI N 2 500 NEJ 0,2 ml injekció: 

egyszerhasználatos fecskendőnként 
(0,2 ml-ben) 
Dalleparinum natricum 
N atrium chioratum 
Aqua destiltata pro inj. ad. 

2 500 anti-Xa NE 
q.s. 
0,2 ml 

FRAGMI N 5 OOO NEJ 0,2 ml injekció: 
egyszerhasználatos fecskendönként 
{0,2 ml-ben) 
Dalleparinum natricum 5 OOO anti-Xa NE 
Natrium chioratum 
Aqua destiltata pro i nj. ad 0,2 ml 

FRAGMIN 2500 NEJml injekció: 
- 1 ml-ben 
Dalleparinum natricum 
Natrium chioratum 
Aqua destillala pro inj. 

- ampullánként (4 ml-ben) 
Dalleparinum natricum 

Natrium chioratum 
Aqua destillala pro in j. 

FRAGMI N 10 OOO NE/ml injekció: 
- ampullánként (1 ml-ben) 
Dalleparinum natricum 

2 500 anti-Xa NE 
q.s. 
ad. 1 ml 

10 OOO anti
Xa Ni: . 
q.s. 
ad. 4 ml 

10 OOO anti
Xa NE 

Natrium chioratum q.s. 
Aqua destiltata pro in j. ad. 1 ml 

FRAGMI N 10 OOO NE/ml benzilalkohoilal {14 mg/ml) 
többadagos injekció {1 O ml): 

- 1 ml-ben 
Dalleparinum natricum 

Atcahotum benzylicum 
Aqua destiltata pro inj 

10 OOO anti
Xa NE 
14mg 
ad. 1 ml 

':-z aktivitás nemzetközi egysége {NE) az anti-Xa 
a k1s molekulatbmegű heparinok {LMWH) első 

Nemzetközi Standardjának felel meg. 
• Javallat 

Egyszerhasználatos 0,2 ml-es kiszerelésben: 
2500 NE/0,2 ml és 5 OOO NE/0,2 ml injekciók-fecs
kendőben: 

l. Mútétet követő thromboemboliás szövódmé
nyek megelőzése. 

2 500 NE/ml (4 ml-es)-, 10 OOO NE/ml {1 ml-es) 
injekciók ~ ampullában, és 

1 O OOO anti-Xa N Elm l benzilalkohollal tartósított 
többadagos injekció (10 ml-es)- üvegben: 

ll. Akut mélyvénás thrombosis kezelése. 
lll. Akut vagy krónikus veseelégtelenség miatt 

végzett haemodialysis, vagy haemofiltráció során 
az extracorporalís rendszerben az alvadék képző
dés megelőzése. 
• Ellenjavallat 

Dalleparin-nátriummal szembeni, ismert túlérzé-
kenység. 

Heveny gastro-duodenalis fekély. 
Koponyaúri vérzés. 
Súlyos véralvadási rendellenesség. 
Szeptikus endocarditis. 
Központi idegrendszeri, szemészeli és fülészeti 

sérülések és azok mútéti ellátása 
Thrombocytopenias betegek azon csoportja, 

ahol a dalleparin-nátriummal végzett, in-vitro 
aggregációs teszt pozitívnak bizonyult. 
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Akut mélyvénás thrombosis kezelése során al
kalmazott regionális anaesthesiai eljárás. 

Terhesség eselén történő alkalmazása nem 
ajánlott (lásd a Figyelmeztetés fejezetet is) 

A benzilalkohollal tartósított 10 OOO anti-Xa NE/ml 
többadagos injekciót terhességben semmiképpen 
nem szabad alkalmazni (lásd még a Figyelmeztetés 
fejezetet). 

Szoptatás ideje alatt alkalmazása nem ajánlott 
(lásd még a Figyelmeztetés fejezetet). 
• Adagolás 

Subcutan injekcióként vagy intravénásan (ív. 
bolus injekcióként és/vagy folyamatos iv. infúzió for
májában) adagolható. 

Sc. beadás technikája: a has elülső oldalsó te
rületén redőt képezve a subcutan szövetbe kell be
adni, felváltva jobb és bal oldalon. Az injekciós túl, 
annak teljes hosszában a redőre merőlegesen kell 
beszúrni, a bórredőt a beadás során végig kell tar
tani. 

lv. infúzióként alkalmazva a Fragmin injekciók 
izotóniás (0,9%) nátrium-klorid- és izotóniás {5%) 
glukóz infúzióval kompatilibisek. 

Más infúziós oldatokkal vagy gyógyszerekkel 
való kompatiblitását nem vizsgálták. 

Ha szükségesnek látszik, a Fragmin aktlvitását 
az anti-Xa-szint meghatározásával kell monitorozni. 

Egyszerhasználatos 0,2 ml-es kiszerelésben: 
2 500 NE/0,2 ml és 5 OOO NE/0,2 ml injekciók 

fecskendőben 

L Mútétet követő thromboemboliás szövődmé
nyek megelőzésére 

Subcutan injekció formájában adagolható 
1. Általános sebészet! beavatkozások alkalmá

val, mikor thrombosis-prophylaxis indokolt: 2 500 NE 
subcutan a mútét kezdetét megelőzően 1-2 órával. 

A műtét utáni napokon naponta egyszer - min
den reggel- ugyancsak 2 500 NE subcutan, míg a 
beteg teljesen nem mobilizálható (általában 5-7 
nap). 

2. Nagyobb kockázattal járó általános sebésze
ti-, illetve orthopediai mútéteknél fokozott thrombo
sis-hajlam esetén: 

5 OOO NE subcutan a mútétet megelőző este. 
Ezt követően naponta egyszer - minden este -

ismételten 5000 NE subcutan adagolva a beteg mo
bilizálhatóságának eléréséig (általában 5-7 nap). 

Alternatívaként adható az alábbi módon is: 
2 500 NE subcutan a mútétet megelőzően 1-2 

órával, majd ismételten 2 500 NE-subcutan a múté
tct követő 8-12. órában. 

A mútét utáni napokon naponta egyszer --' min
den reggel-SODO NE subcutan, a mobilizálhatóság 
eléréséig. 

2 500 NE/ml (4 ml-es)-, 10 OOO NE/ml (1 ml-es) 

10 OOO anti-Xa NE/ml benzilalkohollal tartásitoU 
többadagos injekció (10 ml-es)- üvegben. 

IL Akut mélyvénás thrombosis kezelésére 
Folyamatos intravénás infúzió vagy napi kétsze

ri subcutan injekció formájában adagolható. 
Az adagolás individualis. 
A kezelést legalább 5 napon keresztül kell foly

tatni, vagy addig·, amíg a prothrombin-komplex
szintek (ll, VII, IX és X faktorok) terápiás tartomány
ba nem kerülnek. 

Orális K-vitamin antagonistákkal a kezelés már 
az első naptól kiegészítendó. 

1. Folyamatos intravénás adagolással: 
A kezdő adag 100 NE/ttkg 12 órán keresztül. 

A továbbiakban az elérendő plazmaszintnek 
0,5-1 ,O NE/ml közölt kell lennie. 

2. Subcutan adagolással: 
A kezdő adag naponta kétszer (12 óránként) 

100 NE/ttkg {azaz naponta két alkalommal adandó). 
A plazmaszinteknek a sc. kezelés során az aláb

biaknak kelllenn ie: az injekció beadása előtt a plaz
maszint nem lehet kisebb mint 0,3 NE/ml, a beadási 
követő 3-4. órában pedig nem lehet nagyobb mint 
1,5 NE/ml. 

A plazmaszint maximumát a beadás utáni 3-4. 
órában éri el, így az anti-Xa manitorozáshoz a min
tát ebben az időszakban kell venni. 

lll. Alvadékképződés megelőzésére extracor
porális rendszerben 

Intravénásan adagolható 
1. Akut veseelégtelenségben, nagy vérzési koc

kázat mellett· 
egyszeri, 5-10 NE/ttkg iv. bolus injekció, melyet 

4-5 NElttkg/óra iv. infúzió adása követ. 
Az akut haemodialysisnak alávetett betegek te

rápiás tartománya lényegesen szúkebb, ennek 
megfelelően az anti-Xa-szint manitorozása szűksé
ges. 

A plazmaszinteknel\ 0,2-0,4 anti-Xa NE/ml tarto
mányba kell esniük. 

2. Krónikus veseelégtelenségben, vérzésve
szély nélküli betegek esetében: 

a) maximum 4 órán át tartó haemedialysis vagy 
haemofiltráció esetén: az a!ábbi (b) adagolási mód, 
vagy egyszeri 5000 NE iv.bolus injekció. 

b) több, mint 4 órán át tartó haemedialysis vagy 
haemofiltráció esetén: egyszeri 30-40 NE/ttkg ív. 
bolus injekció, melyet 10--15 NElttkg/óra iv. infúzió 
követ. 

A krónikus hacmodialysissel kezelt betegek ese
tében rendszerint csekély adag-módosításra van 
szükség, így az anti-Xa szint ellenőrzése is ritkább 
lehet. 

Az alkalmazott dózisok hatására a várható plaz
maszint a 0,5-1 ,O anti-Xa NE/ml tartományba esik. 
• Mellékhatás 

injekciók- arnpuliában és Más heparin-készítményekhez hasonlóan vér-

zés előfordulhat, különöscn nagyobb adagok alkal
mazása esctén, ill. egyéb gyógyszerekkel való 
együttadáskor (lásd: Gyógyszerkölcsönhatások). 

Gyakran: az injektálás heiyén keletkező bór alat
ti haematoma. 

Ritkán: thrombocytopenia (adott esetben súlyos 
is lehet), börnecrosis, allergiás reakció. 

Néhány esetben anaphylactoid reakció is előfor
dulhat. 

A máj transzaminázok enyhe vagy közepes, át" 
meneti emelkedését okozhatja. 

Súlyos mellékhatások fellépése eselén a keze
lés felfüggesztése válhat szükségessé. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Más haemostasisra ható gyógyszerrel együttad
va a véralvadást gátló hatás potencirozásával kell 
számolni, így pl. acetil-szalicilsav és egyéb szali
cilát-származékok, nemszteroid gyulladásgátlók, 
dextrán parenterális készitmények, K-vitamin antag
onisták alkalmazása esetén. 
• Figyelmeztetés 

A különféle kis molekulatömegú heparinok 
(LMWH) koncentrációját gyógyszerkészítményen
ként - az elóállítóktól függóen - különböző rend
szerben fejezik ki (nem ekvivalens egységekben 
vagy mg-ban), ezért minden egyes LMWH gyógy
szerkészítmény adagolási elóirására fokozottan fi
gyelni kell és az abban foglaltakat szigorúan be kell 
tartani. 

A Fragmin injekciók intramuscularisan nem al
kalmazhatóak. 

A gyógyszer alkalmazása fokozott ellenőrzést és 
óvatosságat igényel: thrombocytopenia, thrombocy
ta-dysfunkcióval járó állapÓtok, súlyos máj- és vese
elégtelenség, nem kontrollált hypertonia, diabete
ses-vagy hypertoniás retinopathia eseteiben. 

Frissen operált betegek nagy dózisú Fragmin 
kezelésére ugyancsak nagy figyelmet kell fordítani. 

Fokozott allergiás veszélyt jelenthet az ismert 
konvencionális (frakcionálatlan) és/vagy egyéb kis 
molekulatömegú heparinokkal szembeni túlérzé
kenység 

Laboratóriumi vizsgálat: a LMWH kezelések 
megkezdése előtt, majd a kezelés során heti 2 alka
lommal thrombocyta-számlálást kell végezni. 
Hosszabb időtartamú kezelésnél is be kell ezt tarta
ni legalább az elsó hónapban. A második hónaptól 
a kontrollak gyakorisága csökkenthető. 

Ha az anamnesisben más - akár frakcionálat
lan-, akár kis molekulatömegú- heparin kezelés ha
tására fellépő thrombocytopenia szerepel, a továb
bi heparin-kezelések szigorúan kórházban, orvosi 
felügyelet mellett alkalmazhatók, és ilyenkor a 
thrombocytaszámot naponta ellenőrizni kell. 

Ha thrombocytopenia fordul eló akár frakcioná-

latlan-, akár kis molekulatömcgú heparin adása so
rán, kísérletet lehet tenni egy másik típusli kis male~ 
kulatömegú heparin-készítménnyel, de a thrombo
cytaszám naponkénti ellenőrzése és a kezelés mi
elóbbi befejezése szükséges. A kezelést azonnal 
abba kell hagyni, ha kezdeti jelei mutatkoznak a to
vábbi thrombocytaszám csökkenésnek. Ezután 
más heparinkészítménnyel nem érdemes próbál-
kozni. -

Terhesség idején történő humán alkalmazására 
vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő adat, 
ezért alkalmazása nem ajánlott. 

A benzilalkohollal tartósított 10 OOO anti Xa-NE/ml 
többadagos Fragmi n injekciót (10 ml) terhesek ese
tében semmiképpen nem szabad alkalmazni, mivel 
a benzilalkohol bekerülhet a placentába. A szülés
vagy császármetszés előtt adott benzilalkohol tar
talmú injekciós oldat koraszülött csecsemók eseté
ben toxicitás! okozhat (lásd Ellenjavallatok). 

Szoptatás ideje alatt a Fragmin-készítmények 
adása nem ajániGtt, mivel nincs adat arra vonatko
zóan, hogy a dalleparin-nátrium bekerül-e az anya
tejbe, és ezt követően gastrointestinalisan felszívó
dik-e az újszülöttben. 

A dalleparin-nátriumnak csupán mérsékelt hatá
sa van az alvadási idó mérésére szolgáló tesztekre, 
azaz az aktivált parciális thromboplastin időre 

(APTI) és a thrombin időre (TI). 
A gyógyszer hatásának laboratóriumi követésé

re az anti-Xa mérési módszerek ajánlottak 
Az APTI megnyúlását célzó dózisnövelés túl

adagolás! és vérzést okozhat. 
Túladagolás eselén protamin adása javasolt, -

amely felfüggeszti a dalleparin-nátrium anticoagu
láns hatását. Míg a protamin-szulfát az alvadási i dó 
megnyúlását teljes mértékben korrigálja, addig az 
anti-Xa aktivitást csupán 25--50%-ban. 1 mg prota
min 100 anti-Xa NE hatását gátolja. 

Mivel a protamin maga is hatással van a primér 
haemostasisra, ezért csak abszolút indokolt eset
ben adható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {legfeljebb 30 °C
on). 

A benzilalkohollal tartósított többadagos 
Fragmin injekció az első felbontástól számított 14 
napon belül használható fel. 

Fragmint tartalmazó 0,9%-os nátrium-klorid- ill. 
5%-os glukóz infúziós oldatokat 12 órán belül fel kell 
használni. 
o Megjegyzés: + VSz 
o Törzskönyi szám: OGYI-T: 4428 (2500 NE/ ml 
inj.); OGYI-T.: 4430 (2500 NE/0,2 ml inj. fecskendő
ben); OGYI-T: 4431 (5000 NE/0,2 ml inj. fecskendő
ben); OGYI-T.: 4429 (10000 NE/ml inj.); OGYI-T. 
4432 (10000 NE/ml több adagos inj.) 



A farnatidin kompetitíve gátolja a hisztamin-H2-
receptorokat. 

Csökkenti a gyomornedv szekréciót: mind a 
gyomornedv mennyisége, mind a szekrétum sav~ 
koncentrációja mérséklódik. Az alap, a stimulált, 
és az éjszakai szekréciót egyaránt gátolja. Oráli~ 
san adva a szekréciógátló hatás egy órán belül 
jelentkezik, a maximális hatás 1-3 óra múlva alakul 
ki. Szokásos adagolás mellett a hatástartam 
10-12 óra. 

A famotidin orálisan adagolva 40--45%~ban szí~ 
vódik fel, csúcsplazmaszintje 1-3 óra múlva jelent~ 
kezik, eliminációs felezési ideje 2,5-3,5 óra. Na~ 
gyobb részben a vesén, kisebb részben a széklettel 
ürül ki. 
e Hatóanyag 

Famotidinum 20 mg, ill. 40 mg tablettánként. 
e Javallat 

Jóindulatú gyomorfekély, nyombélfekély, kóros 
hypersecretios állapotok, pl. Zollinger-EIIison~synd~ 
roma. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység; sú
lyos veseelégtelenség, terhesség és szoptatás 
(lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Gyomor~ vagy nyombélfekélyben felnőttek sza~ 
kásos adagja naponta 1~szer 40 mg lefekvéskor. Al~ 
kalmazható naponta 2~szer 20mg-os dózisban is. A 
kezeiés általában 4-8 hét. 

Ha endoscopiával bizonyítható, hogy a fekély 
gyógyult, rövidebb ideig tartó kezelés is elégséges 
lehet Az esetek többségében a nyombélfekély 4 
hét alatt gyógyul. 

Zolfinger-Eifison-syndromában aszokásos kez
dő adag 4-szer 20 mg/nap. Az adagolást a beteg 
egyéni szükséglete szerint kell módosítani; szük
ség esetén maximum 480 mg/nap dózisban ad
ható. 

Az adagolás! mindaddig folytatni kell, míg a be
teg állapota ezt indokolja. 

Más H 2-receptor antagon istával már ~ezelt bete
gek magasabb kezdő adagot is kaphatnak; ezek
ben az esetekben az adag az állapót súlyosságától 
és a már alkalmazott szekréciógátló adagjától függ. 

G 
Beszúkült vesefunkció esetén, (ha a kreatinin

clearance <30 ml/perc, vagy a szérumkreatinin
szint megha!adja a 3 mg/100 ml-t) a famolidin napi 
adagja20mg-ra csökkentendő. 

Az adag mérséklése csökkent májfunkció ese
tén is szükséges. 
• Mellékhatás 

Ritkán hasmenés, fejfájás és fáradtság, eseten
ként székrekedés, szájszárazság, há"nyinger, há
nyás, hasi diszkomfor!érzés, puffadás, étvágytalan~ 
ság, bőrkiütés. 

Átmenetíleg reverzibilisen változhatnak a máj
funkciós értékek; leukopenia, thrombocytopenia, 
túlérzékenységi reakciók, bradycardia, mentalis 
confusio előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. Warfarinnal, propranolollal, 
teofillinnel és diazepammal nem észleltek kölcsön
hatást. 

A famolidin és Y-.etoko"nazol együttadásakor 
azonban a ketakonazol felszívódása csökkenhet. 
• Figyelmeztetés 

Famolidin kezelés előtt az esetleges malignus 
folyamat kizárása szükséges. 

Fokozott óvatossággal adható máj- vagy vese~ 
betegség esetén (lásd Adagolás). 

Alkalmazása nem javasolt terhességben és 
szoptatás alatt, valamint gyermekkorban, ugyanis 
gyermekeken nem bizonyított hatásossága és ártal
matlansága. 

A kezelést mindig foko~atosan kell abbahagyni, 
hogy ne következzen be visszaesés. 

Túladagolás eselén aktiv szénnel, hánytatással, 
vagy gyomormosással el kell távolítani a fel nem ~zl
vódott gyógyszert a gyomor-béltraktusból. A bete
get gondosan obszerválni kell és tüneti kezelést kell 
alkalmazni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2328 (20 mg tabletta); 

K- 2329 (40 mg tabletta) 

•·§~;~-.-~í1'~~~~~~E~~~~i1R<~fflrii~· 
GENTAMYTREX·szelilkenőé~i(Sl.9)'''' 

A gentamicin széles spektrumú baktericid hatá
sú aminoglikozid, hatékony a Gram-negatív és a 
Staphylococcus kórokozókra. Néhány Pseudomo-

F/1774 

nas faj is mutat különböző érzékenységet a gen
tamicinre, a staphylococcusok 90%-a érzékeny rá. 
Rezisztencia lassan alakul ki, ezért a kezelés során 
nagyon ritkán fordul e ló. 
• Hatóany~g 

Szemcsepp: 5 mg gentamidnum sulfuricum 
(3 mg gentamicinnel egyenértékű) 1 ml steril vizes 
oldatban. 

Egyéb alkotórészek: dínátrium-edetát, nátrium
klorid, tartósítószerként benzalkónium-klorid. 

Szemkenócs: 5 mg gentamidnum sulfuricum 
micronisatum (3 mg gentamicinnel egyenértékű) 1 g 
steril kenócsben. Egyéb alkotórészek: aszkorbil
palmitát, butil-hidroxi-toluol, citromsav-monohidrát, 
glicerin-monosztearát, propilénglikol, mirisztil alko
hol, DL-u~tokoferol, gyapjúviasz, folyékony paraffin, 
fehér vazelin és tartósítószerként klórbutanol-hemi
hidrát 
o Javallat 

Gentamicime érzékeny kórokozók által okozott 
elülső szegment szemfertózések, így a kötőhártya, a 
szaruhártya, a szemhéjszél és könnytömlő bakteriá
lis gyulladásai: árpa, szaruhártyafekély, valamint ví~ 
rusos megbetegedéseket követő másodiagos sza
ruhártya fertőzések, továbbá pl. idegentest okozta 
elülső szegment sérülések után fellépő gyulladások 
megelőzése. 

e Ellenjavallat 
Gentamicin és/vagy más aminoglikoziddal 

szembeni túlérzékenység. 
A készítmény bármely összetevőjével szembeni 

túlérzékenység. 
• Adagolás / 

Szemcsepp: a szokásos adag naponta 4-6-szor 
1 csepp a kötőhártyazsákba, az alsó szemhéj lehú
zása után_ 

Szemkenőcs: a szokásos adag naponta 2-3-
szar és lefekvéskor 5 mm hosszú kenőcs a kötóhár
tyazsákba. A Gentamytrex szemkenőcsöt 1-2 órán
ként is lehet adni. 

A szemkenócsöt az alsó szemhéj elemelése 
után a kötőhártyazsákba kell behelyezni. Lassan és 
finoman kell a szemrést zárni, így a kenőcs egyen
letesen tud eloszlani. 

A készítmények alkalmazása előtt a szemrésból 
a gennyes váladékot el kell távolítani. A tünetek eny
hülésével az adagolás gyakoriság_a csökkenthető. 

A kezelés időtartama ne legyen hosszabb 2-3 
hétnéL 
• Mellékhatás 

Ritkán, rövid ideig tartó enyhe, csípő érzést, át
meneti irritáció! okozhat a szembe helyezése után. 
Mint szemészeli antibiotikum allergiás szenzitizá
ciót okozhat. Tartós alkalmazás során ritkán 
látóidegártalom, látótér- és látásélesség romlás, 
mydriasis, az akkomodációs képesség elvesztése 
előfordulhat. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadásuk nem javallt: 
- szulfacetamid hatóanyagtartalmú szemészeli 

készítményekkel (kölcsönhatásba léphet); 
-heparin, nátrium-bikarbonát, szulfadiazin-nátri

um és eritromicin tartalmú szemészeli készítmé
nyekkel (inkompatibilitás veszélye miatt). 
• Figyelmeztetés 

A Gentamytrex szemcsepp csak- MeTYí"keze-
lésre alkalmazható, injekcióként használni nem 
szabad! 

Ha rövid kezelés hatására a tünetek javulása 
nem kö'ietkezik be, más készítményt kell alkal
mazni. 

Antibiotikumok (így a gentamicin is) tartós loká
lis alkalmazása a rezisztens mikroorganizmusok és 
Qombák túlszaporodását eredményezheti. Ilyen 
esetekben vagy ha túlérzékenység, irritáció fordul 
elő, a készitmény alkalmazását abba kell hagyni, ill. 
más kezelésre kell áttérni. 

Terhesség alatt alkalmazása nem ajánlott! 
Szoptatás ideje alatt alkalmazása megfontolan

dó, mivel nem ismeretes, hogy a gyógyszer ható
anyaga kiválasztádik-e az anyatejbe. 

A kenöcs gyógyszerforma elhomályosíthatja a 
látást, ezért használata gépjárművezetés, valamint 
veszélyes gépek kezelése során külön óvatosságat 
igényel. 

Kontaktlencse viselése nem ajánlott a készitmé
nyek alkalmazása alatt. 

A beteg figyeimét a higiénés szabályok betartá
sára fel kell hívni. A készítmények alkalmazása előtt 
alapos kézmosás után a szemrésból a gennyes vá
ladékot el kell távolítani. A tubus, ill. a szemcsep
pentő nyílását minden szennyezódéstől óvni kell. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {25 oc alatt). 
A szemcsepp fénytól védve dobozába vissza

helyezve tárolandó. 
Felbontás után a szemcsepp 6 hétig használha

tó fel, azután eJ kell dobni. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4510 

G' N a1 ulliftnmta!lleiia · · 

A ginkgo biloba extractum javítja a vér áramlási 
tulajdonságait, csökkenti viszkozitását, anti
haemolytikus hatású, csökkenti a vörösvértestek 
aggregatiós hajlamát, gátolja a thrombocytaaggre
gatiót, gyorsítja a vér áramlási sebességét. 
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Javítja az arteriolák és venulák tónusát, helyreál
lítja a felborult thromboxan-prasztaciklin egyensúlyt 
Stabilizálja a kapilláris permeabilitást. 

Késlelteti az ischaemia által kiváltott cytotoxikus 
oedema kialakulását, növeli a hypoxia-toleranciát, 
javítja a szövetekben az oxigén- és a glukóz felvé
telét és utilizációját. A toxikus oxigéngyökök semle
gesítése révén megakadályozza a káros lipidperoxi
dációt. 

A ginkgo biloba kivonat dózisfüggően befolyá
solja az agyi elektromos aktivitást 

Fiavonaid hatóanyagai orálisan is jól felszívód
nak. A ginkgalid-A biológiai hasznosulása 
87-100%, maximális plazmakoncentrációja 15 
mg/ml, felezési ideje 3,9 óra. A ginkgalid-B biológi
ai hasznosulása 71-93%, cmax =4 mg/ml, felezési 
ideje 7 óra. 
• Hatóanyag 

40 mg extractum ginkgo bilobae siccum filmtab
lettánként; 40 mg extractum ginkgo bilobae siccum 
ml-enként. 
• Javallat 

Központi idegrendszeri zavarok (csökkent szel
lemi teljesítőképességgel és tudatéberségi szint
tel) kezelése, amelyek az alábbi tünetekkel jár
nak: szédülés, fülzúgás, fejfájás, memóriazavarok, 
szorongással kísért hangulati labilitás. Cervicalis 
syndroma okozta halláscsökkenés adjuváns ke
zelése. 

Perifériás artériás keringési zavarok (claudicatio 
intermittens). 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti ismert túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek általában naponta 3-szor 1 filmtab
letta, étkezés után, egészben lenyelve. Az oldatból 
naponta 3-szor 1 ml (azaz 16 csepp), kevés vízzel 
hígítva, étkezés után. 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe gyomor-bél panasz, fejfájás, illetve 
allergiás bőrtünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahőmérsékleten { átlagosan 21 °C). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2252 {filmtabletta); K -
2253 (30 ml oldat); K- 2254 (100 ml oldat) 

GLIBENCLAMIÖ PHAFÚJIAVIT 

3,5 mg tabletta (30x) 

PHARMAVIT 

A glibenkiamid második generációs szulfanil
urea típusú antidiabeticum. Vércukorcsökkentő 
hatását az inzulin-szekréció fokozásán keresztül 
fejti ki, valamint növeli a periférián a sejtek 
inzulinreceptorainak számát és inzulin iránti affinitá
sukat 

Orális adás eselén a glibenkiamid gyorsan és jól 
felszívódik. A maximális plazma-csúcskoncentrációt 
a bevételt követően 2--6 órán belül éri el. Szérumfe
hérjékhez való kötődése 99%-os. Szérumban mért 
felezési ideje 6~ 12 óra, átlagosan 1 O óra. Lebomlá
sa gyakorlatilag 100%-ban a májban megy végbe. 
A metabolitok körülbelül egyenlő részben a májon 
és avesén keresztül választódnak ki. 
• Hatóanyag 

3,5 mg glibenclamidum tablettánként. 
• Javallat 

11. típusú (felnőttkori, nem inzulindependens) 
diabetes mellitus kezelése, ha a diéta nem ele
gendő. 

• Ellenjavallat 
~ Glibenkiamid és más szulfonamid iránti túlér

zékenység, 
-l. típusú (juvenilis, inzulindependens) diabetes 

mellitus, 
- praecoma és coma diabeticum; a diabeteses 

anyagcsere felborulása (pl. ketoacidózis), 
-a mellékvesék, a máj, a vese és a pajzsmirigy 

súlyos megbetegedései, 
-terhesség és szoptatás (teratogén hatása nem 

zárható ki). 
e Adagolás 

Egyéni: csak gyógyintézetben vagy szakorvOsi 
járóbetegrendelésen történt be-, ill. átállítás alap~ 
ján. Más orális antidiabeticumot még nem kapott 
betegek kezdő adagja napi %tabletta, reggeli köz
ben. A bevétel legmegfelelőbb időpontját az egyé
ni anyagcsereállapot szerint, az orvos határozza 
meg. 

Az átállítás más oralis antidabeticumról, vagy in
zulinról napi % tablettával kezdődjék. Ha ez a 
mennyiség nem elegendő, a gyógyszer adagja kb. 
5-6 naponként Y2-% tablettával emelhető, az anyag
csere-egyensúly eléréséig. 

A beállítás lehetőleg naponkénti laboratóriumi 
ellenőrzés mellett történjen. 

Átlagos adagja szükség szerint naponta YN, 
legfeljebb 5 tabletta. A napi adag reggel egyszerre 
is bevehető étkezéskor, kevés folyadékkaL 

Amennyiben a napi adag a 3 tablettát megha
ladja a gyógyszer bevétele elosztva, napi két rész
letben történjék. 
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• Mellékhatás 
Nem megfelelően beállított adagolás, ill. dié

tahiba, figyelembe nem vett kölcsönhatások 
eselén hypoglycaemia, ezenkívül igen ritkán gas
trointestinalis. zavarok (hányinger, hányás, telt
ségérzés, chol~stasis, fémes szájíz, esetleg át
meneti allergiás bőrjelenségek, (prurítus, ery
thaema, fényérzékenYség). Nagyon ritkán vérkép
zószervi zavarok (anaemia, leukopenia, thrombocy
topenia, agranulocytosis, csontvelő dysplasia) lép
hetnek fel. 

Egyes esetekben toxikus hepatitis!, hypersensi 
tiv vascuiiti st és Stevens-Johnson-syndromát is le
írtak. 

Igen ritkán, de végzetes kimenetellel jelentkez
het generalizált túlérzékenységi reakció lázzal, ki
ütésekkel, rush-sal, anthralgiával, proteinuriával, 
icterussal és Stevens-Johnson-syndromával. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatását az alkohol és más gyógyszerek befolyá
solhatják, ezért vércukorcsökkentő hatása felerő

södhet vagy gyengülhet. 
Vércukorcsökkentő hatását fe/erősítik: acetilsza

licilsav, alkohol {akut), allopurinol, ACE-gátlók, 
anabolikumok, androgének, béta-receptor blocko
lók, bezafibrát, biguanid készitmények, kloram
fenikol, ciklofoszfamid, klofibrat, dizopiramid, daxi
ciklin, etionamid, fenfluramin, fenofibrát, guanetidin, 
inzulin, ketokonazol, kumarin származékok. 

MAO-gátlók, oxifenbutazon, p-aminoszalicilsav, 
pentoxifillin (nagy adag), fenilbutazon készitmé
nyek, probenecid, szulfametazol, szulfinpirazon ké
szitmények, szalicilátok, szirppatolitikumok, szulfon
amidok, tetraciklin készítméfríyek. 

Vércukorcsökkentő hatását gyengítik: alkohol 
(krónikus), antidepresszánsok (triciklikus), barbitu
rátok, benzokain, diazoxid, diuretikumok, fenoliszin
származékok (pl. klórpromazin), fenitoin, fogamzás
gátlók, glukagon, glutetimid, hashajtók, hidantoin, 
indometacin, isodiazid, kortikoidok, levonorgestrel, 
litiumsók, pajzsmirigy hormon, prokain, rifampicin, 
szimpatomimetikumok, tetracain. 

Ritkán alkohol intolerancia léphet fel. 
A Glibeneiamid Pharmavit 3,5 mg tabletta dózi

sának módosítása váthat szükségessé a következő 
szcrek egyidejú adásakor: 

aszparagináz, baklofen, danazol, dextrotiroxin, 
étvágyjavítók, kálciumcsatorna blockolók, karboan
hidráz gátlók, nem szteroid antireumatikumok, niko
tinsav. 

Egyidejú adáskor a barbiturátok hatása felerő
södhet 

Fényérzékenységet okozó szerek egyidejű adá
sakor additív hatás lehetséges. 

Pajzsmirigymúködést csökkentő szerek egyide
jú adásakor az agranulocytosis veszélye emelked
het. 

• Figyelmeztetés 
Az étrendi előírások betartása elengedhetet

len. A kezelési időszak alatt a beteg diétája és 
életmódja állandó legyen. A kezelés során, és 
mindenekelőtt a kezelés kezdetén a glukóztoler
ancia megváltozásának következtében dózis mó
dosítás válhat szűkségessé. Rendszeresen szük
séges az anyagcsere paraméterek {vér- és vizelet
cukor ketontestek) meghatározása. Hosszabb ke
zelés eselén időszakos vérképkontroll is szüksé
ges. 

A kezelés során más antidiabeticumokra történő 
átállítás, ill. más antidiabeticum beállítása, esetleg 
más gyógyszerrel való kiegészítése eselén szaros 
ellenőrzés szükséges. 

A kezelés során, de mindenekelótt a kezelés 
megkezdésekor, új gyógyszerek beállításakor a re
akciókészség megváltozhat, ezért a forgalomban 
való aktív részvétel, valamint balesetveszéllyel já
ró munka végzése egyénileg meghatározott ideig 
tilos. 

Májbetegség, vese- vagy mellékveseelégtelen
ség eselén a glibenkiamid hatása fokozódhat, a dó
zis! a vércukorszintnek megfelelóen kell módosítani. 

Agyi érelmeszeSedésben szanvedökben a 
hypoglycaemia veszélye nagyobb, ezért a betege
ket és hozzátartozóikat annak tüneteiról és kezelé
séről informálni kell. 

A szarvezet súlyos megterhelésével járó állapo
tokban (fertőzések, égés, trauma, vagy műtét) álta
lában inzulinra történő átállítás szükséges átmene
tileg. 

Terhesség bekövetkeztekor a gyógyszer azon
nalelhagyandó és a szoptatási időszakvégéig inzu
linkezeléssei kell pótolni. 

A kezelés ideje alatt alkoholt fogyasztani nem 
szabad. 

Eltartás: 25 oc alatt, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4505 

. GLUCAGEN 1 mg HYPOKIT p() r.· .. · . 
injekcióhoz (1 porampulla + 1 ml) 

NOVO .·· •· ... · ÁTÖ~ód: HÖ4ÁÁ01 

A Lái1gerhans szigetek a-sejtjeiben képződő 
glukagon hormon az inzulin legfontosabb ellenregu
látora. Stimulálja a glikogén átalakulását glukózzá, 
növeli a vércukorszintet. 

A GlucaGen HypoKit recombinans glukagon, az 
emberi szarvezetben lévő glukagonnal megegyezik. 
Ezért alkalmas a hypoglycaemiás álíapot kezelésé
re. További hatásai: hypotonia, motolilás-csökken-
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tés és a gastrointestinalis traktus spasmolysise. 
Pozitív inatrop hatása következtében !)-blockolók 
túladagolása eselén szünteti a cardiovascularis 
depressiót. 
• Hatóanyag 

1 mg glucagonum (glucagonium chioratum for~ 
májában) porüvegben. 

A készlet tartalmaz 1 egyszerhasználatos fecs
kendőt 1 ml injekcióhoz való vízzel, mint oldószerrel 
töltve. 
• Javallat 

Terápiás javallat inzulinnal vagy oralis antidia
beticummal kezelt cukorbetegeken kialakuló, bizto
san hypoglycaemiás reakció kezelése. Psychiat
riában: insulin-shock befejezése. 

A 1}-receptor-blockolóval történt túladagolás ke
zelése. 

Diagnosztikus javallat 
A gastrointestinalis rendszer vizsgálata során 

(pl. endoscopia vagy kettős kontrasztanyagos rönt
genvizsgálalJ a motilitas csökkentése. 

Amotilitas csökkentése hasi CT-vizsgálat és di
g italis subtraelias angiographia (DSA) során. 
• Ellenjavallat 

Phaeochromocytoma, glucagonoma és insuli
noma. 
• Adagolás 

Terápiás indikáció esetén: a mellékelt fecsken
dőben levő oldószerrel az 1 mg liofilizált glukagon 
feloldandó. Az oldatot kőzvetlenül a felhasználás 
előtt kell elkészíteni. 

Hypoglykaemiés cukorbetegeknek sc., im. vagy 
iv. 0,5-1 mg (20 mg/ttkg) glukagon adandó. 
Amennyiben a beteg nem térn e magához 10-15 
percen belül, intravénás glukóz alkalmazása indo
kolt. 

Ha a beteg magához tért, per os szénhidráttal 
pótolandó a máj glikogéntartaléka és így megelőz
hető a szekunder hypoglycaemia. 

Insulinshock-terápia befejezése: 0,5-2 mg sc., 
im. vagy iv. Ha a beteg 10-15 perc alatt nem tér 
magához, az adag megismételhető vagy ív. glu
kóz adható. Ha a beteg magához tért, mielőbb ve
gyen magához táplálékot. Nagyon mé!y coma 
esetén a glukagonnal párhuzamosan iv. glükóz 
adható. 

~-receptor-blockolóval történt mérgezés: 10 mg 
iv. injekcióban. Szükség eselén az injekció megis
mételhető vagy 2 mg/óra iv. infúzió alkalmazható. 

Diagnosztikus indikáció esetén: a beadandó 
mennyiség függ a diagnosztikus eljárástól és a be
adás módjától, a 0,2-2 mg közötti tartományban. A 
gyomor, a duodenum b ul busa, a duodenum ill. a vé
konybél relaxatioja céljából adott mefmyiség általá
ban 0,2-0,5 mg iv. vagy 1 mg im. A colon relaxatio
ja céljából adott szokásos adag 0,5-0,75 mg iv. 
vagy 1-2 mg im. 

Részletezve: 

Hatás kezdete Hatás tartama 

Gyomor 
iv. 
0,2 mg 1 percen belül 5-10 perc 
0,5mg 1 percen belül 10-15 perc 
1,0mg 1 percen belül 12-18 perc 

im. 
1 mg 10-12 perc után 10--15 perc 
2 mg 5-6 perc után 15-25 perc 

Duodenum 
i v. 
0,2 mg 1 percen belül 8-12 perc 
0,5 mg 1 percen belül 12-18 perc 
1,0mg 1 percen belül 16-20 perc 

im. 
1 mg 8-1 O perc után 20-25 perc 
2mg 4-5 perc után 22-30 perc 

Colon 
i v. 
0,5--0,75 mg 1 percen belül kb. 10-20 perc 

im. 
1-2mg 5-10 perc után kb. 20-40 perc 

CT- és DSA-vizsgálatban iv. glukagon alkalma
zandó, max. 1 mg mennyiségben. 
• Mellékhatás 

Esetenként hányinger, hányás, diarrhoea, szé
dülés, hypokalaemia előfordulhat, különösen, ha az 
iv. injiciálás túl gyors és a beadott mennyiség 1 mg 
felett voll. 

50 11g/ttkg feletti iv. adag ventricularis és 
supraventricularis extrasystolet váltott ki. 

Mivel a glukagon egy fehérje, előfordulhat al
lergiás reakció: bőrtünetek, vérnyomásesés, lég
szomj. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Antagonizália az inzulin vércukorcsökkentő ha
tását. 

TeofilJinnel együtt alkalmazva fokozódik, míg 
propranolollal együtt adva csökken a glukagon által 
kiváltott vércukoremelő hatás. 

Anticholinergicummal együtt adva, annak hatása, 
kOlönösen a gastrointestinalis tünetek fokozódnak. 

Magas adagú GlucaGen HypoKit infúzió eselén 
csökken a warfarin anticoagulans hatása. Ez nem 
ellenjavallatadiagnosztikus célú, normál adagolásu 
alkalmazásának warfarin-terápia során. 

lndometacin antagonizália a glukagon által ki
váltott he patikus vércukorszint-emelkedést. 
o Figyelmeztetés 

A glukagon injekció csak akkor lehet hatásos, ha 
a máj rendelkezik még glikogentartalékkal. Hatásta-
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lan, ha a beteg éhezett, mellékvesekéreg-elégtelen
ségben vagy krónikus hypoglycaemiában szenved. 
Éppen ezért óvatosan kell eljárni, ha a GlucaGen 
HypoKit injekciót diabeteses betegnek alkalmaz
zuk endoscopos beavatkozásban, ill. röntgenvizs
gálatban. 

1 mg feletti egyszeri adagok esetén- KOlönösen 
diagnosztikai célú felhasználáskor- ajénlatos egy
idejű antiemelicum adása is 

Nem használható fel az injekció, ha abban szá
las kicsapódás vagy apró részecskék láthatók. 

Eltartás: 25°C alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4523 

G LUCAGEN .1 mg por injekcióhoz 
(1 porampulla 1 x .1) 

NOVO ATC kód: H04AA01 

A Langerhans szigetek a-sejtjeiben képződő 
glukagon hormon az inzulin legfontosabb ellenregu
látora. Stimulálja a glikogén átalakulásat glukozzá, 
növeli a vércukorszintet. 

A GlucaGen recombinans glukagon, az emberi 
szarvezetben lévő glukagonnal megegyezik. Ezért 
alkalmas a hypoglycaemiás állapot kezelésére. To
vábbi hatésai: hypotonia, motolitas-csökkentés és a 
gastrointestinalis traktus spasmolysise. Pozitiv 
inatrop hatása következtében a !)-blockolók túl
adagolása eselén szünt_eti a cardiovascularis 
depressiot. ( 
• Hatóanyag 

1 mg glucagonum (glucagonium chioratum for
májában) porüvegben. Oldószer: 1 ml injekcióhoz 
való víz. 
• Javallat 

Terápiás javafiat inzulinnal vagy oralis antidia
beticummal kezelt cukorbetegeken kialakuló, bizto
san hypoglykaemiás reakció kezelése. Psychiatriá
ban: insulin-shock befejezése. 

A (3-receptor-blockolóval történt túladagolás ke
zelése. 

Diagnosztikus javallat 
A gastrointestinalis rendszer vizsgálata soré.n 

(pl. endoscopia vagy kettős kontrasztanyagos rönt
genvizsgálat) a motilitas csökkentése. 

Amotilitas csökkentése hasi CT-vizsgálat és dig
italis subtraelias angiographia (DSA) során. 
o Ellenjavallat 

Phaeochromocytoma, glucagonoma és insulino-
ma. 
• Adagolás 

Terápiás indikáció esetén: amellékelt oldószer
ben az 1 mg liofilizált glukagon feloldandó. Az olda
tot közvetlenül a felhasználés előtt kell elkészíteni. 

Hypoglycaemiás cukorbetegeknek sc., im. vagy 
1v. 0,5-1 . mg (20 mg/ttkg) glukagon adandó. 
Amennyiben a beteg nem térne magához 10-15 
percen belül, intravénás glukóz alkalmazása indo
kolt. 

Ha a beteg magához tért, per os szénhidráttal 
pótolandó a máj glikogéntartaléka és így megelőz
hető a szekunder hypoglycaemia. 

Insulinshock-terápia befejezése: 0;5-Z,fng sc., 
im. vagy iv. Ha a beteg 10-15 perc alatt nem tér ma
gához, az adag megismételhető vagy ív. glukóz ad
ható. Ha a beteg magához tért, mielőbb vegyen ma
gához táplálékot. Nagyon mély coma esetén a glu
kagonnat párhuzamosan iv. glukóz adható. 

1)-receptor-blockolóval történt mérgezés: 1 o mg 
ív. injekcióban. Szükség eselén az i nj . megismétel
hető vagy 2 mg/óra ív. infúzió alkalmazható. 

Diagnosztikus indikáció esetén: a beadandó 
mennyiség függ a diagnosztikus eljárástól és a be
adás módjától, a 0,2-2 mg közölti tartományban. A 
gyomor, a duodenum bulbusa, a duodenum ill. a vé
konybél relaxatioja céljából adott mennyiség általá
ban 0,2--0,5 mg iv. vagy 1 mg im. A colon relaxatio
ja céljából adott szokásos adag 0,5--0,75 mg iv. 
vagy 1-2 mg im. 
Részletezve: 

Hatás kezdete Hatás tartama 

Gyomor 

"· 0,2 mg 1 percen beiül 5-10 perc 
0,5 mg 1 percen belül 10-15 perc 
1,0 mg 1 percen belül 12-18 perc 

im. 
1 mg 10-12 perc után 10-15 perc 
2mg (Hl perc után 15-25 perc 

Duodenum 
i v. 
0,2 mg 1 percen belül 8-12 perc 
0,5 mg 1 percen belül 12-18 perc 
1,0 mg 1 percen belül 16-20 perc 

im. 
1 mg 8-1 O perc után 20-25 perc 
2mg 4-5 perc után 22-30 perc 

Colon 
i v. 
0,5-0,75 mg 1 percen belül kb. 10-20 perc 

im. 
1-2 mg 5-10 perc után kb. 20-40 perc 

CT- és DSA-vizsgálatban iv. glukagon alkalmazdé]á-
dó, max. 1 mg mennyiségben. . ·Közvet-
e Mellékhatás .-Kés kb. 20 

Esetenként hányinger, hányás, dir· 
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d ülés, hypokalaemia előfordulhat, különösen, ha az 
ív. injiciálás túl gyors és a beadott mennyiség 1 mg 
felett volt. 

50 mg/ttkg feletti iv. adag ventricularis és 
suoraventricularis extrasystolet váltott ki. 

· Mivel a glukagon fehérje, előfordulhat allergiás 
reakció: bőrtünetek, vérnyomásesés, légszomj. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Antagonizália az inzulin vércukorcsökkentő ha
tását. 

Teofillinnel együtt alkalmazva fokozódik, míg 
propranolollal együtt adva csökken a glukagon által 
kiváltott vércukoremelő hatás. 

Anticholinergicummal együtt adva, annak hatá
sa, különősen a gastrointestinalis tünetek fokozód
nak. 

Magas adagú G lucaGen infúzió eselén csökken 
a warfarin anticoagulans hatása. Ez nem ellenjaval
lala diagnosztikus célú, normál adagolásu alkalma
zásának warfarin-terápia során. 

lndometacin antagonizália a glukagon által ki
váltott he patikus vércukorszint-emelkedést. 
• Figyelmeztetés 

A glukagon injekció csak akkor lehet hatásos, ha 
a máj rendelkezik még glikogéntartalékkaL Hatásta
lan, ha a beteg éhezett, mellékvesekéreg-elégtelen
ségben vagy krónikus hypoglycaemiában szenved 
Éppen ezért óvatosan kell eljárni, ha a G lucaGen in
jekciót diabeteses betegen alkalmazzuk endosco
pos beavatkozásban, ill. röntgenvizsgálatban. 

1 mg feletti egyszeri adagok esetén - különösen 
diagnosztikai célú felhasználáskor- ajánlatos egy
idejű antiemelicum adása is. 

Nem használhaló fel az injekció, ha abban szá
las kicsapódás vagy apró részecskék láthatók. 

Eltartás: 25°C alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.:4522 

Gu!F!ONsmg ;hjer&;o•·'• 
••.. (5x;2 l111;·2s)f.2ml)·.· .• ; •,,·••·•••······ 
G U.TRQN .2,5 mg)a~letta••(2(}x;.·so){)····; 
G UTRCJN•1% é~ll~p •. 

(10•ml; 20 mi;2.Sml) 
·ÁTC:kód!,_CÓ1Ö)í.:1-7 

A midodrin szelektíven stimulálja a szimpatikus 
idegrendszer perifériás u:-receptorait 

Fokozza az értalak tónusát, ezáltal az'artériás ol
dalon növeli a perifériás ellenállást és az alsó vég
tagok vénás rendszerében megakadályozza nagy 
mennyiségű vér felgyülemlését 

Megszünteti az orthostatikus panaszokat (reg
geli gyengeség és fáradtság, gyakori ásítás, 
szédülés ·stb.) okozó vérellátási zavarokat. 13-
sympathomimetikus hatása nincs. Bár a szívre 
közvetlenül nem hat, a parasympathikus reflex
mechanizmusokon keresztül a szívfrekvencia 
csökkenhet. Nem okoz fokozott ingerlékenységet 
a központi idegrendszerben, alvászavart nem 
okoz. 

A húgycső, a húgyhólyag, ill. a ductus deferens 
a-receptorainak stimulálásával hat stress-inconti
nentiában, ill. ejakulációs zavarokban. 

A midodrin per os adagolás eselén gyorsan 
és csaknem teljes mértékben felszívódik. A maxi
malis plazmakoncentrációt kb. 20-30 perc múlva 
éri el. 

A szervezetben enzimatikus hasítás révén alakul 
át hatásos metabolitjává (de-glymidodrinná), mely 
maximalis plazmakoncentrációját oralis adagolás 
eselén kb. 1 óra alatt éri el. 

A de-glymidodrin terminalis plazmafelezési ide
je oralis és ív. alkalmazás eselén egyaránt kb. 3 óra. 

A vesén keresztül ürül, 5%-a midodrin, 40%-a 
de-glymidodrin, 55%-a farmako"lógiailag hatástalan 
metabolit formájában. 

Beszűkül! vesefunkció esetén, az aktív metabolit 
kiválasztása lelassul. 

Kismértékben lipofil, így nem lépi át a vér-liquor 
gátat. 
• Hatóanyag 

5 mg midodrinium chioratum {2 ml) ampullán
ként. 2,5 mg midodrinium chioratum tablettánként, 
10 mg midodrinium chioratum +kb. 120 mg etilalko-. 
hol ml-enként (1 ml ="'30 csepp) 10; 20; ill. 25 ml ol
datban. 
• Javallat 

Tabletta, csepp 
a) ,.funkcionális" orthostatikus hypotensio, sym

pathicotoniás reakciókkal, 
-hosszú fekvőbetegség után (pl. lábadozáskor, 

mútét, szülés után stb.) 
- átmenetileg kialakuló vegetatív idegrendszeri 

regulációs zavarok; 
b) neuroleptikus és antidepresszáns kezelés kö

vetkeztében kialakuló orthostatikus hypotensio 
c) az orthostatikus hypotensio súlyos formái 

(asympathicotoniás), 
- idiopathiás orthostatikus hypotensio (l OH); 
- neurologiaí tünelekkel társuló idiopathiás 

orthostatikus hypotensio: Shy-Drager-syndroma 
(SOS); 

- secundaer orthostatikus hypotensio (SOH, pl. 
neuropathia diabetica), 

d) urológiai javallat: 
- siressincontinentia l. és ll. fokozat {az 

lngelmann-Sundberg féle osztályozás szerint l. fo
kozat: vizeletvesztés köhögéskor és erőltetéskor; ll. 
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fokozat: vizeletvesztés járás, emelés és komoly fizi
kai megerőltetés esetén), 

-retrográd ejaculatio. 
Injekció: 
Orthostatikus hypotensiQ súlyos formái {asym

pathicotoniás) . 
-idiopathiás orthostatikus hypotensio (IOH); 
- neurológiai tOnetekkel társuló idiopathiás 

orthostetikus hypotensio: Shy-Drager-syndroma 
(SOS); 

- secundaer orthostetikus hypotensio (SOH, pl. 
neuropathia diabetica. 
• Ellenjavallat 

Hypertonia, pheochromocytoma, akut nephritis, 
súlyos veselégtelensóg, szúkzúgú glaucoma, 
vizeletretencióval járó prostata-adenoma, mechani
kus húgyúti obstructio, hyperthyreosis. 
o Adagolás 

A beteg állapotától és a betegség súlyosságától 
függően, egyénileg kell megállapítani: 

- Csepp, tabletta 
a) "funkcionális" hypotensio (sympathicotoniás 

reakciókkal) 
Felnőtteknek és 12 év feletti fiataloknak: napon

ta 2-szer 1 tabletta vagy 2-szer 7 csepp. A megfele
ló klinikai hatás elérése után a fenntartó adag na
ponta 2-szer% tabletta vagy 2-szer 3 csepp. 

Egyes esetekben naponta 3-szar 1 tabletta vagy 
3-szar 7 csepp is adható. 

Gyermekeknek: naponta 1-2-szer 0,06 mg/test
tömegkg "" 1 csepp/5 kg testtömeg. 

b) psychofarmakonok által okozott hypoten
sioban naponta 2-3-szor 1 tabletta vagy 2~3-szor 7 
csepp / 

c) súlyos orthostatikus hypotensioban (IOH, 
SOS, SOH) az adagolás egyéni beállítési igé
nyel: kezdő adag naponta 2-3-szor 1 tabletta vagy 
2-szer 7 csepp. Az adagot hetente növelve maxi
málisan 3-szar 2 tabletta vagy 3-szar 15 csepp ad
ható. 

Az adagot a terápiás hatásnak megfelelően kell 
változtatn i (a systoles vérnyomásnak a felkelés után 
3 perccel történő mérése és az orthostatikus tünetek 
fellépésének ellenőrzése!} 

d) urológiai indikáció: naponta 2-3-szor 1-2 tab
letta vagy 2-3-szor 7 csepp. 

Alkalmazás módja: A tablettát kevés folyadék
kal, a cseppet szintén kevés folyadékkal vagy koc
kacukorra csepegtelve ajánlott bevenni. 

- Injekció (im.; ív.) 
Átlagos kezdő adag felnőtteknek és 12 év feletti 

fiataloknak naponta 1-2-szer 1 ampulla im. vagy ív. 
Az adagot egyénileg kell meghatározni és a terápi
ás hatásnak megfelelóen változtatni. 
e Mellékhatás 

Egyes csetekben libabőr, hidegérzés, fejfájás, 
bradycardia vagy egyéb szívritmuszavarok, angi
nás panaszok, viszketés, allergiás bőrreakciók 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Sympathomimeticumok !okozhatják, sympa

tholyticumok csökkenthetik a Gutron hatását. 
Az alkohol fokozhatja hatását a mellékveseveló

ből történO katekolamin kiáramlás stimulálásával. 
e Figyelmeztetés 

Nagyon óvatosan adható organikus szív- és ér
betegség, ritmuszavarok és beszűkül! vesemúkö
dés esetén. 

Hosszabb ideig történő alkalmazásnál a vese
működést ellenőrizni kell, s az adagol beszűkül! ve
sefunkció eselén csökkenteni kell. 

Terhesség és szoptatás alatt a készítmény alkal
mazását igen alaposan mérlegelni kell. 

Túladagolás tünetei: pilomotoros reakció ("liba
bór"), főleg a nyak- és fejbőrön, hidegségérzés, vi
zelési inger, hypertonia. Az esetleg fellépő reflek
torikus bradycardia {nyugalmi pulzus < 60/perc) a 
szokásos dózisú atropinnal megszüntethető 

Hypertonia, vizelési inger, pilomotoros reakciók ese
lén a-receptorblockoló {prazosin vagy phentolamin) 
adható. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4240 (injekció); 
OGYI-T.: 4239 (tabletta); OGYI-T.: 4238 (csepp) 

GYNII'RAI..1o.J.ig72mlil'ljekció••. ···• .. :• .•. ' • 
l ····,(5x2.ml;25x2m[j < ··•·····• 

1 
GYN1f'~~~~sp9lihf~~i6~<oldaf ...•• 

koncentratum•(SYS•mJ; •; · 
i·•. 2s•xsml) . . .. .. . ...... . .... . 

1 
GYNIJ"RAto;s.lngfiollle!Jí•. 

{2pX;.100i<)••••······ •. ·.·,·,;.•;·.·· 
NYéóMEo:, 

Hatóanyaga, a hexoprenalin szelektív ~2 
adrenoreceplorokra ható sympathomimeticum. A 
~2-típusú adrenoreceptorok elsősorban a bronchu
sok és a méh simaizomzatában találhatók. A méh 
simaizomzatára kifejtett hatásamiatt alkalmas a ter
hes méh idő előtti összehúzódásának gátlására, 
ennél!oQva csökkenti a fenyegető koraszülés ve
szélyét. 

A Gynipral gátolja úgy a spontán, mint az oxy
tocin által kiváltottszülési fájásokat 

A nagyon erós vagy rendszertelen szülési fájá
sokat normalizálja. Aszülési fájások gátlása közvet
lenül az iv. injekció beadása után kezdődik és kb. 20 
percig tart. 
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Az anya~ és a magzat szívfrekvenciájára és vér
nyomására gyakorolt hatása - terápiás adagban -
nem számottevő. 
• Hatóanyag 

Injekció: 10 !lg hexoprenalinium sulfuricum
(2 ml) ampullán ként. 

Konzerválószer: 0,04 mg nátrium piroszulfit 
(0,027 mg 802-nek felel meg) 

Infúziósofdat koncentrátum: 25 !19 hexoprenali
nium sulfuricum- (5 m! ) ampullánként 

Konzerválószer: O, 1 mg nátrium piroszulfit 
(0,067 mg 802-nek felel meg). 

Tabletta: 0,5 mg hexoprenalinium sulfuricum -
tablettán ként. 
• Javallat 

Injekció és infúzió 
1. Akut tocolysis 
8zülés során kialakuló méhösszehúzódás gátlá

sa akut intrauterin asphyxia során, császármetszés 
előtt az uterus lazítása. 

Harántfekvésben lévő magzat megfordítása 
előtt, köldökzsinór prolapsus, illetve rendellenes fá
jástevékenység esetén. 

Korai, idő előtti fájástevékenység megszünteté
se sürgősség eselén a kórházi el látásig. 

2. Intenzív tocolysis 
Méhnyak megrövidülésével és/vagy kinyílásával 

járó korai méhkontrakciók gátlása. 
3. Tartós tocolysis 
Koraszülés megelőzése a méhnyak megrövidü

lésével vagy kinyílásával nem járó erős és gyakori 
fájások esetén. A méhizomzat ellazítása cerclage
műtét előtt, alatt és után. 

Tabletta 
Fenyegető vetélés vagy koraszülés megelőzése 

(elsősorban a parenterális kezelés folytatása). 
• Ellenjavallat 

A készítmény alkotórészei iránti túlérzékenység. 
8zulfittartalma miatt az injekció és az infúzió olyan 
asthmás betegnek nem adható, akiknek szulfit túlér
zékenysége ismert. 

Hyperthyreosis, szívbetegség, különösen tachy
cardiaval járó szívritmuszavarok, myocarditis, 
mitralis vitium és idiopathlas hypertrophias sub
valvularis aortastenosis, súlyos máj- és vesebe
tegség, zárt csarnokzugú glaucoma, súlyos gen
itális vérzés (korai lepényleválás) és intrauterin fer
tőzések. 

• Adagolás 
Parenterálisan, hígítás után iv. injekció vagy iv. 

infúzió formájában. 
1. Akut tocolysis 
A 10 [JQ/2 ml-es Gynipral injekciót izotóniás 

0,9%-os NaCl- vagy 5%-os glükóz oldattaliO ml-re 
kell hígítani és 5-10 perc alatt lassan, iv. bead
ni. Ha szükséges, a kezelés infúzióval folytatható, 
0,3 [Jg/perc adagolási sebességgel (lásd intenzív 
tocolysisnél). 

2. Intenzív tocolysis 
A kezdeti adag 10 [Jg Gynipral bolus injekcióban 

lassan, iv., majd 0,3 [Jg/perc adagolási sebességű 
Gynipral infúzióval kell folytatni a kezelést. 

Alternatívaként a kezdeti bolus injekció beadása 
nélkül, 0,3 !1g/p8rc adagolási sebességű Gynipral 
infúzióval is lehet kezdeni a k8zelést. 

a) infúziós szerelékkel adagolva: 
20 sepp = 1 ml a szokásos infúziós eszkö

zöknél. 
Az infúzió adagolási sebessége 0,3 IJg 

Gynipral/perc. 
0,3 [Jg Gynipral(perc adagolási sebesség biz

tosításához a 25 [Jg-os Gynipral infúziós-oldat kon
centrátumból az alábbiakban megadott menny
iségeket 500 ml izotóniás 

0,9%-os NaCl- vagy 5%-os glukóz oldattal kell 
hígítani és a következöképp adagolni: 

Hígítandó ampulla 

mennyisége (hatóanyag-

( d b) tartalom) 

Gynipral 25 ).lg ini. old: konc 

(25 IJQ) 

Elkészített inlúzíó 

cseppszámt 

/perc 

120 

2 Gynipral 25 )JQ inf. old. konc 60 

(50 IJQ) 
3 Gynipral 25 [JQ ini. old. konc. 40 

(75 IJQ) 
4 Gynipral 25 IJQ ini. old. konc. 30 

(iDO IJQ) 

b) mctoros adagolóval: 
pl. 75 [Jg Gynipralt (3 ampulla Gynipral 251Jg-os 

infúziósoldat koncentrátumot) izotóniás 0,9%-os 
NaCl- vagy 5%-os glükóz oldattal 50 ml-re kell hígi
tan i. 

5. fokozat= 0,3 IJg/perc adagolási sebesség. 
A 430 [Jg-os napi adagnál nagyobb adagot csak 

kivételesen, egyedi esetekben szabad adni. 
3. Tartós tocolysis 
Ajánlott adagolási sebesség: 0,075 !Jg/perc. 
a) motoros adagolóval: 
pl. 75 11g Gynipralt (3 ampulla 25 !-IQ-OS Gynipral 

infúziósoldat koncentrátumot) izotóniás 0,9%-os 
NaCl- vagy 5%-os glükóz oldattal 50 ml-re kell hígi
tani. 

3. fokozat = 0,075 !Jg/perc adagolási sebesség 
b) infúziós szerelékkel adagolva: 
20 csepp = 1 ml a szokásos infúziós eszközök

nél. 
Az infúzió adagolási sebessége 0,075 !Jg 

Gynipral/perc. 
0,075 !lg Gynipral/perc adagolási sebesség biz

tosításához a Gynipral 25 !19 infúziósoldat koncen
trátumból az alábbiakban megadott mennyiségeket 
500 ml izotóniás 
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0,9%-os NaCl- vagy 5%-os glükóz oldattal kell 
hígítani és a következő adagokat kell adni. 

Hígítandó ampulla 
menny1sége (hatóanyag-

(db) tartalom) 

Elkészített infúzió 
cseppszám/ 

/perc 

2 

Gynipral 25 [JQ inf.old.konc. 30 

(25 IJQ) 
Gynípral 25 [JQ inl.old.konc. 

50 
15 

A megadott adagok irányadó értékűek, mivel a 
méhizomzat ellazításához egyes betegeknek egye
di beállítás szükséges. 

Kerülni kell a Gynipral injekció és infúziósoldat 
koncentrátum más gyógyszerekkel történő keveré
sét, kivéve az izotóni ás NaCl- és glukóz old alot, mi
vel a szulfitkötés igen reakcióképes. 

Per os adagolás 
A kezdeti infúziós kezelés után a fenntartó terá

piához tablettára kell áttérni. Az infúzió befejezése 
előtt 1~2 órával (24-48 órával az utolsó méhkontrak
ció után) kell kezdeni a tabletta alkalmazását. Kez-

•delben az adag 3 óránként 1 tabletta (naponta 8 
tabletta), késöbb fokozatosan csökkentendő az 
adag: 4 óránként 1 tablettára (naponta 6 tabletta), 
majd 6 óránként 1 taDlettára (napi 4 tabletta). 

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

A Gynipralt a betegek általában jól tolerálják. 
A kezelés alatt előfordulhat: fejfájás, nyugtalan

ság, remegés, izzadá:~/szívdobogásérzés és szé
dülés. Ritkán émelygés, hányinger, hányás is fel
léphet. 

Bizonyos esetekben, különösen asthmás bete
gek esetében- a parenterális készitmények szulfit
tartalma miatt - túlérzékenységi reakció léphet fel, 
amelynek megnyilvánulási formái: hányinger, has
mer,és, ziháló légzés, akut asthmás rcham, tudatza
var vagy shock. Ezek a reakciók különböző mérték
ben jelentkezhetnek az egyes betegek esetében és 
életveszélyes állapothoz is vezethetnek. 

Az anya szívritmusa kissé emelkedik. A magza
té viszont legtöbbször változatlan, vagy minimális 
csökkenés! mutat. Előfordulhat vérnyomáscsökke
nés, különösen a diastolés érték süllyedése. Ritkán 
megfigyeltek ventricularis extrasystolét vagy angi
nás panaszokat. Ezek a tünetek a kezelés befejezé
se után gyorsan megszúnnek. 

A készítmény glykogenolytíkus hatása miatt a 
vércukorszint emelkedik. Diabetes eselén ez a ha
tás kifejezettebb. 

A vizeletkiválasztás a kezelés elején csökken. 
A szérum kálium koncentrációja a kezelés első 

napján csökken, majd a további kezelés alatt nor
malizálódik 
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Bizonyos esetekben a szérum transzaminéz 
szintjének emelkedését is megfigyelték. 

A kezelés alatt csökkenhet a bélperisztaltika 
Ritkán bé latonia is előfordulhat, ezért a kezelés alatl 
gondoskodni kell a széklet rendezéséről. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-nem szelektív B-receptor-bloc~~lók_kal (gyengí

tik vagy fel1s függeszthetik a Gynipral h8tását): 
- anyarozs-alkaloidokkal (extrém magas vérnyo

másemelkedés); 
- kalciumot- és D vitamint tartalmazó készítmé

nyekkel, valamint dihydrotachysterinnel vagy mine
ralokortikoidokkal; 

- szívet szenzibilizáló narcoticumokkal pl. 
halotánnal ( együttadva arrhythmia léphet fel). 

Együttadása kerülenáó: 
- más szimpatomimetikus hatású szerekkel pl. 

keringési- és asthma gyógyszerek (szívre gyako
rolt hatás fokozódhat, túladagolási tünetek léphet
nek fel); 

- metilxantin származékokkal pl. teofiJiinnel (a 
Gynipral hatását fokozzák). 

Óvatosan adható: 
- glukokortikoidokkal (glykogenolytikus hatására 

a vércukorszint emelkedhet); 
- antidiabeticumokkal (a Gynipral az antidia

beticumok vércukorszint csökkentő hatását gyengí
ti, a vércukorszint emelkedhet). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés előtt és alatt rendszeres EKG vizsgá
lat szükséges. Ellenőrizni kell az adagolás alatt az 
anya pulzusát. vérnyomását, valamint a magzat 
szívfrekvenciáját. 

Olyan betegek e~etében, akik fokozott érzé
kenységgel reagálnak a sympathomimeticumokra 
az egyedi esetekhez igazított adagokban. con
dos orvosi ellenőrzés meilett kell a kezelé;t foly
tatni. 

Az adagot csökkenteni kell, ha az anya szívfrek
venciája erősen megemelkedik (130/perc felett) 
vagy a vérnyomása csökken. 

Jelentősebb panaszoknál, mint pl. légszomj, 
stenocardia, szorítő érzés a mellkasban, szívelégte
lenségre utaló jelek, az adagolási fel kell függeszte
n i. Cukorbeteg terheseknél a szénhidrát-anyagcse
rét ellenőrizni kell, mivel - különösen a kezelés ele
jén- a vércukorszint emelkedhet. 

Amennyiben a kezelés után rövidesen bekövet
kezik a szülés, az újszülöttnél a hypoglycaemiajele
ire, valamint az esetleges acidózisra figyelni kell, mi
vol a placentán átjuthatnak savas anyagcsereter
mékek {pl. laktát, ketonsavak). 

Egyes esetekben, az infúziós kezelés során -
leginkább kortikoszteroidok egyidejú adagolásánál 
- tüdőoedemát is leírtak. Ezért az infúziós kezelés 
során a fenti kombinált kezelés-, vagy olyan kíséró 



betegségek esetén, melyek folyadékretenciót okoz
hatnak {vesebetegségek, terhességi toxikózis) gon
dos orvosi felügyeletre van szükség. 

A bevitt folyadékmennyiséget csökkenteni kell 
és elektrolitmentes folyadékot kell használni. A nát
rium-klorid bevitelt is korlátozni kell. Káliumhiányos 
állapotban a szimpatomimetikumok hatása a szív
izomra erősebb, ezért a kezelés előtt hypokalaemia 
eselén gondoskodni kell a kálium per os pótlásáról. 

Hypertonia és friss szívinfarktus eselén fokozott 
óvatosság szükséges. 

A szív bizonyos narcoticumok {pl. halotán) hatá
sára szenzibilissé válik, sympathomimeticumok 
adásakor szívritmuszavar léphet fel, ezért a kezelést 
hatotánnarcosis előtt abba kell hagyni. 

Idő elötti lepényleválás klinikai tünetei a kezelés 
során csökkennek. 

Amennyiben a magzatburok megrepedt és a 

méhszáj 2-3 cm-re kinyílt, a kezelés eredményessé
ge csekély. 

Szoptatás alatt- adatok hiányában- nem javallt 
a szer adagolása. 

Túladagolás jelei az anya szívfrekvenciájának 
erőteljes emelkedése, remegés, szívdoboQás, fejfá
jás és izzadás. 

A tünetek az adag csökkentésével rendszerint 
csökkennek. · 

Súlyosabb túladagolásnál nem-szelektív béta
btockolók adagolása jöhet számításba, mivel ezek 
a készítmény hatását kompatilív módon gátol ni tud
ják. 

Eltartás: szobahömérsékleten, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4511 {0,5 mg 
tabi.); OGYI-T.: 4512 {10 mg/2 ml inj.); OGYI-T.: 4513 
{25 mg inf. oldat) 
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HAEMATE P 250injekció 
(1 poranípulla'+ 1x10:'rril) 

HAEMATE,, P 500 irijekeiD 
(1 PJ''IliTlPUII.:!+ 1 X 20 rrii~ 

HAEMATE,P1 OOO, injekció 
(1pófampullll+1 x 30 nil) 

A Haemate P véralvadási faktorban dúsított hu
mán plazmafrakció, amely VIli. véralvadási (F VIII:C) 
- és von Willebrand (vWF: RCof) faktor aktivitással 
rendelkezik. 

Ezek élettani hatásai különbözóek: 
A VIli. faktor a plazma alvadására gyakorolt ha

tásért felelős. Alvadásaktív foszfolipidek jelen
létében a IX. a faktor és kalciumionok segítségével 
katalizáljaa X. faktor aktivációját. A VIli. faktor akti
vitása {F VIII:C) haemophilia-A esetén erősen csök
kent. 

A von Willebrand faktor {vWF) közvetíti a throm
bocyták adhaesioját a vascularis endotheihez és 
befolyásolja a thrombocyta-aggregatiót. Von 
Willebrand betegségben ez a funkció erősen csök
kent, ill. beszűkül! (meghatározható vWF:Ag és 
vWF: RCof alapján). 

A von Willebrand bete~ég súlyos formáiban a 
VIli. faktor is erősen csökkent aktivitást mutat. 

A Haemate P-t egészséges véradók HBsAg-, 
anti-HCV-, anti-HIV-1- és anti-HIV-2-negatív plazmá
jából nyerik. Ezen kívül meghatározzák a plazma 
ALT {GPT) aktivitását. Amennyiben az a módszer
specifikUs normálérték kétszeresét meghaladja, a 
plazmát nem használják fel. 

A Haemate P-t vizes oldatban 10 órán keresztül 
60°C-on hevítik. Ez kísérletes úton a készítményhez 
adott DNS-vírusokat (hepatitis B, cytomegalovírus, 
herpes simplex vírus, Epstein-Barr-vírus) és RNS
vírusokat (HIV-1-, HIV-2-, Rous sarcoma-vírus, mor
billi-, mumps-, rubeola-, poliomyelitis-vírusok), vala
mint a Hutchinson-poolból származó non-Nnon-8 
hepatitis kórokozóit inaktiválja. 

A kísérletes úton a készítményhez adott hepati
tis B-vírusoknak, továbbá a Hutchínson-poolból 
származó non-Nnon-B hepatitis kórokozóinak a 
speciális előállítás során történő inaktiválódását 
csimpánzkísérletek igazolták. 

A Haemate P nem visz át HIV által okozott AIDS
et, mivel az AIDS-et okozó vírusokat, mint a HIV-1-et 
és HIV-2-t a speci ál is előállítási módszer inaktivál ja. 
Ezt klinikai vizsgálat is igazolta. 

H 
Klinikai vizsgálat során sem hepatitis B-t, sem 

non-Nnon-8 hepatitis! nem figyeltek meg. 
Emberi vérból előállított gyógyszerek alkalmazá

sakor fertőző betegségek átvitele- a kórokozók át
vitele útján, beleértve az eddig ismeretlen terfnésze
túeket is- nem teljesen valószínűtlen. EzéNényes 
pl. a non-A-non-B hepatitisre. 
• Hatóanyag 

Humán VIli. véralvadási faktor és von Willebrand 
faktor: 

255-480 mg, ill.510-960 mg, ill. 1020-1920 mg 
szárazanyag porampullában, amelynek V!ll. faktor 
aktivitása (F VIII:C): 250 NE*, ill. 500 NE*, ill. 1000 
NE* és von Willebrand faktor-ristocetin kolaktor ak
tivitása (vWF:RCof): 550 NEu, ill. 1100 NE**, ill. 
2200 NE**. 

(Humán albumin: 40-60 mg, ill. 80-120 mg, ill. 
160-240 mg. Összfehérje: 50-110 mg, ill. 10G-220 
mg, ill. 200-440 mg.) 

Oldószerampulla: 10ml, ill. 20 ml, ill. 30 ml injek
cióhoz való pirogénmentes víz. 

A készítmény konzerválőszert nem tartalmaz. 
Clauss módszere szerint fibrinogén nem mutat

ható ki. 
• Javallat 

Veleszületett és szerzett VI !l-as véralvadási fak
tor-hiány, a javallatok szigorú figyelembevételével 
(általában súlyos és középsúlyos haemophilia-A 
eselén vérzéscsillapítás vagy megelőzés esetleges 
vérzést okozó beavatkozások előtt). 

VIli. véralvadási faktor-hiánnyal járó von 
Willebrand betegség. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Haemophilia-A-ban: 
Az adagolás a VIli. faktor hiányának mértékétól, 

a vérzés helyétól és kiterjedésétól függ. A szüksé
ges Vlll. faktor mennyiség a következőképpen be
csülhető meg: 

1 NE laktor Vlli:C/ttkg adása a VIli. faktor aktivi
tását a normálérték mintegy 2%-ával emeli. 

Haemophilia A-ban az alábbi vérzéses epizódok 
esetén (1. a táblázatot) a VIli. faktor szintje nem 
cSökkenhet a megadott szint alá a megfelelő időtar
tam során. 

von Willebrand betegségben: 
von Willebrand betegség cselén az adagolás a vér 

• A 4. nemzetközi .VIII:C véralvadási laktor koncentrá· 
tum" standardra vonatkoztatva (WHO kód 88/804) 

"A VIli. laktor és a von Willebrand taktor {vWF) plazmá
ban meghatározott 2. nemzetközi standardíára vonatkoztat

va {WHO kód 87/718}. 
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zés kiterjedésének és jellegének megfelelóen ala
kul. Általában 20-tól 40 NE faktor VIII:C/ttkg-nyi 
mennyiséq (ami 44-88 NE vWF:RCof/ttkg-nak felel 
meg) 8--12 óránként A kezelés során figyelembe 
kell venni, hogy postoperativ, ill. szülés utáni vérzés 
a beavatkozást. ill.aszülést követően 10-12 nappal 
is felléphet 

A vWF: Cof-aktivitás várható emelkedése 1 NE 
vWF: RCof/ttkg-nyi mennyiségre vonatkoztatva a 
normálérték mintegy 1 ,5%-a. 

A beadandó mennyiség az individuális klinikai 
hatékonyságnak megfelelóen alakul minden eset
ben: bizonyos körülmények közölt elsOsorban kez
dóadagként a kiszámítottnál nagyobb mennyiségre 
lehet szükség. 

A szubsztitúciós kezelés alvadásanalitikai ellen
őrzése - elsősorban nagyobb sebészeli beavatko
zások során- elengedhetetlen. 

Vérzéses epizód Terépiásan 
szükséges VIli 
faktor-plazma
konceniráció 

Ízűleli vérzés 
Gyomor-bélrendszeri 
vérzés 
A szájúreg harapásos 
sérülése 
Könnyebb sérülés 
(amennyiben a 
lokális kezelés 
eredménytelen) 10--20% 

2. Izomvérzések 
Nagyobb sérülés 
Kisebb műtét 
(foghúzás) 20-30% 

3. lntracranialis. 
hasüregi, ill. 
maiiüregi vérzés 
Középsúlyos műtét 
Csonttörés 30-50% 

-1. Nagy műtét 50% felett 

Az alkalmazás módja 
Az oldat előállítása: 

A terápiás 
plazmakoncentráció 

fenntartásának 
szükséges 
idOtartama 

2-3 nap 

3-4 nap 

4-14 nap. ill. 
a sebgyó
gyulás 
befejeztéig 

14-21 .1ap, ill. 
a sebgyó
gyulás 
befejeztéig 

1. Az oldászert 2G--37 °C-ra melegítjük. 
2. A szárazanyagat és az oldászert tartalmazó 

ampullák sapkáját eltávolítjuk. 

3. Mindkét ampulla gumidugójának a felszínét a 
mellékelt alkoholos törlővel fertőtlenítjük. 

4. A transfer-set hullámos részét az oldószeres 
arnpuliába szúrjuk. A transfer-set másik végéről a 
védőtokot eltávolítjuk, az oldószeres ampullát meg
fordítjuk és a tűt- annak érintése nélkül- a száraz
anyagat tartalmazó am puliába szúrjuk. A vákuum az 
oldászert a hatóanyagat tartalmazó ampullába szív
ja. Az oldószeres ampullát és a transfer-setet eltávo
lítjuk. 

5. Az ampulla lassú lengetésével a szárazanya
got teljesen feloldjuk. Kerüljük az erőteljes rázás!! 
Tiszta vagy enyhén opálos oldatot kapunk. 

Injekció: 
1 . Az egysz'Orhasználatos szúrő csomagolását 

kinyitjuk. Az egyszerhasználatos fecskendőt a szű
rőre helyezzük és a csomagolásból kivesszük. 

2. A védőtokot a hegy érintése nélkül lehúzzuk. 
A szúröt az oldatot tartalmazó arnpuliába szúrjuk és 
belenyomjuk. 

3. Az oldatot lassan felszívjuk {több fecskendő 
használata eselén a szűrőt az üvegben hagyjuk). 

4. Az oldatot lassan (percenként max. 4 ml-t) 
perfúziós szerelék vagy megfelelő injekciós tű segít
ségével intravénásan adjuk be. Ügyeljünk arra, 
hogy a teli fecskendébe ne kerüljön vér! 

Infúzió {nagyobb mennyiségek esetén): 
A készítményt a fentieknek megfelelően feloldjuk 

és egyszerhasználatos {szúröbetétes) infúziós sze
relék segítségévellassan infundáljuk. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakció és hőemelkedés. A terá
piás beavatkozás a mellékhatás jellegének és sú
lyosságának megfelelóen alakul. 

Allergiás-anaphylaxiás reakciók fellépése ese
lén a készítmény adását azonnal félbe kell sza
kítani. 

Enyhe reakciók esetén kortikoszteroid és anti
hisztamin adása indokolt 

Súlyos reakciók eselén {anaphylaxiás shock): a 
súlyosságtól függően azonnal izoprenalin (adrena
lin) lassan iv., ezen kívül kortikoszteroid nagy 
adag ban, lassan iv., volumenpótlással és oxigénke
zeléssel. 

Ismert allergiás hajlamú betegeknek megelő
zésként célszerű antihisziamint és kortikoszteroidot 
adni. 

Masszív kezelés során hypervolaemia {keringési 
túlterhelés) és a ritkán jelentkező haemolytikus reak
ció {vörösvérsejt-szétesés, amit vércsoport-isoag
glutininek okozhatnak) tüneteire figyelni kell. 

Ritkán a Vili. faktorral szemben gátló antitestek 
képződhetnek. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Ezideig nem ismeretes. 

• Figyelmeztetés 
Amennyiben a beteg vérében a VIli. faktorral 
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szemben nagyobb mennyiségű gátló antitest talál
ható, a terápiás hatás elmaradhat (..gátlótestes 
haemophilia"). Ebben az esetben megkísérelhetjük 
a gátló antitesteket nagy adag VIli. faktor beadásá
val ellensúlyo~ni. 

A terhesség és szapiatás ideje aiatti alkalma
zással kapcsolatban nincsen elegendő tapasztalat 

Eltartás: 2-8 °C kö"zött. fénytól védve. 
A feloldott készítményt 8 órán belül fel kell hasz

nálni! 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4388 (250 injek
ció); OGYI-T.: 4389 (500 injekció); OGYI-T.: 4390 
{1000 injekció) 

HARPAGIIII filmtabletta (SOl<) .· ·· .. 

MERZ ... •. ·... ~TC.kód:•M04AB03 

Az allopurinol uricostatikus hatása a xantinoxi
dáz gátlásán keresztül érvényesül. Ez az enzim a 
purinváz lebontásakor a hypoxantinnak xantinná 
és a xantinnak húgysawá történő oxidációját 
végzi. 

A benzbromaron a proximalis tubulusban gátol
ja a húgysav reabszorpcióját 

Megfelelő időtartamú kezelés esetén - uricos
uriás hatása által- a szérury-·urátkoncentrációjának 
csökkentése révén a Harpagin a köszvényes bete
gekben a szöveti urátraktárak mobilizációját vált
ja ki. 

A vesén keresztül történő fokozott húgysavkivá
lasztás húgysavkristályok képzödését ill. lerakódá
sát okozhatja. Ennek elkerülésére bő folyadékfelvé
tel szükséges. A kezelés megkezdésekor a húgysav 
aidékenyabbá tétele érdekében elengedhetetlen a 
vizelet neutralizálása. 

Per os adagolás után az allopurinol gyorsan és 
teljes mértékben főleg a duodenumban és a vé
konybél felső szakaszán szívódik fel. Maximális szé
rumszintje a szokásos 300 mg-os terápiás adagok 
esetén 1-2,6 mg/ml. attól függően, hogy milyen 
mértékü és sebességű a fő metabolittá, az oxipuri
nallé történő individuális átalakulás. A megfelelő 
oxipurinol-érték 5-11 mg/ml. 

Az allopurinol abszolut biohasznosulása kb. 
90%. 

Az allopurinolnak és oxipurinainak nincsen ki
fejezett plazmafehérjékhez kötődö affinitása. Mig 
az allopurinol plazmafelezési ideje rövid (kb 40 
perc), addig az oxipurinelé közepes {17-21 óra); 
a betegek kb. egyharmadában 9-16 óra. Beszú-

kült vesefunkció megnyújtja az oxipurinal felezési 
idejét. 

A benzbromaron orális adást követően teljes 
mértékben felszívódik, de a kifejezett "first-pass" 
hatás miatt csak kb 50%-a áll rendelkezésre válto
zatlan formában. 

A benzbromaront és szintén hatásos metabolit
ját, a benzaront a máj metabolizálja és eliminálja; a 
széklettel ürül ki. A benzaran plazmafeí8zéSi'"'ldeje 
12-14 óra; lényegesen hosszabb mint magának a 
benzbromaronnak (utóbbié 2-3 óra). 

A benzbromaron biológiai átalakulásának szük
ségszerű következménye a bromid-ionok kumuláci
ója. Ennek toxikológiai relevanciája nincs dokumen
tálva. 
• Hatóanyag 

20 mg benzbromaronum, 100 mg allopurinolum 
filmtablettánként. 
• Javallat 

A vér húgysavszintjének bármilyen eredetű 
emelkedése {hyperurikaemia). 

Köszvényes rohamban alkalmazása nem cél
szerű. 

e Ellenjavallat 
Beszűkül! vesefunkció, iil. vesekövességre való 

hajlam (vesekódiathesis). 
Allopurinol- vagy bromid-túlérzékenység. 
Vérképzőszervi megbetegedések vagy vese

elégtelenség következtében kialakult secundaer 
hyperurikaemia. 

Terhességben és szoptatás időszakában. 
• Adagolás 

Naponta 1 filmtabletta élkezés (célszerű a reg
geli) után, bőséges folyadékkal. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén, köszvényes roham veszé
lye mellett- a vesében és a húgyutakban megnöve
kedett húgysavkiválasztás miatt - húgysavkristá
lyok, esetleg húgysavkövek képződésével lehet 
számolni. 

Alkalmanként gastrointestinalis panaszok, így 
émelygés, hányinger, teltségérzés, valamint fáradt
ság és szédülés. 

Ritkán túlérzékenységi reakció (pl. bőrviszketés, 
bőrpír, allergiás bőrreakciók: urticaria, hőmérséklet
emelkedés, dermatitis exfoliativa), továbbá 
cholestasis, láz, hidegrázás, izületi fájdalmak, tom
pultság. Nagyon ritkán vérképelváltozás. 

Benzbromaronnal kapcsolatban egyes esetek
ben kötőhártyagyulladást átmeneti impotenciát, fej
fájás! és fokozott vizeletürítés! írtak le. 

Allopurinollal kapcsolatban egyes esetekben a 
vesében vascuiiti st észleltek; ebben az esetben az 
allopurinol! azonnal el kell hagyni. Vasculitis gyakor
latilag akkor alakul ki, ha veseelégtelenségben nem 
csökkentik az adagolás!. 

Vasculitisen kívül súlyos bórreakciókat (mint 
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erythema exsudativum multiforme és Lyell-syndro
ma), májfunkciózavart izomfájdalmat perifériás 
ideggyulladást allergiás eredetű - vesegyulladás!, 
granulomalosus hepatitist írtak le hajhullás, akut 
epeuti gyulladás, xantinkövek me l lett. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Leukemia-ellenes (pl. 6-mercaptopurin) vagy 
immunszupressziv (pl. azatioprin) szerek hatását a 
Harpagin fokozza, így azokkal történő együttes 
adáskor azok adagjait a szokásos dózis negyedére 
kell csökkenteni. 

Cytostaticumok (pl. ciklofoszfamid) vérképzési 
zavart okozhatnak, mely hatás kifejezettebb 
Harpaginnal történő együttes adáskor. Ilyenkor gya
kori vérképkontroll szükséges. 

Kumarin-típusú alvadásgátlókkal együtt adva, a 
H arpagin azoknak a májban történő lebontását kés
lelteti, ezért az alvadási idő gyakori kontrollja, ill. 
a kumarinszármazék adagjának csökkentése szük
séges. 

Szalicilátok, szulfinpirazon és probeneeid gyen
gítheti a Harpagin hatását. A probeneeid kiválasztá
sa meg lassul. 

A Harpagina klórpropamid hatását és mellékha
tásait is erősíti. 

Ampicillin exanthemát okozhat, aminek gyakori
sága megnő Harpaginnal történő együttadáskor. 

Nephrolithiasis eselén vagy ha az anamnesis
ben vesekő szerepel, kezdetben (10-14 nap) a 
húgysavszint-csökkentő kezelés szokásos feltétele
ire kell figyelni: megfelelő diuresis biztosítása és a 
vizelet lúgosítása. 
• Figyelmeztetés 

Ha az anamnesisben vérképzavar szerepel, 
rendszeres vérképellenőrzés szükséges. 

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! 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4017 

HEMIPRÉD'H injekció 
· (1 í< 25 mg; 5 x:1.lhng) 

HUMAN 

A prednizolon-nátriumszukcinát a prednizolon 
könnyen oldódó származéka, amelynek gyulladás
gátló képessége 4-szerese, sóvisszatartó képessé
ge 0,8-szorosa a mellékvesekéreg természetes hor-

monjának, a hidrokortizonnak. Mint minden egyéb 
glukokortikoidnak, a prednizolonnak is van antial
lergiás, antitoxikus, shock-ellenes, antipyretikus és 
immunsuppressiv hatása. 

Felezési ideje a plazmában kb. 200 perc, bioló
giai felezési ideje 12-36 óra. Ezért adagolása kön
nyen illeszthetö a napszaki ritmushoz. 

A készítmény minden helyi és szisztémás 
glukokortikoid injekciós kezelésre alkalmazható. 
Mivel számos infúziós oldattal kompatibilis {lásd 
késöbb), intenzív terápiás és oxyologiai körülmé
nyek közölt sürgősségi esetekben is alkalmaz-
ható. · 

A Hem i pred-H nem tartalmaz tartósítószert. 
o Hatóanyag 

25 mg prednisolonum natrium suecinicum 
(prednisolonum hydrogen-succinicum formájában) 
porampullánként 
• Javallat 

Anaphylaxiás shock [primer epinefrin (adre
nalin) injekció után]. Polytraumás shock, elhúzó
dó haemorrhagiás shock (az infúziós kezelés 
kiegészítéseként). Kimerültség és túlhűlés okozta 
shock. 

Friss szívinfarctus (cardiogen shock). Kénhidro
gén, foszgén, nitrózus gázok, ózon belégzése, to
vábbá gyomornedv-aspiratio és fuldoklás által kivél
tott tüdöoedema. 

Status asthmaticus. 
Agy-oedema. 
Átültetett vese kilökődési krízise. 
Súlyos akut dermatosisok: pemphigus vulgaris, 

erythrodermia. 
Akut haematologiai kórképek: akut haemolytikus 

anaemiák, akut thrombocytopeniás purpura. 
Súlyos fertőző betegségekben (antibiotikus ke

zelés mellett), így typhus. 
Akut mellékvesekéreg-elégtelenség: Addison

crisis. 
Gyermekkori akut megbetegedések: pseu

docroup. 
o Ellenjavallat 

Szisztémás kezelésben: gyomor- és nyombélfe
kély, szisztémás gombafertőzések, bizonyos vírus
fertőzések, mint pl.: varicella, herpes genitalis, 
amoebés fertőzés, szisztémás mycosisok, glauco
ma, glukokortikoid iránti túlérzékenység. Védőoltás 
előtt 8 héten és utána 2 héten át. 

Helyi kezelésekben: a gyógyítandó terület fertó
zése, mint pl: septikus arthritis (tbc-s vagy gonorr
hoeás eredettel), bacteriaemia, szisztémás gomba
fertózések, az ízület instabilitása, glukokortikoid 
iránti túlérzékenység 

Általánosságban: életveszélyes állapotban tör
ténó alkalmazásának nincs ellenjavallata. 
• Adagolás 

Individuális. A kezelendő állapot súlyosságától 
és a beteg reagálásától függ. Bizonyos esetekben, 
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mint pl: stressben, súlyos változó klinikai kép eseté
ben nagy adagok adása válhat szükségessé. Ha 
pár napon belül értékelhető eredmény nem észlel
hető, a glukokortikoid-kezelés folytatása nem kívá
natos. 

Szisztémás /<.ezelésre: egy 25 mg-os injekció 
naponia általában elégséges. Ahogyan a tünetek 
csökkennek, az adagot csökkenteni kell -állan
dó klinikai megfigyelés közben - alacsony 
szintre, majd el kell hagyni teljesen vagy oralis 
glukokortikoidra kell áttérni. Ez kora reggel alkal
mazható egyszer, később másodnaponta egyszer 
per os. 

Akut, életveszélyes állapotokban (anaphylaxia, 
súlyos asthma bronchiale). nagyobb, akár extrém 
nagy iv. adagok lehetnek szükségesek. 

Helyi kezelésre általában 1 db 25 mg-os inj. 
elégséges: ha szükséges, az inj. megismételhető. 
Néha 10..., 15 mg egyszeri vagy többszöri alkalmazá
sa is elégséges. 

Rectafis microclysmához, a colitis ulcerosa 
egyes eseteinek kezelésében 25 mg oldandó 
120 ml fiziológiás NaCl-oldatban. 

Alkalmazás: A porampulla liofilizált hatóanyag
tartalmához oldószerként 1 ml aqua dest. pro injek
ciót kell adni. A feloldott, elkészített oldat adható iv., 
sc., im., vagy helyileg, ill rectalis microclysmában. 
Az elkészített injekciós oldatot azonnal fel kell hasz
nálni. 

Nagyobb adagokat ív. inj.-ban lassan, több per
cen át szabad beadni. 

lntraarticularisan csak szigorúan aszeptikus kö
rülmények között szabad <flkalmazni. mivel csök
kenti a fertőzéssel szembe/Í i ellenállást. 

lv. infúziós oldatokban történő alkalmazása előtt 
meg kell győződni az infúziós oldat kompatibilitá
sáról. 

A Hemipred-H a következő infúziós oldatokkal 
kompatibilis: 

0,9%-os nátrium-klorid, 5,0%-os glukóz-oldat, 
10,0%-os invert cukor oldat, 5,0%-os szorbitol
oldat, Ringer-oldat, Hartmann-oldat (Ringer-laktát). 

Csak azonnali felhasználás eselén fecskendez
hető a Hemipred-H a Rheomacrodex-oldathoz vagy 
a 10,0%-os mannital oldathoz. 
• Mellékhatás 

Hosszú idótartamú szisztémás alkalmazásban 
inkább jelentkeznek, mint nagy adagok rövid idejű 
adásakor. Bár gyomor- és duodenum-uiceratic al
kalmanként előfordulhat, perforáció- és vérzésve
széllyeL 

Tartós alkalmazás eselén az alábbi mellékhatá
sok fordulhatnak eló: 

Endokrin- és metabolikus zavarok: Cushing-syn
droALa, hirsutismus, menstruatíós zavarok, az epi
physisek korai záródása, másodiagos adrenocorti
calis és hypophysaer reakcióképtelenség, csökkent 

glukóz-tolereancia, negatív nitrogén- és kalcium
egyensúly. 

A folyadék-, és elektrolitháztartás zavarai: nátri
um- és folyadékretentio, hypertonia, káliumvesztés, 
hypokalaemiás alkalosis. 

Csont-, és izomrendszerre gyakorolt hatások: 
myopathia, hasi feszülés, osteoporosis, a femur és 
humerus fej aseptikus necrosisa. _ 

Gastrointestinalis hatások: gyomorfe-kély:'ílyom
bélfekély, perforatio és vérzés. 

Bórgyógyászati hatások: a sebgyógyulás el
húzódása, bőratrophia, striák jelentkezése, 
petechiák és ecchymosisok, égő érzés, facialis 
erythema, az izzadékonyság fokozódása, acnek je
lentkezése. 

Központi idegrendszeri hatások: psychetikus 
zavarok, amik az enyhe euphoriától a manifest psy
chasisig terjedhetnek, convulsiók, gyermekekben 
pseudotumor cerebri {benignus intracranialis agy
nyomásfokozódás miatt), hányással és papil
laoedemával. 

Szemészeli hatások: glaucoma, megnövekedett 
szem-belnyomás, hátsó subcapsularis cataracta. 

lmmunsuppressiv hatások: nő a fertőzések irán
ti érzékenység, csökken a válaszadás képessége a 
vaccinatiókra és a börtesztekre. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók fordulhatnak 
elő. 

Lokálisan előfordulhat post-ínjectiós pír, valamint 
a Charcot-athropathiára emlékeztető fájdalmatlan 
ízületi destructio, (ez utóbbi különösen ismételt 
intraarticularis inj. után). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az alábbi gyógyszerek együttes alkalmazása 
glukokortikoidokkal klinikailag jelentós kölcsönhatá
sokat okozhat 

- Oiureticumok és/vagy szívglikozidok: a gluko
kortikoidok rontják a glukóz-taleraneiét és ezáltal 
növelik az antidiabeticumok iránti szükségletet. 

- Nemszteroid gyulladáscsökkentők: ezek növe
lik a gastrointestinalis uicerativ vérzések elólordulá
sát és súlyosságát. 

- Oralis anticoagulansok: a glukokortikoidok 
megváltoztatják a terápiás tartomány eléréséhez 
szükséges adagjaikat 

- Májenzimindukáló szerek, mint pl.: rifampicín, 
efedrin, barbiturátok, fenitein és primidon csökken
tik a glukokortikoidok hatását. 

- Szalicilátok: tartós együttes alkalmazás ese
lén a giÚkokortikoidok adagjának bármilyen csök
kentése fokozott elővigyázatosságat igényel, mert 
ezekben az esetekben szalicilát-intoxikációról szá
moltak be. 
• Figyelmeztetés 

Az alábbi kórképekben szenvedó betegeket 
monitorozni kell: 

- latens, vagy manifost cardialis decompensa-
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lio: vesedysfunctiók, hypertonia, epilepsia, migraine 
(tekintettel arra, hogy a glukokortikoidok folyadékre
tentiót indukálnak); 

- osteoporosis, mivel a glukokortikoidok negatív 
hatásúak a Ca-egyensúlyra. 

-ha az anamnesisben psychosis szerepel; 
- latens tuberculosis, mivel a glukokortikoidok 

reaktiválhatják azt; 
- bízonyos parazitás megbetegedésekben, kü

lönösen amoebiasis esetén; 
- ha a növekedés még tart, mert a glukokor

tikoidok hosszantartó alkalmazása meggyorsítja az 
epiphysis fugák záródását. 

Terhesség alatt, főleg annak első 3 hónapjában 
az előny/kockázat gondosan mérlegelendó. 

Azokat az újszülötteket, akiknek az anyja 
a terhesség alatt számottevő mennyiségú 
glukokortikoidot kapott, ki kell vizsgálni az eset
leg fennálló mellékvesekéreg-elégtelenség miatt. 
Ha indokolt, az újszülött fokozatosan csökkenő 

adaggal történő szubsztituciós kezelése szüksé
ges. 

Szoptatás: a glukokortikoidok az anyatejbe átjut
nak. Nagy adagú vagy tartós kezelés eselén szük
séges a csecsemő elválasztása. 

A glukokortikoid-terápia nem-specifikus, el
nyomja a fertőző betegségek tüneteit és jeleit: csök
kenti a fertőzéssel szembeni ellenállóképességet. 
Megfelelő antimicrobialis kezelés szükséges a 
glukokortikoidok alkalmazása mellett, pl.: tubercu
losisban, a szem vírus- és gomba eredetű fertózé
seiben. 

Vírusos megbetegedések prednizolonnal ke
zelt betegekben a szokásosnál súlyosabb lefolyá
súak lehetnek. Különösképp veszélyeztetettek az 
immunsupprimált gyermekek, valamint azok a fel
nőttek, akik még nem estek át kanyarón, bárány
himlőn. 

Prednizolonnal kezelt személyek figyeimét fel 
kell hívni arra, hogy ha érintkezésbe kerülnek kanya
rós, illetve bárányhimlós betegekkel, a megelőző 
kezelés óvintézkedésként indokolt. 

Ha élő vaccinát kell alkalmazni, figyelembe kell 
venni, hogy a glukokortikoidoknak jelentős ímmun
suppressiv hatása van. 

Hosszú időtartamú glukokortikoid-kezelés alatt a 
betegeket rendszeresen kell ellenőrizni az intraocu
laris nyomásra és calaraela subcapsularis posteri
orra. Ellenőrzendő továbbá a szénhidrát-anyagcse
re is. 

Ha egy éwel a kezelés előtt a beteg már tartós 
glukokortikoid-kezelésben részesült; siress-helyze
tek előtt, alatt és után, szükségessé válhat a gluko
kortikoidok adagjának az emelése. · 

A hosszú időtartamú kezelés abbahagyása csak 
fokozatos dóziscsökkentéssel, állandó orvosi elle
nőrzés mellett történhet, mivel a gyógyszer elvoná-

sa klinikai tünetek újra jelentkezésével és akut mel
lékvesekéreg-elégtelenséggel járhat. 

Lokálisan alkalmazott glukokortikoid szisztémás 
hatást is kiválthat 

Allergiás anamnesisú betegeken a glukokor
tikoidok parenteralis alkalmazása súlyos anaphy
lactoid reakclót eredményezhet, mint pL glottis
oedernál és bronchospasmus!. Ha ez előfordul, 
az alábbi eljárás javasolt: 1:1000 hígítású epinefrin 
(adrenalin) 0,1-0,5 ml-ének lassú iv. injiciálása 
(0,1-0,5 mg); iv. aminofillin és mesterséges léle
geztetés. 

lnfúziós oldatokkal történő kombir1álásakor a 
gyártónak az infúziós oldalra, különösen a kom
patibilitásra, ellenjavallatokra, mellék- és kölcsön
hatásokra vonatkozó előírásait figyelembe kell 
venni. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 

HERPESIN 250 injeKció 
(10ampúlla) 

LACHEMA AIC kód:,'J05AB,OJ 

A Herpesin hatóanyaga az aciclovir, 9-(2-
hydroxyethoxymethyl) guanin. Az acielovir viro
sztatikus hatású az l. és ll. típusú herpes sim
plex és a varicella zoster vírusokkal szemben. 
Miután a vírusfertőzött sejtbe bejut, az acielovir 
több lépésben aktív vegyületté, aciclovir-trifoszfát
tá foszforilálódik. Ennek a folyamatnak az első lé
pését a vírus-specifikus timidin kináz enzim katali
zálja. 

Az acielovir trifoszfát enzimgátlóként hat: hamis 
szubsztrát a virus-specifikus DNS polimeráz számá
ra, ilyen módon gátolja a virusok DNS-szintézisét 
anélkül, hogy befolyásolná a normális sejtműködés!. 
Legnagyobb része a vesén át a glomeruláris filtrá
ció és tubuláris szekréció útján változatlan formá
ban választódik ki, 10--15%-a metabolitja, a 9-kar
boximetoximetilguanin formájában ürül a vizeletteL 
Az acielovir koncentrációi a cerebrospinális liquor
ban a plazmaszintnek hozzávetőleg az 50%-át érik 
el. A plazmafehérjékhez való kötődése viszonylag 
alacsony (5-30%), és gyógyszerkölcsönhatásban 
nincs szerepe. 
• Hatóanyag 

250 mg acielovirum és nátrium-hidroxid (az in
jekciós oldat pH-jának beállításához) porampullán
ként 
• Javallat 

A herpes simplex vírus l és ll típusaival történt 
súlyos és kiújuló fertőzések, valamint súlyos varicel-
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la zoster víi"us fertőzések főleg generalizált esetek
ben. Csökkent immunitású és immunológiailag sú
lyosan károsadott betegek herpes simplex fertözé
sének kezelése és megelőzése. A profilaktikus ke
zelés addig tart, amíg a fertőzés veszélye fennáll. 
Herpeses ekzema. 
e Ellenjavallat 

Acielovirrel szembeni túlérzékenység. Szopta
tás. Újszülöttek herpes fertőzései. 
• Adagolás 

Egy porampulla tartalmát fel kell oldani 10 ml 
aqua deslillata pro injectione-ban vagy 10 ml izo
toniás nátrium klorid oldatban. Ekkor 1 ml oldatban 
25 mg acielovir van. Az oldat tovább hígítandó leg
alább 50 ml izotóniás sóoldattal vagy Hartmann
oldattal, úgy, hogy a kencentráció maximálisan 
0,5% legyen 

A teljes adag acyclovir! tartalmazó infúziós ol
date! csak lassú, legalább egy órán át tartó iv. infú
zió formájában lehet beadni. Mivel a készítmény 
nem tartalmaz tartósítószer!, az infúziós oldatot 
közvetlenűl az elkészítése után be kell adni, de nem 
később, mint 12 órán belűl. Ha ezen az időn belül 
az oldat nem teljesen tiszta, nem lehet felhasznál
ni. Az oldatokat nem szűkséges hűtőszekrényben 
tartani. 

Herpes simplex fertözésben normális vagy 
csökkent immunválasz eselén és varicella zoster 
fertőzésben normál immunválasz eselén aszokásos 
adag 5 mg/ttkg 8 óránként. A kezelés 5 napig vagy 
ennél tovább folytatandó a beteg állapotától és akli
nikai választól függően. 

Gyermekeknek 3 hó-12 éves korig az adagok a 
testfelület nagysága alapjál)tSZámítandók: 5 mg/ttkg 
hozzávetőleg 250 mg/m2-nék felel meg, 1 O mg/ttkg 
hozzévelőleg 500 mg/m2-nek felel meg. 

A herpes simplex encephalitis kezelése normá
lis és csökkent immunitású felnöttek és gyermek 
esetében egyaránt 10 mg acielovir/ttkg 8 óránkénti 
adagolás alkalmazásával legalább 1 O napig. 

Beszűkül! veseműködésű betegeknek a 
Herpesint óvatosan kell adagol ni. A következő ada
golási módosítás javallt 

Kreatinin clearance 

25-50 ml/perc 
10-25 ml/perc 
O(anuria)·10 ml/perc 

Adag 

A szokásos adag 12 óránként 
A szokásos adag 24 óránként 
A szokásos adag fele 24 óránként 
dialysálás után 

A Herpesin kezelést lehetőleg azonnal el kell 
kezdeni a betegség megjelenése után, általában 3 
vagy 4 napon be!ül. 
o Mellékhatás 

Az acielovir toxicitása alacsony. A szérumkar
bamid és szérumkreatinin szintck emelkedhetnek. 
Feltételezhető, hogy ez a hatás a vesetubulusoknak 

acielovir kristályokkal való elzáródásával függ 
össze. A kristályok akkor csapódnak ki az oldalból, 
amikor az acielovir koncentrációja a tubuléris folya
dékban a gyógyszer magas vérszintje következté
ben túl nagy, vagy ha a beteg vízfelvétele nem ele
gendő. -Az acielovirt ezért lassú iv. infúzióban kell 
adagolni egy óránál is hosszabb időn át A beteg 
egyidejű vízfelvételéról is gondoskodni kell. Akut 
veseelégtelenség csak kivételes esetekbencfdtdul
hat elő. 

Az acielovir oldatokat magas pH-juk miatt is fel 
kell hígítani. Az oldat paravaszkuláris beadása 
szövetnekrózishoz vezethet 

A kezelés egyes esetekben reverzibilis neuroló
giai reakciókkal, pl. tremor, zavartság és elektroen
cefalográfiás elváltozásokkal járhat. Ritkán hányin
ger és hányás lép fel. Egyes esetekben a májenzi
mek működésének fokozódását, csontvelődep
ressziót, bórkiütést észleltek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg alkalmazott probeneeid megnöveli 
az acielovir biológiai felezési idejét. 
• Figyelmeztetés 

Csökkent veseműködésú betegeknek óvatosan 
kell adagolni, az acielovir vérben való akkumuláló
dásának elkerülése végett. (lásd Adagolás) 

Mivel a készítmény nem tartalmaz tartósító
szert, közvetlenül az alkalmazás előtt kell feloldani 
és hígílani. A hígított oldatot nem szűkséges le
hűteni. 

Az előírásnak megfelelően elkészített hígítás 
után az oldat pH-ja hozzávetőleg 11.0, azaz erősen 
lúgos, szájon át nem adagolható. 

Terhességben való Herpesin kezelésre nincs 
elegendő adat. Csak a haszonikockázat alapos 
mérlegelésével adható. 

Eltartás: 25°C-t meg nem haladó hőmérsékleten 
tartandó. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1948 

HIVID.0,375 mgfi.!l11talllettá(100xf 
H.IVID 0,750 mg fill)ltabletta(iOOx) 

ROCHE' 

A zalcitabin a 2'-dezoxicitidin nukleozid analóg
ja, amely_a 3'-hidroxil csoport helyett hidragént tar
talmaz. 

Antivirális hatású gyógyszer, amely in vitro jelen
tős aktivitást mutat a HIV vírussal szemben: a virális 
DNS szintézist gátolja. A celluláris jezoxikináz 
szubsztrátja és a sejtekben 5'-trifoszfáttá foszfo
rilálódik. A zalcitabin trifoszfát a HIV reverz transz
kriptáz szubsztrátja és beépülve az új vírus DNS-be, 
a DNS szintézis időelőtti leállítását eredményezi. 
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A zalcitabin farmakokinetikai tulajdonságait HIV 
fertőzött betegeken vizsgálták 

Orális adását követően a gastrointestinalis trak
tusból gyorsan és majdnem tökéletesen felszívó
dik. A biológiai hasznosulás 86%. A maximális 
plazmakoncentráció a bevételt követő 0,5-1,5 órá
ban alakul ki. A gyógyszer felszívódása egyidejű 
táplálékfogyasztás eselén körülbelül 14%-kal 
csökken, a maximális plazmakoncentráció 35%-kal 
alacsonyabb az éhgyomorra történő bevételhez 
képest: 1,6 óra alatt alakul ki, cmax = 15,5 ng/ml, 
AUC = 62 ng x óra/ml. Éhgyomorra történő bevétel 
eselén 0,8 óra alatt alakul ki, Cmax = 25,2 ng/ml, 
AUC = 72 ng x óra/ml. 

A zalcitabin farmakokinetikai tulajdonságai napi 
háromszori adás eselén alig változnak. A hatóanyag 
akkumulációja a plazmában elhanyagolható. A 
plazmafehérjékhez 4%-nál kisebb mennyiségben 
kötődik és ez arra utal. hogy fehérjekiszorításból 
adódó kölcsönhatások nem várhatóak. A közepes 
megoszlási térfogat 37,3 liter. A zalcitabin a vér-agy 
gáton átjut és a liquorban a plazmakoncentráció 
9-37%-a mérhető. Nincs adat az anyatejben való ki
választódásra. 

A zalcitabint a máj csak jelentéktelen mértékben 
metabolizálja. Bevétel után 24 órán belül 70%-ban 
változatlan formában avesén át kiválasztódik, clear
ance értéke 285 ml/perc. 

Az átlagos eliminációs felezési idő 2 óra. 
Zalcitabinnal szemben kialakuló rezisztenciáról 

nincsenek adatok. A hosszabb ideje zidovudinnal 
(AZT. Retrovir, Wellcome) kezelt betegekból már izo
láltak AZT-rezisztens törzseket. 

Idősebb, vagy máj-, ill. veseelégtelenségben 
szenvedő betegekre vonatkozóan nincsenek ada
tok. 

A zalcitabin farmakokinetikai paraméterei nem 
változnak AZT egyidejű és hosszantartó együttadá
sávaL Az a kérdés még nem tisztázott, hogy az AZT 
kinetikája változik-e zalcitabinnal együtt adva. 
• Hatóanyag 

0,375 mg, ill. 0,75 mg zalcitabi num filmtablettán
ként. 
• Javallat 

AIDS, ill. ARC (AIDS related camplex = AIDS
szel kapcsolatos tünetegyüttes) 

- manaterápia formájában a zidovudin kezelés 
alternatívájaként AZT iránti rezisztencia vagy rossz 
túróképesség esetén 

-kombinációs kezelés formájában AZT-vel a be
tegség előrehaladott szakában (CD4 sejtszám = 

200/mm3) 

A kezelést csak az AIDS-kezelésben járatos or
vos végezheti. 
e Ellenjavallat 

Zalcitabin iránti túlérzékenység, akut pancreati-
tis. 

e Adagolás 
A filmtablettákat étkezés előtt 1 órával lehetőleg 

éhgyomorra, sok vízzel kell bevenni. 
Manaterápia 
Naponta 3-szar (8 óránként) 0; 75 mg, tehát a na

pi összdózis 2,25 mg zalcitabi n. 
Perifériás neuropathia tüneteinek fellépése ese

tén (pl. zsibbadás, bizsergés, égő kisugárzó fájda
lom az alsó végtagokon vagy vibrációs érzés, to
vábbá a sarokreflex kiesése) és/vagy egyéb köze
pes vagy súlyos mellékhatás jelentkezése eselén a 
zalcitabin adását fel kell függeszteni. 

Csak a tünetek, ill. mellékhatások ·megszűnése 
után folytatható a kezelés a legnagyobb óvatosság
gal és csökkentett adaggal: 0,375 mg naponta 3-
szar (8 óránként), tehát a napi összdózis 1,125 mg 
zalcitabi n. 

Ha a csókkentett dózisok mellett is jelentkeznek 
mellékhatások, akkor a zalcitabin kezelést fel kell 
függeszteni. 

Za!citabin és zidovudin kombináció 
0,75 mg zalcitabin és 200 mg zidovudin egyide

jűleg adva naponta 3-szor (8 óránként), tehát a na
pi összdózis 2,25 mg zalcitabin és 600 mg 
zidovudin. 

A Hivid/zidovudin kombinált kezelésben része
sülő betegeknél az esetleg szükségessé váló dózis
módosítást az egyes hatóanyagokra vonatkozóan 
egyénenként kell beállítani. 

Azoknál a betegeknél, akiknél az AZT kezeléssei 
összefüggésbe hozható mallékhatás lép fel (főleg 
anaemia és granulocytopenia) előszór az AZT dózi
sát kell csökkenteni. Hasonlóan a zalcitabin keze
léssei összefüggésbe hozható mellékhatások ese
tén (pl. periferiás neuropathia) a zalcitabin dózisát 
kell csókkenteni vagy adását elhagyni. 

Kifejezett anaemia és/vagy granulocytopenia 
fellépte eselén sem AZT-t, sem zalcitabint nem sza
bad adni mindaddig, míg a csontvelő nem regene
rálódik. 

Anaemia és/vagy granulocytopenia kevésbé sú
lyos eseteiben az AZT napi dózisát ajánlatos a felé
re csökkenteni (100 mg zidovudin 8 óránként). A 
haematológiai értékektól függóen a dózis ismét fo
kozatosan emelhető. 

Felnőttek legkisebb hatékony zalcitabin adagját 
és a gyermekek optimális adagját még nem állapí
tották meg. 

Beszűkül! vese- és/vagy májfunkciójú, valamint 
idősebb betegek dózisát nem határozták meg, azt a 
beteg állapotát figyelembe véve egyénenként kell 
megszabni. 
• Mellékhatás 

Nehéz külőnbséget tenni a me l lékhatások és az 
alapbetegség tünetei közőtt. 

Manaterápia során: 
Idegrendszer: gyakori a perifériás neuropathia, 

fejfájás, ritkán tremor, szédülés, kancentráció ké-
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pesség csökkenése, zavartság, emlékezetkiesés, 
aluszékonyság, alvászavar, depressio. 

Gyomor-bélrendszer: gyakori a stomatitis ulce
rosa, ritkán anorexia, disphagia, émelygés, há
nyás, stomatitis, ill. storYlatilis aphtosa, glossitis, 
pharyngitis, nyelőcsó fekély, fájdalom a nyelőcső
ben, dyspepsia, pancreatitis, hasi fájdalom, has
menés, székrekedés, végbél vérzés, aranyér, vég
bél fekély. 

Bór: ritkán dermatitis, maculo-papularis kiütés, 
urticaria, viszketés, alopecia. 

Húgyúti rendszer: ritkán akut veseelégtelenség, 
gyakori vizelés. 

Máj: ritkán hepatocelluláris károsodás, hepatitis. 
Vázizomzat: ritkán izom- és ízületi fájdalom és 

lábikra görcsök. 
Szív- és érrendszer: ritkán hypertonia. 
Légzőszervek: ritkán légszomj, köhögés. 
Laborértékek: gyakran emelkedett SGPT és 

SGOT értékek, ritkán emelkedett alkalikus foszfa
táz, anaemia, leukopenia, ill. neutropenia, eosino
philia. 

Egyéb: ritkán asthenia, testsúlycsökkenés, láz, 
rossz közérzet szemfájás, xerophthalmia, látási 
zavarok, szájszárazság, ízérzés zavara, fogínybe
tegségek, emlöfájdalom, szegycsont alatti fájda
lom. 

Kombinált kezelés során: 
Idegrendszer: gyakran perifériás neuropathia, 

fejfájás. 
Gyomor-bélrendszer: gyakran stomatitis ulcero-

sa, pharyngitis, hasi fájdalom, hányás. 
Bór: gyakran exanthema, urticaria. 
Vázizomzat: gyakran m)!Aigia. 
Laborértékek: gyakran anaemia, leukopenia, ill. 

neutropenia, ritkán emelkedett SGPT és SGOT érté
kek, emelkedett alkalikus foszfatáz, eosinophilia. 

Egyéb: gyakran asthenia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg kevés a tapasztalat. 
Farmakokinetikai vizsgálatok bizonyították, hogy 

zidovudinnal kombinálva az AZT nem változtatja 
meg a zalcitabin felszívódását, metabolizmusát és 
eliminációját 

Más gyógyszerek hatását a zalcitabin far-
makokinetikájára még nem vizsgálták. 

Együttadása kerü!endtj: 
- perifériás neuropathlát okozó gyógyszerekkel 
- klóramfenikollal, iodokinollal, etionamiddal, 

aranytartalmú gyógyszerekkel, ribavirinnel, vinkrisz
tinnel, ciszplatinnal, diszulfirámmal, glutetimiddel, 
hidralazinnal és nitrofurantoinnal 

- fájdalomcsillapítókkal. 
Azokat a betegeket, akik profilaxis vagy az op

portunista fertőzések kezelése céljából más gyógy
szereket pl. Oapson, phenytoin, isoniazid vagy pyri
doxin is kapnak, gyakran kell ellenőrizni a perifériás 
neuropathia korai jeleinek felismerése céljából. 

Ha metronidazol kezelés szükséges, célszerú 
a zalcitabin kezelést átmenetileg felfüggeszteni 
és csak igen alapos, a perifériás neuropathiét 
kizáró vizsgálat után folytatni a zalcitabin keze
lést. 

A zalcitabin kezelést átmenetileg szünete!tetni 
kell, ha potenciálisan pancreatitis! okozó gyógyszer 
adására van szükség. Különösen fontos ügyelni er
re, ha pneumocystis carinii pneumonia kezelése iv. 
pentamidinnel történik. Ilyenkor a zalcitabin kezelést 
fel kell függeszteni és újraadását a pentamidio ke
zelés felfüggesztése után 2 héttel ajánlott újrakez
deni. 

Vesetoxikus gyógyszerek pl. amphotericin B 
egyidejű adása esetén additív és szinergista 
vesetoxikus hatások jöhetnek létre, és ez a renális 
clearance csökkenése miatt a perifériás neu
ropathia és más mellékhatások kialakulásának ve
szélyével jár. 

E betegek rendszeres klinikai és laboratóriumi 
ellenőrzése szükséges, és a vesemúködés szignifi
káns csökkenése esetén a zalcitabin kezelést fel 
kell függeszten i. 
• Figyelmeztetés 

Különleges óvatossággal kell kezelni azokat a 
betegeket, akik 

- bármilyen eredetű perifériás neuropathiában 
szenvednek {ide értve a HIV fertőzéssel összefüg
gő, vagy más gyógyszer okozta neuropathiát). 
Egyensúlyban lévő, és tünetként csak diaesthesias 
betegek a zalcitabin kezelést a neuropathia fellán
golása nélkül is tolerálhatják. 

- krónikus hasnyálmirigy~gyulladásban szen
vednek vagy kórtörténetükben pancreatitis vagy 
egyéb hajlamosító tényező szerepel (alkoholizmus. 
parenterálls táplálás, növekedett szérum-amiláz 
koncentráció, alacsonyabb kalcium-érték) 

- veseműködési zavarban szenvednek, mert a 
zalcitabi n főleg avesén keresztül választódik ki; 

- fogamzóképes korban vannak. 
Mérlegelni kell, hogy a kezelés várható előnyei 

meghaladják-e az esetleg erősebbé váló mellékha
tások kockázatát. 

Zidovudinnal történő kombinált kezeléskor az 
AZT ellenjavallatait figyelembe kell venni. 

A manaterápiás kezelés megkezdése előtt neu
rológiai vizsgálat és a CD4 sejtszám meghatározá
sa szükséges a betegség stádiumának megállapí
tása céljából. A vérkép és laborértékek rendszeres 
ellenőrzése ajánlott. Azoknál a betegeknél, akiknél 
korábban emelkedett amiláz értékeket mértek, 
pancreatitisben szenvednek, vagy erre veszélyez
tetettek, alkoholistáknál, vagy akiket par
enterálisan táplálnak, az amiláz értéket meg kell 
határozni. Bármilyen eredetű perifériás neuropathia 
eselén a beteg neurológiai állapotát gondosan el
lenőrizni kell. 
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Kombinált kezelés eselén a csökkent csontveló
tartalékkal rendelkező betegek, különösen pedig 
az előrehaladott szimptómás HIV fertőzésben 

szenvedó betegek haematológiai értékeit rend
szeresen ellenőrizni kell, hogy egy esetleges 
anaemiát és főként granulocytopeniát diagnoszti
zálni lehessen_ 

Kifejezett anaemia és/vagy granulocytopenia 
eselén a dózisváltoztatás mellett a megfelelő terápi
ás eljárások alkalmazása is szükséges. Hypergly
kaemiás betegek vércukor szintjét rendszeresen 
kell ellenőrizni. 

A vesefunkciói rendszeresen ellenőrizni kell és 
különösképpen akkor, ha a beteg egyidejűleg 
olyan gyógyszert is kap, mely veseelégtelenséget 
okozhat. 

Hivid csak hatékony fogamzásgátlás mellett ad
ható. 

Terhesség és szoptatás 
Terhes nők zalcitabin kezeléséról nincsenek 

adatok. Állatkísérletekben teratogénnek bizonyult. 
Terhesség idején csak az előny/kockázat alapos 
mérlegelésével adható. Mivcl a zalcitabin anyatej
ben való kiválasztására nincs adat és súlyos mellék
hatásokat okozhat a szapó csecsemőnek, ajánla
tos a szoptatást zalcitabin kezelés eselén felfüg
geszteni. 

A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy 
- perifériás neuropathia és pancreatitis a leg

gyakoribb mellékhatások, melyeknek első tüneteit a 
betegeknek fel kellene ismerniük; 

- a mellékhatások jelentkezésekor, vagy a kór
kép bármiféle változásakor a kezelőorvost azonnal 
értesíteni ke!l; 

- az előírt dozírozás! be kell tartani és önhatal
múlag a dózisok nem emelhetők; 

-a kezelés nem helyettesíti a HIV fertőzés terje
dését akadályozó óvintézkedések betartását 

- az egyéni túróképességtől függően a reakció
képesség csökkenhet. 

Túladagolás. Nincs tapasztalat akut túladago
lásról és így a várható szövődményekről és ezek ke
zetésérőt sem. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, nedvesség
től védve. 
• Megjegyzés: + VSz 
• Törzskönyvi szám: K - 2237 (0,375 mg 
filmtabletta): K- 2238 (0, 750 mg filmtabletta) 

HUMA-DIFENAC 25 lllg filmtabletta 
(30x) 

HUMA-DIFENAC 50 mg filmtabletta 
(30í<) .. 

HUMANPHARMA ATC 'kód: Mó'1AB05 

A diklofenak tartós plazmaszintet biztosító, nem
szteraid gyuliadáscsökkentó, fájdalom- és lázcsilla
pító. A pontos hatásmechanizmus nem teljesen tisz
tázott, de kapcsolatba hozható a pro"sztaglandin
szintézis gátlásával. Gátolja a szövetekben a ciklo
oxigenáz enzim működését, s ilymódon az arachi
donsavból történő prosztaglandin-prekurzorok ki
alakulását. 

Gátolja a fehéNérsejtek mígrációját, a chemo
taxist, a leukotrín-képzést, a granulocyta lysosoma
lis enzimek felszabadulását és a superoxid
képződést. 

Gátolja a thrombocytaaggregatiót és megnyújt
hatja a vérzési időt. Az anyatejben kiválasztódik. 

Per os gyorsan szívódik. fel. Az alkalmazott 
adaggallinearis csúcskoncentrációt kb. 1,5-2,5 óra 
alatt éri el. 

Nem észleltek felhalmozódás! a javasolt adagok 
mellett. A plazmafelezési ideje kb. 1,2-1,8 óra. A 
gyógyszer és metabolitjainak 40-60%-a a vizelettel, 
a maradék a széklettel ürül. A per os bevett mennyi
ség több mint 90%-a 72 órán be!ül kiürül. 

A diklofenak plazamaszintjét a kor, a vese
és a máj múködésének zavara szignifikánsan 
nem befolyásolja, bár a metabolitok koncentrá
ciója megnövekedhet a veseműködés zavara 
esetén. 

Klinikailag 75-150 mg diklofenak hatása 3-5 g 
acetilszal iciisawal vagy 75-150 mg indometacinnal 
tekinthető egyenértékűnek. 

• Ható~llyag 
25 mg, ill. 50 mg diclofenacum natricum sárga 

színú, bikonvex, bélben oldódó filmbevonalú tablet
tánként, egyik oldalán "25" (a 25 mg-os), ill. "50" (az 
50 mg-os) jelzéssel, a másik oldalán "Novo" felirat
tal ellátva. 
• Javallat 

Gyulladásos, illetve degeneratív ízületi- és ge
rincbetegségek, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
Bechterew-kór, gyulladásos eredetű, fájdalmas ízü
leti, izom- és lágyrészmegbetegedés, postoperativ 
és posttraumás gyulladás és fájdalom, primer dys
menorrhoea. 
• Ellenjavallat 

Gyomor- és nyombélfekély, súlyos krónikus gas
trointestinalis betegség. 

Diklofenak, szalicilát vagy egyéb nemszteroid 
antirheumaticum iránti túlérzékenység. 
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Terhesség (az első hat hónapban csak igen in
dokolt esetben és a szükséges legkisebb dózisban 
adható, az utolsó három hónapban a ductus BotalJi 
korai záródását eredményezheti és gátolhatja a szü
lési fájdalmakat); szoptatás;_ gyermekkor (a gyógy
szer szedésével kapcsolatban nincs elégséges 
adat, bár jó eredményeket tapasztaltak juvenilis 
rheumatoid arthritisben). 

Rendszeres, különlegesen gondos ONQSi ellen
őrzést igényelnek a gastrointestinalis fekélyben 
szenvedők, 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 szenvedő betegek, az idős bete
gek, valamint közvetlenül nagyobb mútétek után lé
vő betegek. 
• Adagolás 

ízületi betegségekben felnőtteknek kezdő adag 
napi50-legfeljebb 150 mg, a fenntartó adag 75-
100 mg, 2-3 részre elosztva. 

6 éven felüli gyermekek napi adagja 2 mg/ttkg, 
2-3 részére elosztva. Gyermekek diklofenak
kezelése fokozott orVosi felügyeletet igényel. . 

Primer dysmenorrhoeaban napi 50-100 mg a .{ü-
netek megszüntéig. . . 

A javasolt legnagyobb Ílapi adag felnőtteknek 
150 mg. 

Étk:e;zés közben, sZélrágás nélkül, bőséges fo
lyadékkal kélt bevenni. 
• ·Mellékhatás 

Ga.strointes.tinafis_:_ érrieJy_gés, hányáS/h8.smen.'éS 
és enyhe .gastrointe.s\ináfis ·vérvesztés, emésztési 
zavarok, felfUvódás, hasgörcs, étvágytalanság. 

Súlyosabb esetben gyomor- ·és nyombélfekély 
(esetleg vérzéssei és perforatioval), ritkán vér-és 
széklet vagy hasmenés is előfordulhat Egyes ese
tekben szájnyálkahártyaQyulladást, glossitist, 
oesophagus~laésiót, vastagbélgyulladás!; a Crohn
betegség vagy kifekélyesedő vastagbélgyulladás 
súlyosbadását is ész1elték. 

Központi idegrendszeri: fejfájás, izgatottság, in
gerlékenység, álmatlanság, fáradtság, kábultság és 
szédülés előfordulhat. Elvétve í;;o:érzés- 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 bőNérzések, fényérzékenység. 
Igen ritkán súlyosabb lefolyású bőrreakció 

(Stevens-Johnson-syndroma; Lyell-syndroma) 
egyedi esetekben előfo; dulhat 

Vese-máj: egyes esetekben akut veseműködési 
zavar, proteinuria, haematuria, interstitialis nephritis, 
nephrosis-syndroma. Különösen magasvérnyomású 

betegek Na- és vízretentiara való hajlama fokozód
hat (peripherialis oedema). Emelheti a CN-t, a krea
tininszintet 

Ritkán májkárosodást okozhat: májenzimértékek 
növekedése a szérumban, hepatitis (sárgasággal 
vagy anélkül). 

Elvétveleírtak pancreatitis! is. 
Vérképzőszervek részéről anaemia, leukopenia, 

agranulocytosis, thrombocytopenia fordulhá't elő. Az 
erre utaló jelek: láz, torokfájás, felületes szájsebek, 
grippeszerű tünetek, elesettség, orr- és bőrvérzé
sek. Igen ritkán haemolytikus anaemia is kifejlődhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Acetilszalicilsavval történő együttadásban a 
diklofenak plazmaszintje és biohasznosulása csök
ken. 

- Litiummat, digoxinnal, ciklosporinnal együtlad
va e készítmények megnövekedett plazmaszintjét 
észlelték. 

- Anticöagt:JI3ns készitményekkel történő 
együttadás eseté11 óvatosság javasolt. Néhány 
esetben vérzések gyakoribb előfordulását írták le 
kumarinszármazékokkal történő· egydttes alkalma
zás sörán. 

- GlukocortJcoidokkal történő egybttadás, ·vagy 
kettő vagy több ·nemSzteroid gyulladáscsökk!';'n_tő 
párhuzamos -alkalmazása megAöveli a mellékhatá
sok jelenlkezésének-'KoCkázatát 

-A metotrexát p1azr'nakoncentrációja:me.gnöve
kedhet a ·.diklofenak veseereGetű pr.osztaglandin
szintézisre gyakorolt h·atása mié.tt. E ké~ k,észítm,ény_ 
együttesen -nem adh_ató, mert súlyos·-.Bs r:té.h:;íny 
esetben~halálos.mérgezés is_.e16fordulr. 

- Alumínium- vagy magnézium~hidroxi0 tartalmú 
savkötők a diclofenac felszíVódását lá.ssíthatják, de 
annakösszmenriyisége változatlan marad. 

,__FokOzza a szuJfonamidokhatását..Növelil a ká
liumrri.egtakafító diuretiéUmók.hyperkalaemizáló ha
tását. Csökkenti a furoszemid, a tiazid-típusú 
diureticumok natriuretikus és a 13-reó~ptor~blockolók 
antihypertenziv hatását. "Di8betesek cukortoleranci
áját a .kezelés alatt c$lszerú ellénőrizni; mert előfor
dulhat, hogy az antidiabeticumok adagjának módo
sítására v.an szükség. 
• Figyelmeztetés 

Idős, elesett vagy legyengült betegnél nagyobb 
a mellékhatások megjelenésének veszélye. Ilyen 
betegeknek a szokásosnál alacsonyabb kezdőada
got javasolt adni, megfelelő egyéni beállítás és sza
ros ellenőrzés mellett. 

Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy H2-re
ceptór antagonistái és/vagy antaeiumal adva a 
gastrointestinalis me l lékhatások megelőzhetőek len
nének, vagy a diklofenak-kezelés folytatható lenne, 
ha a mellékhatások megjelennének. 

Diklofenak kezelés mellett folyadékretenció, 
oedemaképződés előfordulhat. Ezért, mint más 
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nemszteroid gyulladáscsökkentő alkalmazása ese
lén, idős vagy nem tökéletes szívműködésű bete
gek eselén gondolni kell a congestiv szivelégtelen
ség kialakulásának veszélyére is. 

Mint más nemszteroid gyulladáscsökkentő, a 
Huma-Difenac is elfedheti a fertőzés tüneteit. 

Adása fokozott óvatosságet igényel asthma 
bronchiale esetén. 

Folyamatos kezelés esetén a vese- és májfunk
ciók, valamint a vérkép rendszeresen ellenőrzen

dók. Tartós kezelés eselén időszakos szemészeli 
vizsgálat végzése is szükséges. 

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 tünetei és kezelése: nincs speciálls 
antidotuma. Túladagolás eselén hypotensio, vese-
elégtelenség, görcsök, gastrointestinalis irritatio, és 
légzésdepressio tüneteinek kezelése válhat szüksé
gessé. Súlyos esetben a kiürülés segítésére forszí
rozott diuresis, haemoperfusio, dialysis kerülhet 
szóba. A felszívódás csökkenthető vagy megelőz
hető a gyomOr időben történő kiürítésével (hányta
tás, gyomormosás), és/vagy aktívszén adásával. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4375 (25 mg film
tabletta); OGYI-T.: 4376 (50 mg filmtabletta) 

HUMA:ooXYliiN 1(ÍÓ'ri191<apsZ.ülá 
(8x; 100x) 

HUMANPHARMA 

Hatóanyaga, a doxiciklin, félszintetikus, széles 
spektrumú, bakteriosztatikus tetraciklin antibioti
kum. A kórokozók fehérjeszintézisét gátolja. Hatása 
elhúzódó. 

A daxiciklin gyorsan és csaknem teljes mérték
ben felszívódik a gastrointestinalis tractusbóL 

Ehomra normál vesefunkció mellett a plazma 
csűcskoncentrációt 1,5-4 óra alatt éri el, és a szé
rum csúcskoncentrációja 14-17 óra alatt csökken a 
felére. 

A daxiciklin elsősorban az epével, a vizelettel és 
a széklettel választódik ki. Az epéb~n és a vizelet
ben mért csúcskoncentráció többszöröse a plazmá
ban kialakultnak. 

Veseelégtelenség eselén a ,.klasszikus" tetracik
linektől eltérően a daxiciklin nem kumulálódik. 

A daxiciklin hatásos számos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktérium, valamint egyéb mikroor
ganizmusok ellen. 

l. A doxiciklinre általában érzékeny mikroorga
nizmusok: 

Brucellák, Pasteurellák, Mycoplasma pneumo
niae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydiák, 
Rickettsiák, gonococcusok, Vibrio cho!erae, 
Haemaphi/us ducreyi, Propion/bacterium acnes, 
Spirochaeták. 

ll. A doxiciklinre nem minden esetben érzékeny 
mikroorganizmusok (10-40%-ban rezisztens tör
zsek): 

Staphylococcusok, Streptococcusok (A, C és G 
csoport), Streptococcus pneumoniae, Salmanef/a 
typhi, Shigellák, Klebsiellák, Proteus morganií, 
Escherichia coli, anaerabak (Ciostridiumok, 
Bacteroides, Fusobacterium), LegioneJ/a pneu
mophila. 

lll. Rezisztens törzsek: 
B és D csoportú Streptococcusok, Enterobacter, 

Serratia, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Provi
dencia, Pseudomonas és MyQobacterium tubercu
losis. 

A ll. csoportba tartozó baktériumok okozta in
fekciókban a daxiciklin csak akkor javasolható, 
ha a kitenyésziett kórokozó érzékeny az antibioti
kumra. 
e Hatóanyag 

100 mg doxycyclinum (doxycyclinium chioratum 
formájábah) kapszulánként. 
• Javallat 

Légúti infekciók: elsősorban Mycoplasma, 
Chlamydia okozta megbetegedések (bronchitisek, 
atípusos pneumoniák). Erzékeny kórokozók okozta 
pharyngitis, otitis, sinusitis, bronchitis. 

Uragenita/is infekciók: nem-komplikált gonococ
cus-infekciók, Chlamydia okozta urethritis, cervici
tis, prostatitís. 

Erzékeny kórokozók okozta nem-komplikált alsó
húgyúti infekciók. 

Szemészeff infekciók: trachoma, inclusiós con
junctivitis. 

Bórinfekciók: súlyos acneban kiegészítő terápia
ként. 

Gastrointestinalis infekciók: akut amoebiasisban 
az amoebicid szerek kiegészítéseképpen, érzékeny 
kórokozók okozta Shigella, enteropathogen E. coli 
infekciók. 

A daxiciklin alternativ gyógyszer penicillin aller
gia eselén a következő esetekben: Neisseria gonor
rhoeae, Treponema pallidum, Lisferia monocyto
genes, Clostridium-, Bacteroides-, Fusobacterium-, 
Actinomyces speciesek okozta fertőzések. 

A doxiciklin az egyik választható gyógyszer 
Borrelia burgdorferi (Lyme kór) kezelésében is. 

F/1796 

• Ellenjavallat 
Bármelyik tetraciklin származék iránti túlérzé

kenység. Szoptatás. 
Súlyos májkárosodás. 
Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az 

clőny/kockáza.t szigorú mérlegelésével adható): ter
hesség idején, valamint gyermekeknek 8 éves kor 
alatt. (lásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Felnófteknek a Huma-Ooxylin szokásos adagja 
a kezelés első napján 200 mg (egyszeri dózisban, 
vagy 12 óránként 100 mg), majd a fenntartó adag 
100 mg naponta.- Súlyosabb fertőzésekben (külö
nösen krónikus húgyúti infekciók esetén) napi 
200 mg-ot lehet adni a kezelés egész időtartama 
alatt. 

Gyermekeknek 8 éves kor felett: 50 kg-os vagy 
annál kisebb testtömegű gyermekeknek az ajánlott 
adag a kezelés első napján 4 mg/ttkg {egyszeri dó
zisban, vagy 12 óránként 2 egyenlő adagban el
osztva), majd ezt 2 mg/ttkg-os adagok követik a 
soronkövetkező napokon. - Súlyosabb fertőzések 
eselén maximálisan napi 4 mg/ttkg-os adagot lehet 
alkalmazni 

50 kg-nál nagyobb testtömegű gyermekek ese
lén a szokásos felnőtt adagot kell alkalmazni. 

Az oesophageális irritáció és uiceralio veszélyé
nek csökkentésére a kapszulák bevétele sok folya
dékkal történjen. 

Ha gyomor irritáció lép fel, a Huma-Doxylint étel
lel vagy tejjel együtt kell bevenni. 

A javasolt adagok tt)llépése a mellékhatások 
gyakoribbá válását eredfí.ényezheti. 

A gyógyszeres kezelést a tünetek enyhülése és 
a láz csökkenése után legalább 24-48 óráig folytat
ni kell. 

Az A-csoportú Streptococcus pyogenes fertőzé
sekben a kezelést legalább 10 napig kell folytatni a 
reumás láz vagy a glomerulonephritis kifejlődésé
nek megakadályozására. 

Akut gonococcus urethritis férfiakban: 300 mg
os egyszeri adag, vagy 100 mg napi 2 alkalommal, 
2-4 napon át. 

Akut gonococcus-infekció felnőtt nő ben: 100 mg 
naponta 2-szer a gyógyulásig {a bizonyított bakté
riummentességig). 

Primaer és secundaer syphilis: napi 300 mg, 
több részben, legalább 10 napon keresztül. 
e Mallékhatás 

Gastrointestinalis: diarrhoea, nausea, vomitus, 
anorexia, valamint a rezisztens mikroorganizmusok 
elszaporodása következtében glossitis, stomatitis, 
vagy staphylococcus enteritis előfordulhat. 

Bór: maculopapularis erythematosus kiütések. 
Ritkán leírtak exfoliativ dermatitist 
Fotoszenzitivitás (lásd ,.Figyelmeztetés"). 

Allergiás reakció: anaphylaxia, anaphylactoid 
purpura, angioneurotikus oedema, urticaria, peri
carditis, szisztémás lupus erythematodes (SLE) 
exacerbatio. 

Benignus intracranialis hypertensiót is leírtak, 
amely a gyógyszerszedés megszakításával gyorsan 
megszűnt. 

Vérképzőszerví: thrombocytopenia, haemoly
tikus anaemia, eosinophilia, neutropenia. 

Egyéb: 
Használata a fogak fejlődésének időszakában 

(terhesség második fele, csecsemőkor és gyermek
kor 8 éves korig) a fogak maradandó elszíneződé
sét okozhatja (sárga-szürke-barna). 

A daxiciklin stabil kalcium komplexet képez a 
csontképző szövetekben. 

A vér karbamid-nitrogén szintje dózisfüggően 
emelkedhet. 

A plazma prothrombin szintje csökkenhet. 
Májkárosodás (elsősorban vese- és máj insuffi

cientia esetén és vesebeteg terheseken) fordulhat 
elő. 

Szekunder infekciók alakulhatnak ki nem érzé
keny kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodá
sa miatt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-hidroxidot, kalcium-, magnézium

és vassókat, valamint bizmut- szubszalicilátot tartal
mazó szerekkel, kolesztiraminnal, kolesztipollal, va
lamint aktív szénnel, mert ezek csökkentik felszívó
dását. Ha szedésük elkerülhetetlen, a daxiciklin be
vétele után legalább 3 óra elteltével vehetők be, 

- metoxifluran narcotikummal (Penthran), súlyos 
néha fatalis vesekárosodás lehetséges); 

- karbamazepin, fenitoin, barbiturátok 7 órára 
csökkenthetik felezési idejét; 

- hepatotoxikus szerekkel; 
- penicillin- és cefalosporin készítményekkel 

(ezek hatását csökkenti). 
Óvatosan adható együtt: 
- orális anticoagulánsokkal (prothrombin-aktivi

tást csökkenti aK-vitamint termelő E. coli esetleges 
elpusztítása következtében); 

- orális antidiabeticumokkal (egyidejű alkalma
zás eselén az antidiabeticum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a kontraceptiv 
hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális vé
dekeZés javallott). 
• Figyelmeztetés 

A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Csont
és fogkárosíló hatásuk miatt a terhesség második 
felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak akkor 
adhatók, ha más antibiotikum nem hatékony vagy 
ellenjavallt Mivel állatkísérletekben embriotoxikus 
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hatásúak, a terhesség első felében ls csak akkor 
adhatók, ha az anyára nézve vitális indikáció áll 
fenn 

Szoptatás alatt alkalmazva bejutnak az anya
tejbe. 

A tetraciklin csoporton belül teljes keresztaller
gia áll fenn. 

A daxiciklin tartós adagolása eselén a vérképzó
rendszer, a vese- és májfunkció ellenőrzése szüksé
ges (főleg az idóseké, a vese- és májbetegeké, bár 
a daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és a vesebete
gek vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo
ratóriumi paraméterek (pL vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin) meghatározását. 

Oráiis 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-tertőzés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja esetén a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el kell végezni; ·legalább 4 hónapon 
át havOnta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Photosensibilitást okozhat; a· daxicikiint szedő 
:betegeket a. napfénytól és az UV-sugárzástó1 óvni 
kell, bór erythema megjelenésekor a kezelést abba · 
kell hagyni. 

Mint áltE!.Iában. az aÍltib_iotikús.kezeléseknél, itt 
is előfOrdulhat re'zisztens kórokozó.k (általában 
gombák) elszaporodása. ·Okozta felülfertőzés, ek
kor .ennel<_,megfelelő terápiát· szükségeS elkez
deni. 

A -doxicik!in-kezeiés :során vagy azt követően 
, :féHépó· súlyC?S ·~hasmenés e seté n pse.udomembra
nosus Colitfsfe kell .gondolni, ezért ilyenkor a 
szüKség'es diagnosztikus .és ter.ápiás lépéseket 
meg kell tenni. Perisztaltikát gátló _szer adása kont
raindikált · ' 

Eltartás: szobahőt'nérsékleten .( 15-30 °C közőtt), 
fénytől védve. 
• Megjegyzés·:_.++ V 
·• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4 643 

HUMA'RANIDINE 150 ing' 
mmtabletta (60x) 

HUMA'RANIDINE 300 mg 
filmtabletti• (30x) 

HúMANPHARMA ATC kód:: A02B'AÖ2 

Hatóanyaga, a ranitidin a gyomor H2-receptora
inak szelektív antagonistája. 

Egyaránt csökkenti a nyugalmi gyomorsav ter-

melést, valamint a hisztamin, a pentagasztrin, a kof
fein, az inzulin és a táplálékfelvétel által kiváltott 
savszekréciót. A pepszin elválasztását is csökken
ti, de a mucintermelést nem érinti. A hasnyálmirigy 
enzim- és bikarbonát kiválasztását nem változtatja 
meg. 

Szájon át adva gyorsan felszívódik, a plazmá
ban 2-3 óra múlva jelentkezik a csúcskoncentráció. 
Az étkezés, valamint antacidurnak jelenléte a gyo
motban nem befolyásolja jelentősen a plazmakon
centrációt. 

Biohasznosulása megközelítően 'so%. 
Szérumfehérjékhez 1 0-19%-ban köiödik. A ra

nitidin eliminációs felezési ideje 2-3 óra, túlnyo
mórészt a vizelettel ürül ( 40%-a változatlan formá
ban). 

50 ng/ml plazma-koncentrációnál a stimulál! 
savszekrécióra kifejtett gátló hatása közel 50%. 

150 mg ranitidin orális adását követően 8 óra 
múlva is magasabb a plazmakoncentráció so 
ng/ml-nél, és 12 óra után is elegendő a savszekré
ció gátlásához. 

Nyombélfekélyben szenvedőknél a 24 órás át
lagban számított hidrogénion-aktivitás 69%-kal 
csökkent, míg az éjszakai savelválasztás 90%-os 
csökkenés! mutatbtt napi 2-szer 150 mg ranitidin 
adása metlett 

A·24 órán túl tartó hatásos plazmakoncentráció 
naPL2-szer 150 mg vagy 1-szer 300 mg ranitidin 
adásával eQYaránt elérhető. 
• Halóanyag 

150 mg, ill., 300 mg ran itidinium {ranitidiniüm 
chioratum .forrTié:i~ban) filmtablej:tánként. 
• J8Va11át 

Nyombélfekély, jóindulatú gyomoi"fe"kély, poSzt
operatív .fekély,. ri:!flux -oesophagitis, ZöllinQer ~EJti so n 
syndroma. Minden olyan· esetben, ahol '·a ·tájdB.IOm 
gyors enyhítése vagy a fekély gyógyulása céljából a 
savelválasztás·csökkmÍtése szük,séges. - · 
• Ellenjavallat 

~·f~atóanyaggal szembeni túiGrzékenység. 
• Ad;:~golás 

Felnófteknek szokásos adagja reggel éS este 
fso mg (1-1 tabletta) vagy este 300 mg. A gyógy
szerbevételt nem szükséges az étkezésekhez iga
zítani. 

Nyombélfekély és jóindulatú gyomorfekély ese
tén a gyógyulás általában 4 héten belül bekövetke
zik. Ha a beteg fekélye nem gyógyult meg, úgy 
a kezelés további 4 hétig folytatható. Gyógyult ese
tekben, de különösen a recidívára hajlamos be
tegeknek az első kezelést követően további 4 hé
tig este 1-szer 150 mg esőkkentett adag tovább ad
ható. 

Reflux oesophagitis kezelésére napi 2-szer 
150 mg (reggel és lefekvés előtt 1-1 tabletta) ajárl
lott 8 héten keresztül, ha szükséges 12 héten ke
resztűl. 
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Zollinger-Ellison syndromában a kezdő adag 
napi 450 mg (3-szar 1 tabletta), de nagyobb 
mennyiség is szükségessé válhat. 

A napi mennyiség 6 g (40-szer 150 mg) 
összdózisig emelhető. 

Veseelégtelenség eseten (a kreatinin clearance 
<50 ml/perc), - mivel a ranitidin főleg a vesén ke
resztül választódik ki,- a plazmakoncentráció emel
kedett és elnyújtott hatású, ezért általában napi 1-
szer (este) 150 mg elegendő. 

Gyermekkori alkalmazásáról kevés a tapaszta
lat, ezért nem javasolt. 
• Mellékhatás 

Néha felléphet erős fejfájás, szédülés, fáradt
ság, székrekedés, ill. hasmenés. 

Ritkán bórkiütés és túlérzékenységi reakció elő
fordulhat. 

Átmeneti és reverzibilis májfunkciós zavarok 
(szérum transzamináz és gamma-glutamil-transzfer
áz emelkedése) mutatkozhatnak, néhány esetben 
átmeneti és reverzibilis hepatitisról is beszámoltak 
( sárgasággal vagy anélkül). 

Szórványosan leírtak akut pancreatitis!. 
Mint más H2-receptor blokkolókkal kapcsolat

ban, Igen ritkán bradycardia, AV-black és asystolia 
jelentkezhet. 

Arthralgia és myalgia felléphet 
Előfordulhat a fehérvérsejtszám- és a thrombo

cytaszám reverzibilis csökkenése. Szórványosan 
esetleg csontvelő hypoplasiával, ill. aplasiaval is já
ró agranulocytosis vagy pancytopenia kialakulhat. 
Klinikaitag jelentős, az endokrin rendszerre, ill. 
gonact funkciókra gyakoJolt hatást nem észleltek. 
Férfiakon ritkán a mel( rendellenes nyomásérzé
kenysége előfordulhat. 

Ritkán, főleg idős betegekben reverzibilis za
vartság, hallucináció jelentkezhet 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

A ranitidin enyhe affinitást mutat a eitekróm 
P-450-hez kapcsolódó oxidációs enzimrendszer
hez, de szedése során a lázcsillapítók, warfarin 
és a diazepam anyagcseréje nem változott jelen
tősen. 
e Figyelmeztetés 

H
2
-antagonistával folytatott kezelés elfedheti a 

gyomor-carcinama tüneteit, késleltetve annak diag
nózisát Ezért gyomorfekély gyanúja esetén a malig
nitás lehetőségél a kezelés megkezdése előtt ki kell 
zárni. 

Máj- és vesemúködés zavara esetén óvatosan 
adandó. 

Az. anyatejjel is kiválasztódik, átjut a placentán. 
Terhesség és szoptatás esetén csak az 

elóny/kockázat szigorú egyedi mérlegelésével lehet 
adni, ha a kezelés nélkülözhetetlen. 

Túladagolás esetén tüneti, ill. támogató terápiát 
kell alkalmazni, ha szükséges. 

Súlyos esetben haemodialysissel távolítható el a 
gyógyszer a plazmából. 

Eltartás: száraz helyen, fénytől, hótól, nedves
ségtől védve. 
o Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4086 {150 mg 
filmtabl.); OGYI-T.: 4087 {300 mg filmtabl.) 

A Humafactor-9 human coagulatiós IX. faktor 
koncentrátum. Speciális, intravénásan alkalmazható 
vérzéscsillapító szer haemophilia-B kezelésére. A 
haemophilia-B (Christmas~féle betegség) IX. faktor 
hiányával, ill. elégtelenségével járó congenitalis 
coagulopathia. A klinikai képet alapvetóen a IX. fak
tor hiányának mértéke határozza meg. Ennek alap
ján a !X faktor aktivitása szerint három típust kisebb 
1 %-nál, 1-4%, 5-25% különböztethető meg. 

A kórképet spontán haematomák, ízületi- és 
lágyrész-bevérzések, arthropathiák, különböző mé
retO mozgáskorlátozottság, sérülések és mCtétek 
után jelentkező vérzések jellemzik. 

A Humafactor-9-t egészséges donorok HBsAg-, 
anti-HCV-, anti-HIV-1 és anti-HIV-2-negatív plazmá
jából nyerik, melynek ALT (GPT) aktívltását is meg
határozzák. A használt módszerre jellemző normál 
értékek kétszeresét meghaladó aktivitású plazmát 
nem használják fel. 

Az előállítási folyamat fontos lépéseit ellenőr
zik, beleértve a pasztőrözés! (IQ óra 60 "C). Vizs
gálják a lipoid burokkal rendelkező vírusok (pl. 
HIV, herpes simplex) és a lipoid burok nélküli ví
rusok (pl. poliomyelitis) inaktiválása és/Vagy elimi
nációja szempontjából a CPMP Note for 
Guidance "Validation of Vlrus· Remavai and 
lnactivation Procedures" szerint. Eközben magas 
kumulativ inaktivációs és/vagy eliminációs arányt 
mutattak kL 

A Humafactor-9 előállítási folyamata alapján 
a tudomány jelenlegi állása szerint biztosnak te
kinthető, hogy a készftménnyel HIV által okozott 
AIDS-et nem lehet átvinni, mert az AIDS-et oko
zó HIV-1 és HIV-2 vírust a speciális előállítási 

mód inaktivál ja. Ezt klinik8.i vizsgálatok is megerősí
tették. 
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Emberi vérből, vagy plazmából készített győgy
szerek alkalmazásakor nem zárható teljesen ' · 
hogy fertőző betegségek forduljanak elő kórokozuK 
átvitele folytán. Ez vonatkozik eddig ismeretlen fer
töző ágensekre is. 

A veszély csökkentése érdekében mind a dona· 
rakat, mind a levett vért, ill. plazmát szigorú vizsgá
latnak és szelekciónak vetik alá. Ezen túlmenően a 
gyártási eljárásba a virusok eltávolítását és/vagy 
inaktiválását célzó lépéseket iktatnak be. A jelenleg 
használatos eljárások hatékonyak a lipoid burkot 
hordozó vírusok, így a HIV, a B és C hepatitis virusok 
ellen. 

Csimpánzkísérletek bizonyították, hogy kísérle
tesen a készítményhez adott hepatitis-B vírusokat a 
speciálls előállítási mód inaktiválja. 

Az ICTH-protokol!nak megfelelő klinikai vizsgálat 
során sem hepatitis 8, sem non-Nnon-8-hepatitis 
nem fordult elő, továbbá valamennyi beteg anti
HGY-negatív maradt. 

A pasztőrözött humán IX véralvadási faktor egy
ségnyi mennyisége a 84/681 sz. WHO-standardban 
rögzítettnek felel meg. 
e Hatóanyag 

300 NE, ill. 600 NE, ill. 1200 NE IX. faktor aktivi
tású humán plazmafrakció. 

Összprotein: 2,5-7,5 mg, ill. 5-15 mg, ill. 10-30 
mg. 

Tartalmaz még 2,5-12,5 NE, ill. 5-25 NE, ill. 
10-50 NE heparint, továbbá 0,25-0,75 NE, ill. 
0,5-1,5 NE, ill. 1-3 NE antithrombin lll-at. 

Oldószeramp.: 2,5 ml, ill. 5 ml, ill. 10 ml injek
cióhoz való desztillált víz. 
e Javallat 

Haemophilia-B vagy egyéb IX. faktor-hiánnyal 
járó állapotok eselén vérzések megelőzésére vagy 
kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Akut thrombosis vagy akut myocardialis infarc
tus esetén az alkalmazás előnye/kockázata gondo
san mérlegelendő. 

Heparinnal szembeni jelenlegi vagy anamnesti
kus túlérzékenység, ami thrombocytaszám
csökkené~t okozott (ll. típusú thrombocytopenia). 
e Adagolás 

Individuális. lv. injekció-ban vagy infúzióban. A 
feloldott készítményt azonnal fel kell használni 

Adagja a IX. faktor hiányának· mértékétől és a 
vérzés kiterjedésétól, valamint helyétől függ. A 
szükséges IX. faktor mennyisége az alábbiak 
szerint becsülhető meg: 

1 NE/ttkg adásakor a IX. faktor aktivitása a nor
málérték kb. 0,8%-ával nő. 

Az alábbi vérzéses epizódok során a -megadott 
IX. faktoraktivitás (a normálérték %-ában) a megfe
lelő időtartam során nem csökkenhet a megadott ér
tékek alá: 

Vérzéses epizód Terápiásan 
szükséges 
lXfaktor 

-plazmaszint 

1. ÍzűJeti vérzések 

Gyomor-bélrendszeri 
vérzések 

A szájüreg harapásos 
sérülései 
Enyhébb sérülések 
(amennyiben a 

helyi kezelés 
eredménytelen) 10-20% 

2. Izomvérzések 
Nagyobb sérülések 

Kisebb mútétek 
(foghúzások) 

3. lntracranialis 
ilL a hasüregi, 
ill. mellüregi 

sebgyógyulás 
vérzések 

befejeztéig 
Közepes nagyságú 
mütétek 
Csonttörések 

4. Nagy mútétek 
ilL a 

sebgyógyulé.s' 
befejeztéig 

20-30% 

30-50% 

50% lelett 

A terápiás plazmaszint 
fenntartásának 

szükséges 
időtartama 

2~ nap 

3-4 nap 

4-14 nap, 

14-21 nap, 

A beadan dó mennyiség mindig a klinikai ha
tékonyságnak megfelelően alakul: adott esetben, 
elsősorban a kezdő adag a számítottnál na
gyobb lehet. A szubsztitúciós kezelés véralvadáSi 
laboratóriumi megfigyelése (elsősorban a na
gyobb sebészeli beavatkozások során) elenged
hetetlen. 

Amennyiben a beteg vére nagyobb mennyi
ségben tartalmaz IX. faktorral szembeni anti
testeket, a terápiás hatás elmaradhat ("gátlótest
haemophilia"). Ebben az esetben nagy adag IX. 
faktor adásával megpróbálhatjuk az antitesteket kö
zömbósíteni. 

Az alkalmazás módja 
Az injekciós oldat elkészítése: 
1. Az oldászert 20-37 °C-ra melegítjük. 
2. A szárazanyagat és az oldőszert tartalmazó 

üveg kupakját távolítsuk el. 
3. a gumidugók felszínét fertőtlenítsük. 
4. A transfer-készlet hullámos oldalátszúrjuk az 

oldószeres üvegbe. A transfer-készlet másik végéről 
a védőtokot távolítsuk et. Az oldószeres üveget for
dítsuk meg és a tút, annak érintése nélkül szúrjuk 
bele a készítményt tartalmazó üvegbe. A vákuum az 

F/1800 

oldőszert átszívja az üvegbe. Az oldószeres üveget 
a transfer-készlettel együtt távolítsuk el. 

5. A szárazanyagat az üveg lassú forgatásával 
oldjuk fel. Az erős rázást kerüljük. Tiszta vagy eny
hén opálos oldatot kapunk. 

Injekció: 
1. Az egysZerhasználatos szúrő csomagelá

sát nyissuk fel. Az egyszerhasználatos fecs
kendőt helyezzük a szúrőre és vegyük ki a cso
magolásből. 

2. A védőtokot vegyük le és a hegy érintése nél
kül szúrjuk aszúrőt az oldatot tartalmazó üvegbe és 
nyomjuk bele. 

3. Az oldatot lassan szfvjuk fel (több fecskendő 
használata eselén aszúrőt hagyjuk az üvegben). 

4. Az oldatot lassan {max. 2 ml-t percenként) 
perfúziós készlet vagy megfelelő injekciós tű segít
ségével intravénásan adjuk be. 

Ügyeljünk arra, hogy vér ne kerüljön a teli fecs
kendőbe. 

Infúzió (nagyobb mennyiségú készftmény ese
tén): 

A készítményt a fent leírtak szerint oldjuk fel és 
egyszerhasználatos {szúrőbetétes) infúziós szere
lék segítségével lassan infundáljuk. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakciók és hőemelkedés. A te
rápiás teendők amellékhatás jellegétől és súlyossá
gától függően alakulnak. 

Allergiás-anaphylaxiás reakciók fellépésekor a 
készítmény adását azonnal félbe kell szakítani. 

Enyhe reakciók esetén kortikoszteroid és antihis-
tamin adható. . 

Súlyos reakciók {anaph;1Íaxiás shock) esetén: a 
súlyosságtól függően azonnal izoprenalin (adrena
lin) lassan iv., nagy adag kortikoszteroiddal kiegé
szítve lassan iv., volumenpótlással és oxigénnel 
együtt. 

Amennyiben a beteg allergiás hajlama ismert, 
megelőzésként antihistamin és kortikoszteroid. 

Ritkán IX faktor-ellenes antitestek képződhetnek. 
Ritkán allergiás eredetű thrombocytaszám

csökkenés (IL típusú thrombocytopenia), melynek 
során a thrombocytaszám 100.000/ml, vagy a kiin
dulási érték kevesebb, mint 50%-a alá esett. Ha a 
betegnek nem volt előzetesen heparinnal szembeni 
túlérzékenysége, a thrombocytaszám csökkenése 
a kezelés megkezdését követően 6~ 14 nap múl
va jelentkezik. Heparinnal szemben túlérzékeny be
tegekben ez a csökkenés órákon belül bekövet
kezik. 

A thrombocytaszám-csökkenés súlyos formájá
ban arteriás és vénás thrombosis/thrombaembolia 
következhet be, ami fokozott coagulatióval (con
sumptiós coagulopathia), néhány esetben az injek
ció beadásának helyén bőrszöveti elhalással (cutan 
necrosissal), gombostűfejnyi haemorrhagiákkal 

(petechiákkal, purpurákkal) és szurokszéklettel 
(melaenával) járhat. Ilyen esetekben a heparin vér
alvadást gátló hatása csökkenhet (heparin tole
rancia). 

A Humafactor-9 adását azonnal félbe ke!l szakí
tani, ha a betegen a fenti allergiás reakciók jelent
keznek. Ilyen betegek a továbbiakban sem kaphat
nak heparin tartalmú gyógyszert. ' 

Tekintettel arra, hogy a heparin esetenkéh"ffejt
het ki ilyen nemkívánt hatást a thrombocytaszámra, 
azt - elsósorban a gyógyszeres kezelés kezdetén -
fokozottan kell ellenőrizni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazással 
kapcsolatban - miután nőkben ritka a kórkép -
nincs elegendő tapasztalat. 

Eltartás 2-8 oc közölt A lejárati időn belül 
legfeljebb 6 hónapig 30 oc alatti szobahömérsékle
ten is tárolható. A feloldott készítményt azonnal fel 
kell használni. 
e Megjegyzés: Fb 
8 Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4849 (300 NE); 
OGYI-T.: 4850 (600 NE); OGYI-T.: 4851 {1200 NE) 

Human coagulatiós VI! l. faktor koncentrátum. 
A Humafactor-8 intravénásan alkalmazható spe

ciálls vérzéscsillapító szer haemophilia-A esetén. A 
VIli faktor molekulájának alvadásaktív részét erősen 
tisztított formában (átlagos specifikus aktivitása 150 
NE faktor VIII:C/mg protein) tartalmazza. 

A VIli. faktor molekulája két különböző élettani 
hatású alegységból áll (F V!f!:C és F Vlll:vWF). 

AF VIII:C felelős a plazma alvadására gyakorolt 
hatásért A prothrombin aktiválásában közvetlenül 
szerepet játszó X. faktor aktiválásához a IX. a. faktor
ból, VI!I:C faktorból, foszfolipidekből és kalcium2+ 

ionokból álló komplex létrejötte szükséges, amely
ben a VIII:C faktor a proteáz aktivitású IX.a. faktor 
nélkülözhetetlen stabilizálója. 

A V!II:C faktor aktivitása haemophilia-A-ban je
lentósen csökkent. 

A másik alegység, a VUI:vWF faktor közvetít a 
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vascularis subendothelhez történő thrombocyta
adhesióban és befolyásolja a thrombocytaaggre
gatiót. 

A Humafactor-8 a VIli. faktorkomplex ezen alko
tórészét erősen csökkent mennyiségben tarta!-
mazza. 

A Humafactor-8 in vivo recevery értéke 85 ± 

17%. 
Biológiai felezési ideje i 2, 6 ± 4,1 óra. 
F VIli recevery értéke 80~ 120%. 
A szervezetben történő lebomlás során a saját 

VIli alvadási faktorhoz hasonlóan viselkedik. 
A Humafactor-8-t egészséges donorok HBsAg-, 

anti-HCV-, anti-H\V-1, és anti-HIV-2-negatív plazmá
jából nyerik. Ezen kívül a plazmában meghatároz
zák az ALT (GPT)-aktivitást. A módszerspecifikus 
normálérték kétszeresét meghaladó aktivitású 
donatumokat elkülönítik. 

Az előállítási folyamat fontos lépéseit, bele
értve a 10 órán keresztül 60 °C-on vizes oldat
ban történő hevítés!, a lipoid burokkal rendelkező 
(pl. HIV, herpes simplex) és lipoid burok nélkü
li vírusok (pl. poliomyelitis) inaktiválására és/vagy 
eliminálására vonatkozóan értékelték, a CPMP 
Note for Guidance "Validation of Virus Remavai 
and lnactivation Procedures" kiadványnak meg
felelően. A vizsgálat során magas kumulatív 
inaktivációs és/vagy eliminációs arányokat mutat
tak ki. 

A Humafactor-8 előállítási folyamata alapján, a 
tudomány jelenlegi állása szerint az immundeficien
tia-syndroma {AIDS) kórokozójának átvitelére vonat
kozó rizikó csaknem teljes valószínűséggel kizár
ható. 

Egy klinikai kísérletben bebizonyították, hogy a 
Humafactor-8 nem visz át HIV-1 és HIV-2 fertő
zést. 

Emberi vérból vagy plazmából készített győgy
szerek alkalmazásakor nem zárható teljesen ki, 
hogy fertőző betegségek forduljanak elő kórokozók 
átvitele folytán. Ez vonatkozik eddig ismeretlen fer
tőző ágensekre is. 

Kórokozók átvitele veszélyének csökkentése ér
dekében mind a donorokat, mind a levett vért, ill. 
plazmát szigorú vizsgálatnak és szelekciónak vetik 
alá. Ezen túlmenően a gyártási eljárásba a vírusok 
eltávolítását és/vagy inaktiválását célzó lépéseket 
iktatnak be. 

A vérból vagy plazmából készülő gyógyszerek 
gyártása során használatos eljárások hatékonyak a 
lipoid-burkot hordozó vírusok, így a HIV, a 8 és a C 
hepatitis vírusok ellen. 

A kísérletes úton a készítményhez adott hepati
tis-8- és hepatitis-C-virusok (a non-A/non-B hepati
tis Hutchinson-pool-ból származó körokozói) inakti
válódását a speciális előállítás-során csimpánz-kí
sérletekben bizonyították be. 

Egy (az ICTH-protokollnak megfelelő) klinikai 
vizsgálat során sem hepatitis-8-t, sem non-A/non-8-
hepatilist nem figyeltek meg és valamennyi beteg 
anti-HCV-negatív maradt. 

Az alkalmazott tisztítási eljárás eltávolítja a vér
csoport agglutinineket és a librinogént {Kiaus sze
rinti meghatározás alapján). 
o Hatóanyag 

250 NE~, ill. 500 NE~, ill. 1000 NE* VIII:C aktivitá
sú liofilezett human plazmafrakció porüvegenként 

(Összprotein 1~3 mg, ill. 2~6 mg, ill. 4~ 12 mg). 
Oldószeramp. 2,5 mg, ill. 5 mg, ill. 10 mg injek

cióhoz való pirogenmentes víz. 
(A liofilizátum konzerválószert, továbbá stabili

zátorként albumint nem tartalmaz.) 
e Javallat 

Veleszületett és szerzett VIli-as véralvadási fak
tor-hiány, a javallat szigorú figyelembevételével (ál
talában súlyos és középsúlyos haemophylia-A ese
lén vérzések kezelésére, vagy megelőzésére olyan 
beavatkozások esetén, melyek vérzéshez vezethet
nek). 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Függ a VIli-as faktor-hiány mértékétől, a vérzés 
helyétól és kiterjedésétőL A VIIl-as faktor szükséges 
mennyisége az alábbiak szerint becsülhető meg: 

1 NE faktorVIII:C/ttkg adása esetén a VIli-as fak
tor aktivitása általában 2%-kal emelkedik. 

Az alábbi vérzéses események fellépésekor a 
megadott VIli-as faktor-szint alá (a normálérték %
ában) a megfelelő időtartam során nem kerülhet a 
beteg: 

Vérzéses esemény 

1. Ízűleli vérzés 
Gyomor-bélrendszeri 

vérzés 
A szájüreg harapásos 

sérülése 
Kisebb sérülés 
(amennyiben a helyi 

Terépiásan 
szükséges 
laktor VIli: 

C-plazmaszint 

kezelés eredménytelen) 10-20% 

2. Izomvérzés 
Nagyobb sérülés 
Kisebb mütét (foghúzás) 20-30% 

A terápiás 
plazmaszint 

fenntartásának 

időtartama 

2~3 nap 

3--4 nap 

• A 4. nemzetközi "'VIII:C véralvadási faktor koncentrá
tum" standardra vonatkoztatva (WHO kód 88/804). 
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Vérzéses esemény Terépiásan A terápiás 
szükséges plazmaszint 
faktor VIli: fenntartásának 

C-plazmaszi11t időtartama 

3. lntracranialis, 
hasüregi. ill. mellüregi 
vérzés ill. a 
sebgyógyulás, 

közepes nagyságú 
mútét végéig 
Csonttörés 30-50% 4~14 nap 

4_ Nagy mútét 

ill. a sebgyógyulás 
végéig 50% felett 14-21 nap 

A beadandó mennyiség az egyes esetekben 
mindig a klinikai hatékonyságnak megfelelóen ala
kul; bizonyos esetekben, elsősorban a kezdő ada
gokból a számítottnál nagyobb mennyiségre lehet 
szükség. 

Elsősorban nagyobb sebészeti beavatkozások 
alkalmával a szubsztitúciós kezelés véralvadási la
boratóriumi ellenőrzésére feltétlen szükség van. 

Amennyiben a beteg vére VIIJ-as faktor elleni 
gátló antitesteket nagyobb mennyiségben tartal
maz, a terápiás hatás elmaradhat ("gátló antitest
haemophylia). Ebben az esetben nagy mennyiségű 
Vll!-as faktor adásával megkísérelhető a gátló anti
testek közömbösítése. 

Alkalmazás módja 
Az injekciós o/d.at e/készfté$e: 
1. Az oldószer! melegítfük 20-37 °C-fa. 
2. A szárazanyagat és az oldászert tartalmazó 

ampullákról a védősapkát távolítsuk ef. 
3. Mindkét ampulla gumidugóját fertőtlenítőszer

rel dezinficiáljuk. 
4. A transfer-set hullámos oldalát szúrjuk be az 

oldószeres ampullába. A transfer-set másik végéről 
távolítsuk el a védőtokot Az oldószeres üveget for
dítsuk meg és a tűvel~ annak érintése nélkül~ szúr
juk át a hatóanyagat tartalmazó üveg dugóját 

Az oldószer! a vákuum átszívja a másik üvegbe. 
Az oldószeres üveget a transfer-settel együtt eltávo
lítjuk. 

5. A szárazanyagat az üveg lassú forgatásával 
teljesen feloldjuk. 

Az erős rázás! kerüljük. Átlátszó vagy enyhén 
opálos oldatot kapunk. 

Injekció 
1. Az egyszerhasználatos szűrő csomagelását 

kinyitjuk. Az egyszerhasználatos fecskendőt a szű
rőre erősítjük és kivesszük a csomagolásbóL 

2. A védőtokot lehúzzuk és hegyének érintése 
nélkülaszúrőt az oldatot tartalmazó üvegbeszúrjuk 
és belenyomjuk. 

3. Az oldatot lassan felszívjuk {több fecskendő 
használatakor a szűrőt az üvegben hagyjuk). 

4. Az oldatot perfúziós készlet vagy megfelelő 
injekciós tű segítségével lassan intravénásan bead
juk (max. 2 mg-t percenként). Ügyeljünk rá, hogy 
vér ne jusson a teli fecskendőbe. 

Infúzió (nagyobb mennyiségek esetén): 
A készítményt a fent leirtaknak megfe_lelően 

oldjuk fel és egy egyszerhasználaimr {szlfi-Óbeté
tes) infúziós szerelék segítségével lassan intun
dáljuk 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás reakció és hőemelkedés. A terá
piás teendők a mellékhatás jellegének és súlyossá
gának megfelelóen alakulnak. 

Allergiás-anaphylaxiás reakciók jelentkezésekor 
a készítmény alkalmazását azonnal félbe kell szakí
tani. 

Indokolt esetben, könnyű reakciók eselén korti
koszteroidok és antihisztaminok. 

Súlyos reakciók eselén (anaphylaxiás shock): 
Az állapot súlyosságának megfele!óen azonnal izo
prenalin (adrenalin}, lassan ív., ezen felül nagy adag 
kortikoszteroid, lassan ív., volumenpótlással, oxigén 
adásával kiegészítve. 

Allergiás hajlamáról ismert betegnek megelő
zésként célszerű antihisztaminokat és kortikoszte
roidokat adni. 

A VIli-as faktorral szemben ritkán gátló antites
tek képzödhetnek. 

A Humafactor-8 kis mennyiségben tartalmaz 
vércsoport-izoagglutinineket. Amennyiben enyhe 
vagy középsúlyos vérzések kezelése a szokásos 
adagokkal történiK, ennek nincsen klinikai jelentő
sége. 

Gyakori adás vagy ·igen nagy adagban egyszer 
adott Humafactor-8 kezelés során (pl. VIli-as faktor
ral szembeni gátló antitestek esetén) A, B, ill. AB 
vércsoportú betegeken a haemolysisre utaló tüne
tekre, ill. a csökkenő haematokrit-értékekre ügyelni 
kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
o Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazásával 
kapcsolatban ~a kórkép ritka előfordulásamiatt ~a 
tapasztalatok nem elegendőek. 

Eltartás: 2-8 °C között. A feloldott készítményt 3 
órán belül fel kell használni! A fel nem oldott készít
mény eredeti csomagolásában 30 oc alatt legfel
jebb 6 hónapig minóségromlás nélkül cltartható. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4846 (250 NE); 
OGYI-T.: 4847 (500 NE); OGYI-T.: 4848 (1000 NE) 
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HÜ.MA"SF'IRÖTÖIII.25·illg,.ill. 
·1 oo m!l tablejta 

'"--· 
ATC:~óéi:>C(l3p_,A0.1 

Hatóanyaga, a spironalaktan az aideszteron 
specifikus antagonistája, mely kompetitív módon kö
tődik a vese disztális tubulusaiban elhelyezkedő, a 
nátrium és a kálium kicserélódéséért felelős, 

aldoszteronfüggó receptorokhoz. Hatására nő a 
nátrium- és vízkiválasztás, míg a káliumkiválasztás 
csökken. Ezzel a mechanizmussal valósul meg a 
spironalaktan diuretikus és vérnyomáscsökkentő 
hatása. 

A spironalaktan a gyomor-béttraktusból jól felszí
vódik. Gyorsan metabolizálódik, mintegy 25-30%-a 
a májban kanrenanná alakul át, mely részben fele
lős a farmakológiai hatásokért A kanrenan plazma
koncentrációja az elsó 12 órában gyorsan, majd ez
után lassabban csökken. A spironalaktan és a kan
renon egyaránt több mint 90%-ban kötódik a plaz
mafehérjékhez. A spironalaktan metabolitjai főként a 
vizeletteL kisebb részben- biliáris kiválasztás útján 
- a széklettel ürülnek. 
• Hatóanyag 

25 mg, ill. 100 mg spironolactonum micronisa
tum tablettánként. 

25 mg-os tabletta: krém színú, korong alakú, 
domború felületű borsmenta illatú és ízű, egyik olda
lán mélynyomású .,25" jelzés és törővonal, másik ol
dalán .,NOVO jelzéssel ellátott tabletta. 

100mg-os tabletta: krém színú, korong alakú, 
domború felületű bors-menta illatú és ízű, egyik ol
dalán mélynyomású .. N' jelzéssel, másik oldalán tö
rővonallal ellátott tabletta. 
e Javallat 

Primer hypera!dosteronismus: diagnosztizálása 
és kezelése. 

Oedemás állapotok 
Szíve/égtelenség. Az oedema és a nátriumre

tenció kezelésére szívelégtelenségben, ha a beteg 
más gyógyszerekre nem reagál megfelelően vagy 
azokat nem tolerálja. A spironalaktan önmagában 
vagy tiazidokkal kombinálva használható. 

Oedemáva/ vagy ascitesszel járó májcirrhosis. 
Ezekben az esetekben az aldoszteronszint különö
sen magas lehet. Fenntartó kezelésre ágynyuga
lom, valamint a folyadék- és sóbevitel korlátozása 
mellett spironalaktan javallt. 

Nephrosis syndroma. A diuresiS megindltására 
olyan betegeknek, akik nem reagálnak a nephrosis 
syndroma kezelésére adott glukortikoidokra és más 
diureticumokkal szemben rezisztensek. 

Essentialis hypertonia. Többnyire más gyógy
szerekkel kombinálva, olyan betegeknek, akiknek a 
vérnyomása más szerekkel nem tartható egyensúly-

ban vagy akik számára más szerek nem ajánlhatók. 
A spironalaktan önmagában enyhe/közepes vérnyo
máscsökkentő hatással rendelkezik. 

Hypokalaemia. A hypokalaemia kezelésére és 
digitálisz kezelés során a hypokalaemia megelőzé
sére, ha más eljárások nem hatékonyak vagy nem 
javalltak. 
o Ellenjavallat 

Anuria, akut veseelégtelenség, jelentősen 

beszúkült vesefunkció, hyperkalaemia, hyponatrae
mia, spironolaktonnal szembeni túlérzékenység. 
Szoptatás. Terhesség (lásd Figyelmeztetés). 
o Adagolás 

Fefn6tteknek 
Primer hypera/dosteronismus 
Diagnózis céljára: 
a) hosszú teszt napi 400 mg adandó 3--4 

héten át. 
Ha a hypokalaemia és a hypotonia rendeződik, 

valószínűsíthető a primer hyperaldosteronismus 
diagnózisa. 

b) rövid teszt napi 400 mg adandó 4 napon át. 
Ha a szérum-káliumszint növekszik vagy a vize

lettel ürített kálium mennyisége csökken, de a 
spironalaktan alkalmazásának befejezése után is
mét visszatér az eredeti értékre, valószínűsíthető a 
primer hyperaldosteronizmus diagnózisa. 

Terápiás célra: 
a) mútéti előkészítésre: napi 75-400 mg, 
b) mútétre nem kerülő esetekben: tartós fen

ntartó kezelésre az egyénileg meghatározott 
legkisebb hatékony dózisban. 

Oedemás állapotok. (szívelégtelenség, cirrho
sis hepatis és nephrosis syndroma): az átlagos kez
dó napi adag 100 mg (napi 25 és 200 mg között), 
egy dózisban vagy több részre elosztva. Ha a 
spironolaktont önmagában adjuk, az adagolás! leg
alább 5 napig kell folytatni. Ha ezalatt nem alakul ki 
megfelelő diuretikus hatás, a spironolaktont más 
diureticummal kell kombinálni. 

Essentialis hypertonia. A kezdő napi adag 
50-100 mg egyszerre vagy napi több részre eloszt
va. A spironalaktan együtt adható a vesetubulusok 
proximálisabb szakaszán ható diureticumokkal (pl. 
furoszemid) vagy más vérnyomáscsökkentőkkel. 
Mivel stabilizált vérnyomásválasz 2 hétnél hama
rabb nem várható, kb. 2 heti adagolás után értékel
hető hatása. A továbbiakban az adagolás! a beteg 
egyéni reakciójának megfelelően kell megállapítani. 
A betegek többsége nem igényel napi 200 mg-nál 
nagyobb adagot 

Hypokalaemia. Napi 25-100 mg hasznos a 
diureticumok okozta hypokalaemia kezelésében, ha 
orális káliumpótlás vagy más káliummegtakarító el
járások nem válnak be. 

Gyermekeknek: kezdő napi adag 3 mg/ttkg :gy
szerre vagy napi több részre elosztva. Fenntarto te-

F/1804 

rápiára vagy más diureticumokkal való kombináció
ban ezt az adagot napi 1-2 mg/ttkg-ra kell csökken
teni. 

Az ajánlott dózisokat a táblázat foglalja össze. 

Javallat 

Primer 
hyperaldosteronismus 

Hosszú teszt 

Rövid teszt 

Mútéti előkészítésre 

Oedemás állapotok: 
1. Sziveléglelenség 
2. Cirrhosis 
vizelet Na•/K arány• >1 
vizelet Na• tK arány• <1 
3. Nephrosis syndroma 

Essentialis hypertonia 

Hypokalaemia 

Napi spironolakton adag 
egyszerre vagy több részre osztva 

Kezdő adag Maximális 

napi 400 mg 
3-4 hétig 
napi 400 mg 
4 napig 

adag 

napi 75-400 mg napi 400 mg 

napi 100 mg napi 200 mg 

napi 100mg napi 100 mg 
napi 200-400 mg napi 400 mg 
napi 100 mg napi 200 mg 

napi SG-100 mg napi 200 mg 

napi 25-100 mg napi 100 mg 

Az egyénileg meghatározandó fenntartó adagok 
a javasolt kezdő adagoknál alacsonyabbak lehet
nek. 
e Mellékhatás 

Gynaecomastia gyakr9fl fordul elő, ritka esetek
ben perzisztáló jelleggél Egyéb mellékhatások: 
gastrointestinalis tünetek (émelygés, hányás, gör
csök, hasmenés, gyomorvérzés, gastritis és gyo
morfekély), álmosság, szédülés, fejfájás, szérum
karbamid- nitrogénszint emelkedése (főleg már be
szúkült vesefunkciójú betegeknél), maculopapulo
sus vagy erythemás bőrkiülések, urticaria, zavart
ság, láz, ataxia, erectiós zavarok (erectióra vagy az 
ereelia fenntartására való képtelenség), impotencia, 
sperma rendellenességek (csökkent spermium 
motilltás, csökkent spermium szám), menstruációs 
zavarok, amenorrhoea, pclstmenopausás vérzés. 
Ritka esetekben hyperchloraemiás metabolikus aci
dosis. Emlőrák előfordulásáról számoltak be 
spironolaktont szedő-betegeken, de oki ösSzefüg
gést nem állapítottak meg. Néhány esetben a·granu
locytosist észleltek. 

Amellékhatások a gyógyszer elhagyásakor álta
lában megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- ACE bénítókkal és egyéb káliummegtakarító 
diureticumokkal történő együttadásakor hyper
kalaemia fordulhat elő, ezért együttadásuk kerü
lendő. 

- Diureticumok és vérnyomáscsökkentők: az ad
ditív hatás miatt e szerek adagjainak csökkentése 
javasolt. 

- A norepinefrin (noradrenalin) hatását a 
spironalaktan csökkenti, amit helyi érzéstelenítés 
kapcsán figyelembe kell venni. 

-A digitálisz felezési idejét a spir.onolakton nö
veli, ezért a digitálisz szérumszintje err~elke_(j.bet és 
toxikussá válhat. 

- A karbenoxolon nátriumretenció! okozhat és 
ezzel csökkentheti a spironalaktan hatékonyságát. 
A két gyógyszer együttadása kerülendő. 

- A nemszteroid gyulladásgátlók (szalicilátok, 
mefenaminsav, indometacin) a prosztaglandin szin
tézis gátlása útján csökkenthetik a spironolakton 
diuretikus hatását, de nem befolyásolják a vérnyo
máscsökkentő hatást. 
e Figyelmeztetés 

A spironalaktan kezelés során nem szabad káli
umpótlást alkalmazni. Krónikus toxicitási vizsgála
tokban a spironalaktan patkányokban careinagén 
hatásúnak bizonyult. Bár ennek klinikai jelentősége 
nem ismert, fiatal betegek spironolaktonnal történő 
tartós kezelése csak az elöny/kockázat alapos mér
legelésével történhet. 

A spironalaktan alkalmazását a javallatokban fel
sorolt állapotokra kell korlátozni. 

Terhesség és szoptatás A spironalaktan és 
metabolitjai átjutnak a placentán. Alkalmazása ese
lén ezért mérlegelni kell a várható előnyöket a lehet
séges anyai és magzati kockázattal szemben. Pat
kányokon nagy dózisok alkalmazása eselén a mag
zatok feminizációját észlelték. A kanrenon, a 
spironolakton egyik metabolitja, megjelenik az anya
tejben. Ha a gyógyszer alkalmazása nélkülözhetet
len, a csecsemő alternatív táplálásáról kell gondos
kodni. 

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 mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Laboratóriumi vizsgálati eredmények megvá!to-
zása: 

-a digoxin radioimmunoassay eljárással történő 
meghatározását zavarhatja, 

-a plazmacortisol-szint fluorimetriás meghatáro
zása előtt legalább 4, de lehetőiEig,.? nappal abba 
kell hagyni a spironalaktan szedését. Nem tapasz
taltak zavaró hatást, ha a meghatározást kompetitív 
fehérjekötési technikával (protein binding) vagy 
radioimmunoassay eljárással végezték, 

- a spironalaktan kezelést az aldoszteron kan
centráció meghatározása céljából végzett me! lékve
sevéna katéterezés és plazma reninaktivitás mérése 
előtt néhány nappal abba kell hagyni. 
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Túladagolás tünetei: émelygés, hányás, és ál
mosság, zavartság, diarrhoea, maculopapulosus 
vagy erythemás kiütés fordul elő. A gyógyszersze
dés abbahagyása után ezek a tünetek gyorsan 
megszűnnek. 

Hyperkalaemia tünetei: szívműködési zavarok, 
hyperkalaemiára utaló EKG elváltozások. paraes
thesia, gyengeség, izomspasmus, petyhüdt paraly-
sis. 

Kezelés: specifikus antidotum nincs. A gyógy
szer szedésének abbahagyása, hánytatás, gyomor
mosás indokolt lehet. Hyperkalaemia esetén a 
gyógyszer elhagyásamellett csökkenteni kell a káli
umbevitel t és számításba jöhet káliumürítő 

diureticumok adása, ív. glukóz gyorshatású kristá
lyos inzulinnal, ioncserélő gyanta, dialysis. 

Eítartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4809 (25 mg): 

OGYI-T.: 4810 (100 mg 

HUMA-THALIDÖNE 50 mg tabletta 
(30 X) 

HUMA'THALIDONE 100. mg tllbteíta 
(30x) 

A klórtatidon szulfonamidszármazék .. mely" far""' 
makotógiailag és strukturálisari hasonló" a,.thiazid tí
pus·ú ·diureticumokhoz. A .vese distalis tubulusaira 
hatva fokozza a nátrium,·klór, ·kalium,·magriézium ki- · 
választását. A vizelettel történő kálcium kiVálasztást 
csökkenti. 

Vérnyomáscsökkentő 'hatása elsősorban a -plaz~ 
matérfogat csökkenésének köVetkezménye, de tar
tós kezelés során - nem teljesen ismert mechaniz
mussal-a perifériás rezisztenciát is csökkenti. 
e Hatóanyag 

50 mg, ill. 100 mg chforthafidonum tabfettán
ként 
• Javallat 

Hypertonia- monoterápiaként, vagy egyéb anti
hypertensiv szerrel kombinálva. 

Congestiv szívelégtelenséghez, cirrhosis 
hepatishoz, kortikoszteroid és ösztrogén terápiához 
kapcsolódó és vese eredetű (nephrosis syndroma, 
akut glomerulonephritis, krónikus vesebetegség) 
oedema. 
• Ellenjavallat 

Anuria. Súlyos vese- vagy· májbetegség. 
Refrakter hypokalaemia és hyponatraemia. 
Hypercalcaemia. Symptomás hyperu_ricaemia. 

Kimtalidon vagy egyéb szulfonamid származék 
iránti túlérzékenység. Szoptatás. 
• Adagolás 

Oedema kezelésére felnőttekneknapi 1-szer 50-
1 DO mg vagy másodnaponta 100 mg, illetve heten
te 3-szar 100 mg. 

Hypertonia kezelésére ke"zdó adagja naponta 
1-szer 25 mg, mely 50 mg-ra iS'emelhetö. Szük
ség eset én naponta 1-szer 100 mg is adható. 
Ennél nagyobb dózis a hatást nem fokozza, így 
egyéb antihypertensiv gyógyszer hozzáadása ja
vasolt. 

Amennyiben más antihypertensiv gYógyszer ki
egészítésére alkalmazzuk, a kezdő dózis napi 
12,5-25 mg a nagymértékű vérnyomásesés elkerü
lésére. Később a napi adag legfeljebb 50 mg-ig nö
velhető. 

A tablettákat naponta egy alkalommal, reggeli 
után javasolt bevenni. 
• Mellékhatás 

Tartós alkalmazása esetén csökkenhet a szérum 
nátrium, kálium, magnézium szint, emelkedhet a 
szérum kálcium, húgysav- és lipidszint, hypoch!o
raemiás alkatosis, glukosuria· alakulhat ki. 

Étvágytalanság, hányinger, hányás; .emésztő
szervi panaszok, szomjúságér.zés, szédülés, Ortho
statikus hypotensio, gyengeség, izomgörcsök, fejfá
jás, szívritmuszava~ok, látászavar, cholestatikus 
icterus, pancreatitis, nyálmirigygyulladás, allergiáS 
bőrtünetek, leukoc)itopenia, agranutocytoSis, throm
bocytOpenia, aplastikus vagy·haemolytikus anaernia 
jelentkezhet. Kösivényes rohamot provokálhat, 
csökkentheti ·a gllllkoztoleranciát, látens diabetes 
mellitust mB.nifesztálhat. 
• Gyógy-szerkölcSOnhatás· 

Együttadása kerülendó: 
- litiummal {toxikus li\ium s:zint alakulhát ki}. 
óvatosan adható: 
- egyéb· vérnyomáscsökk"entőkkel .(vérnyoniás

csökkentő hatás nő): 
- szívglikozidokkal {elektrolltváltozások miatt a 

digitálisz inloxicatió veszélye nő); ' 
- oralis antidiabeticumokkal (hatásukat .csök

kentheti); 
- kortikoszteroidokkal, ACTH-val (fokozott káli

umvesztés veszéjye): 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel /főleg 

indometacinnal/ (a diuretikus és vérnyomáscsök
kentő hatás gyengülhet: vesefunkció romlás veszé
lye nőhet); 

- nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásu
kat fokozza és megnyújtja). 

Orthostatikus hypotoniát okozó hatását az alko
hol, barbiturátok és a narcoticumok fokozzák. 
e Figyelmeztetés 

A folyadék- és elektrolitháztartás zavarainak kli
nikai tüneteire- szájszárazság, szomjúság, gyenge
ség. lethargia, álmosság, nyugtalanság, izomfájda-
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lom, izomgörcs, gastrointestinalis zavarok, hypoten
sio, otiguria, tachycardia, egyéb szívritmuszavarok
figyelni kell. 

Hyp?kal~emia kialakulásának veszélye - főleg 
gyors d1ures1s esetén - megnő tartós hányás, has
menés felszívódási zavar, nephrosis syndroma, cir
rhosis hepatis, hyperatdosteronismus, továbbá egy
idejű digitálisz, kortikoszteroid vagy ACTH kezelés 
esetén, illetve idős korban. Ezért ezeknél a betegek
nél a szérum elektrolitok fokozott ellenőrzése szük
séges. 

A hypokalaemia magas káliumtartalmú élelmi
szerek fogyasztásával, ill. káliumpótlással elkerül
hető. 

Hypomagnesaemia is előfordulhat, melynek tü
netei idegesség, izomgörcs, szívritmuszavarok. 

Májműködési zavarok, progressiv májbetegség 
esetén csak fokozott óvatossággal adható, mert a 
folyadék- és elektrolitháztartás, a szérum ammónia
szint kismértékű változása is coma hepaticum kiala
kulásához vezethet. 

óvatosan adható súlyos coronaria sclerosis 
vagy cerebralis arteriosclerosis esetén. 

. Hyp.erlipidaemiás betegeknél a szérum lipid 
sz1nt, diabetes mellitusban szenvedó betegeknél a 
vércukor rendszeres ellenőrzése szükséges. 

Beszűkül! vesemúködés eselén a vesefunkció 
rendszeres ellenőrzése mellett adható kumuláció 
veszélye miatt. Ha a szérum karbamid nitrogén, 
kreatininszint emelkedik, a készítmény adását fel 
kell függeszteni. 

Csökkentheti a fehérjéhez kötött jód mértékét a 
pajzsmirigymúködés változtptása nélkül. Tartós ke
zelés eselén a mellékpajzsfnirigy múködésének kó
ros eltérése előfordulhat hypercalcaemiával, 
hypophosphataemiával. Ezért a mellékpajzsmirigy 
múködés vizsgálata előtt meg kell szakítani a klór
talidon kezelést. 

A hyperparathyreosls szokásos szövődményeit 
nem észlelték. 

Fokozott óvatosságat igényel alkalmazása sym
pathectomián átesett betegeknél, mivel a vérnyo
máscsökkentő hatás kifejezettebb lehet 

Terhességben csak az előny/kockázat igen gon
dos mérlegelése után alkalmazható, mivel csök
kentheti a placentáris vérellátást 

Terhesség során a megnagyobbodott méh 
okozta vénás visszaáramlás csökkenése miatt je
lentkező oedema a lábak felemelésével és kom
pressiós kötéssel kezelendő. Ritkán előforduló, je
lentős dyscomfortérzést okozó, nyilvánvaló ok nél
küli nagyfokú oedema esetén rövid ideig diureticum 
adható, ha a fentebb részletezett módszerek vagy 
sóbevitel megszoritása nem elégséges. Kóros 
oedema, mint pl. szív-, vese- vagy máj eredetű, 
diureticum adásának indikációja lehet A magzati 
keringésbe átjutva azonban fennáll a foetalis, il-

letve a neonalalis icterus, thrombocytopenia ve
szélye. 

A. klortalidon az anyatejjel kiválasztódik. Ha a 
gyógyszer használata elkerülhetetlen, a szoptatást 
meg kell szakítani (lásd Ellenjavallat). 

Alkalmazásának első időszakában, egyénileg 
meghatározott ideig, járművet vezetni vagy baleset
veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás 
Tünetek: nausea, gyengeség, szédülés, aluszé

konyság, hypovolaemia, hypotensio, elektrolitház
tartás zavara következtében fellépő szívritmuszavar 
izomgörc.s. ' 

Kezelés: specifikus antidotum nincs. A felszívó
dás csökkentésére hánytatás, gyomormosás és ak
tív szén adása javasolt. Folyadék- és elektrolitház
tartás monitorozása, szükség szerint iv. folyadékpót
lás, elektrolitpótlás. 

Eltartás: fénytől védve, szebahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 439 2 {50 mg tab
letta): OGYI-T.: 4393 (100 mg tabletta) 

Hatóanyaga, a terazozin perifériás postsynap
tikus a:1-adrenerg-blockoló szer. Antihypertensiv ha
Iását vasodilatatio és a perifériás ellenállás csök
kentése útján fejti ki. 

A cardialis outputra nem vagy csak kismérték
ben hat. Krónikus adagolás mellett általában nem 
okoz reflexes lachycardiát. A vese vérátáramlását 
és a glomerulus filtrációs rátát nem vagy csak jelen
téktelen mértékben befolyásolja. 

A benignus prostata hyperplasia tüneteit rész
ben a megnagyobbodott prosztata, részben a hó
lyagnyak és a prosztata fokozott simaizomtónusa 
okozza. E simaizmok tónusát a szimpatikus ideg
rendszer az a:1 adrenereceptorok útján szabályoz
za. A terazozin a hólyagnyakban és a prosztatában 
nagy számban megtalálható a:1 adrenoreceptorok 
blockolásával relaxálja a simaizomzatot, ezáltal ja
vítja a benignus prostata hyperplasiában szenve
dó betegek uradinamikáját A prosztata méretére 
nem hat. 

A gastrointestinalis traktusból gyorsan és csak
nem teljes mértékben felszívódik. A táplálék nem 
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~;~'.'b~-;;·ókO'tt' ;;;;~f~~kció esetén sem változik meg 
szignifikánsan. 

Egyszeri dózis hatása a bevétel után kb. 15 
perccel kezdődik, maximális plazmakoncentrácíóját 
1 óra múlva éri et. A maximális hatását egyszeri dó~ 
zis bevétele után 2-3 óra múlva éri el, hatástartama 
24 óra. 10%-a választódik ki a vesén keresztül, 
20%-a a széklettel változatlan formában. A többi 
metabolitok formájában távozik. 

Összességében az alkalmazott dózis 40%-a 
ürül avesén keresztül, 60%-a a széklettel. 

• Hatóanyag 
1 mg, 2 mg, 5 mg, ill. 10 mg terazosinum (ter

zosinium chioratum dihydricum formájában) -

tabletténként 
e Javallat 

Hypertonia {monoterápiaként vagy kombiná
cióban egyéb antihypertensiv szerekkel). Benignus 
prostata hyperplasia tüneti kezelése. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység terazozinnal szemben. 

• Adagolás 
Kezdő adag mindkét indikációban: 1 mg este, 

lefekvés előtt. A kezdő adag semmiképpen nem le
het ennél magasabb, az első dózis hypotonia kiala
kulásának fokozott veszélye miatt. Később a napi 
adag fokozatosan emelhető a fenntartó adag eléré-

séig. 
Fenntartó adag: Hypertonia: Általában 1-5 mg, 

naponta 1 alkalommaL A napi adagot a beteg vér
nyomásának függvényében kell megállapítani. 

Benignus prostata hyperplasia: Szokásos fenn
tartó adagja 5-10 mg, naponta 1 alkalommal. 

A tablettát szétrágás nélkül kelllenyelnL 

• Mellékhatás 
.. Első dózis" hypotonia előfordulhat, mely súlyos 

lehet. és szédüléshez, syncopehoz vezethet. Ennek 
elkerülése érdekében szükséges az alkalmazást 
alacsony {1 mg-os) adaggal kezdeni és a kezdő 
adagot este bevenni. 

adag alKatmaLa:,a u'"''-""~··---
Ha a kezelést néhány -napra meQszakítják, s utána 
újrakezdik szedését, ugyanez a jelenség léphet fel, 
ezért ilyenkor ismét a kezdő dózis adandó. Gyors 
dózisemelés, továbbá diureticum vagy egyéb anti
hypertensivum hozzáadása szintén syncopehoz ve
zethet. A syncope főleg a nagymértékű posturalis 
hypotonia következményének tekinthető, de 
120--160/perc szívfrekvenciával járó supraventricu
laris tachycardiával is járhat együtt. 

Volumenhiányos állapot sómegszorítás is fokoz
za a posturalis hypotonia veszélyét. Az orthostatikus 
hatás rövid idővel a gyógyszer bevétele után a leg

kifejezettebb. 
Szédülés, bizonytalanságérzés. eszméletvesz

tés előfordulhat egyidejű alkoholfogyasztás, fekvő 
vagy ülő helyzetból történő felállás, hosszabb ideig 
tartó állás, ill. fokozott fizikai aktivitás, meleg helyen 

tartózkodás esetén is. 
Ha syncope fordul elő, a beteget le kell fektetni, 

az alsó végtagok felemelésével, s tüneti kezelést 

kell alkalmazni. 
Ha a terazozin kezelést diureticummal vagy 

egyéb antihypertensiv szerrel egészítjük ki, a tera
zozin dózisának csökkentése ajánlott, s a kiegészí
tő gyógyszer adását is alacsony dózissal kel\ elkez
deni, fokozott ellenőrzés mellett, a túlzott vérnyo
másesés elkerülésére. Ha diureticum vagy egyéb 
antihypertensivum adását egészítjük ki terazozinna\, 
azok dózisát csökkenteni kell, sa terazozin kezelést 
ezekben az esetekben is napi 1 mg-mal kel\ kez

deni. 
Idős betegek érzékenysége fokozott lehet a te-

razozin hypotoniét okozó hatásával szemben. 
KOlönös elővigyázatossággal adható isch

aemiás szívbetegségben, egyéb súlyos szívbeteg
ségben, máj-, vesemúködési zavar esetén. 

Gyermekkorban hatékonysága és biztonságos 

alkalmazhatósága nem bizonyított. 
Benignus prostata hyperplasia kezelésekor a te

rápia elkezdése előtt prostata careinamát ki kell zár
ni. Prostata hyperplasiában alkalmazva a fenntartó 
adag 4-6 heti alkalmazása után ítélhető meg a ke

zelés eredményessége. 

Egyéb mellékhatás: szédülés, angina pectoris, 
dyspnoe, perifériás oedema, palpitatio, orthosta
tikus hypotonia {szédülés, ájulás), tachycardia, test

súlynövekedés, gyengeség. 
Ritkább mellékhatás: asthenia, fejfájás, háti

vagy ízületi fájdalom, látászavar. orrdugulás. hány
inger, hányás, somnolentia, libidocsökkenés, impo-

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - jármúvet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a titalom 

mértéke. tencia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- diureticumokkal. egyéb antihypertensivumok-

Terhesség, szoptatás időszaka alatti alkalma-
zásra vonatkozólag nem á\inak rendelkezésre meg-
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--oéi~~l~ásolja felszívódását. Igen kismértékű "first
pass" metabolizmuson megy keresztül. 

Biohasznosulása megközelítóen 90%. Szérum
fehérjékhez igen nagymértékben {90-94%-ban) kö
tődik. A májban metabolizálódik, 4 metabolitja is
mert. melyek közül egy aktív. Felezési ideje kb.· 12 
óra, beszűkül! vesefunkció esetén sem változik meg 
szignifikánsan. 

Egyszeri dózis hatása a bevétel után kb. 15 
perccel kezdődik, maximális plazmakoncentrációját 
1 óra múlva éri el. A maximális hatását egyszeri dó
zis bevétele után 2-3 óra múlva éri el, hatástartama 
24 óra. 1 0%-a választódik ki a ve sén keresztül, 
20%-a a széklettel változatlan formában. A többi 
metabolitok formájában távozik. 

Összességében az alkalmazott dózis 40%-a 
ürülavesén keresztül, 60%-a a széklettel. 
e Hatóanyag 

1 mg, 2 mg, 5 mg, ill. 10 mg terazosinum {ter
zosinium chioratum dihydricum formájában) -
tablettán ként. 
e Javallat 

Hypertonia (monoterápiaként vagy kombiná
cióban egyéb antihypertensiv szerekkel). Benignus 
prostata hyperplasia tüneti kezelése. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység terazozinnal szemben. 
e Adagolás 

Kezdő adag mindkét indikációban: 1 mg este, 
lefekvés előtt. A kezdő adag semmiképpen nem le
het ennél magasabb, az első dózis hypotonia kiala
kulásának fokozott veszélye miatt. Később a napi 
adag fokozatosan emelhető a fenntartó adag eléré
séig. 

Fenntartó adag: Hypertonia: Altalában 1-5 mg, 
naponta 1 alkalommal. A napi adagot a beteg vér
nyomásának függvényében kell megállapítani. 

Benignus prostata hyperplasia: Szokásos fenn
tartó adagja 5-10 mg, naponta 1 alkalommaL 

A tablettát szélrágás nélkül kelllenyelni. 
e Mellékhatás 

,.Első dózis" hypotonia előfordulhat, mely súlyos 
lehet, és szédüléshez, syncopehoz vezethet Ennek 
elkerülése érdekében szükséges az alkalmazást 
alacsony {1 mg-os) adaggal kezdeni és a kezdő 
adagot este bevenni. 

Egyéb mellékhatás: szédülés, angina pectoris, 
dyspnoe, perifériás oedema, palpitatio, orthosta
tikus hypotonia {szédülés, ájulás), tachycardia, test~ 
súlynövekedés, gyengeség. 

Ritkább mellékhatás: asthenia, fejfájás, háti
vagy izületi fájdalom, látászavar, orrdugulás, hány
inger, hányás, somnolentia, libido~sökkenés, impo
tencia. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- diureticumokkal. egyéb antihypertensivumok-

kal a túlzott mértékü hypotonia kialakulásának ve
szélye miatt. 
o Figyelmeztetés 

,.Eisó dózis" effektus: jelentős vérnyomásesés, 
főleg posturalis hypotonia {szédüléssel, bizonyta
lanságérzésseL syncopeval) fordulhat elő az első 
adag alkalmazása után és a kezelés elsó napjaiban. 
Ha a kezelést néhány napra megszakítják, s utána 
újrakezdik szedését, ugyanez a jelenség léphet fel, 
ezért ilyenkor ismét a kezdő dózis adandó. Gyors 
dózisemelés, továbbá diureticum vagy egyéb anti
hypertensivum hozzáadása szintén syncopehoz ve
zethet. A syncope főleg a nagymértékű posturalis 
hypotonia következményének tekinthető, de 
120-160/perc szívfrekvenciával járó supraventricu
laris tachycardiával is járhat együtt. 

Volumenhiányos állapot, sómegszorítás is fokoz
za a posturalis hypotonia veszélyét. Az orthostatikus 
hatás rövid idővel a gyógyszer bevétele után a leg
kifejezetleb b. 

Szédülés, bizonytalanságérzés, eszméletvesz
tés előfordulhat egyidejű alkoholfogyasztás, fekvő 
vagy üló helyzetból történő felállás, hosszabb ideig 
tartó állás, ill. fokozott fizikili ·aktivitás, meleg helyen 
tartózkodás eselén is. 

Ha syncope fordul eló, a beteget le kell fektetni, 
az alsó végtagok felemelésével, s tüneti kezelést 
kell alkalmazni. 

Ha a terazozin kezelést diureticummal vagy 
egyéb antihypertensiv szerrel egészítjük ki, a tera
zozin dózisának csökkentése ajánlott, s a kiegészí
tő gyógyszer adását is alacsony dózissal kell elkez~ 
deni, fokozott ellenőrzés mellett, a túlzott vérnyo
másesés elkerülésére. Ha diureticum vagy egyéb 
antihypertensivum adását egészítjük ki terazozinnal, 
azok dózisát csökkenteni kell, sa terazozin kezelést 
ezekben az esetekben is napi 1 mg-mal kell kez
deni. 

Idős betegek érzékenysége fokozott lehet a te
razozin hypotonlát okozó hatásával szemben. 

Különös elővigyázatossággal adható isch
aemiás szívbefeQségben, egyéb súlyos szívbeteg
ségben, máj-, vesemúködési zavar esetén. 

Gyermekkorban hatékonysága és biztonságos 
alkalmazhatósága nem bizonyított. 

Benignus prostata hyperplasia kezelésekor a te
rápia elkezdése előtt prostata careinamát ki kell zár
ni. Prostata hyperplasiában alkalmazva a fenntartó 
adag 4-6 heti alkalmazása után ítélheló meg a ke
zelés eredményessége. 

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. 

Terhesség, szoptatás időszaka alatti alkalma
zásra vonatkozólag nem állnak rendelkezésre meg-
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felelő adatok, ezért ezen esetekben csak az 
elóny/kockázat szigorú mérlegelésével adható. 

Túladagolás kezelé~e: keringési elégtelenség 
esetén fekvő testhelyzet biztosítása, alsó végtagok 
felemelése, szükség esetén shockellenes kezelés 
volumenpótlással, melyet vasapressarak adása kö
vethet. A súrvezet víz- és elektrolitháztartását 
obszerválni, szükség esetén korrigálni kell. Mivel a 

l 

terazozin nagymértékben kötődik szérumfehérjék
hez, dialysissei nem távolítható el. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4842 (1 mg); 
OGYI-T.: 4843 (2 mg); OGYI-T.: 4844 {5 mg); OGYI
T.: 4845 (10 mg) 
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Az lAL nagy viszkozitású 1 %-os Na-hialuronát 
oldat. A hialuronsav biológiai polisaccharid, mely 
az intraocularis folyadék fiziológiás összetevóje. Az 
lAL pirogénmentes és meghatározott hialuronát 
frakció! (Hyalectin) tartalmaz, melyet kakastaréjból 
speciális módszerrel vontak ki. Ennek során a mo
lekuláris filtráció hatékonyan eltávolítja az alacsony 
molekulasúlyú szennyezö anyagokat, így nagyfokú 
molekuláris tisztaságat eredményez. A szemműtét 
alatt az lAL hatékony védelmet nyújt a beavatko
zásnak kitett szöveteknek, mint a cornea-endotheli
umnak, és biztosítja a műtéti ter.ület anatómiai for
májának gyors rekonstrukcióját Mindezeken túl, az 
lAL, összehasonlítva más, a szemsebészetben al
kalmazott viscoelastikus szerekkel, a szemben 
hagyható, mert élettani folyamatok révén gyorsan 
eliminálódik. Ez a tu:ajdonsága igen előnyös, külö
nösen szemsérülés miatt végzett műtétekben, ami
kor is a bevitt anyag eltávolítása technikailag kivite
lezhetetlen. 

Bizonyított, hogy mechanikai védelmet fejt ki a 
cornea-endotheliumra, fenntartva a sejtszámot és 
transparentlát Sem kisérleti állatban, sem ember
ben nem fejtett ki negatív hatást a műtét utáni 
szembelnyomásra. Nem befolyásolja a gyulladásos 
reakciókat a szemben, nem interferál az üvegtest 
normál keringésével, javítja a műtéti eljárás látható
ságát és megkönnyíti az intraocularis lencse beül
tetését. 

Pozitívan befolyásolja a műtét utáni felépülést 
amennyiben csökkenti a reaktív hyperaemiát és ja
vítja a műtéti heg gyógyulását. 

Széleskörű toxikológiai vizsgálatok igazolják, 
hogy jól tolerálható. 

Egyszeri adag jelölt hialuro;1savnak (0,4 
mg/ttkg) páviánok szemének üvegtestébe történt 
beadása után a dózis 16, 1%-a jelent meg az excre
tumban (főleg vizelet) 4 óra múlva, és 55,6 %-a 8 
nap alatt. A radioaktívitás viszonylag gyorsan eltúnt 
a beadás helyéről, a dózis 22%-a maradt 12 óra 
múlva, de csak 0,32%-a 48 óra múlva és 0,13%-a 
198 óra múlva. 
• Hatóanyag 

12 mg natrium hyaluronicum (Hyalectin) előretöl
tött (1 ml) injekciós fecskendőben. 
e Javallat 

A szem elülsó szegmenti műtéteiben adjuváns
ként: hályogeltávolítás íntraocularis lencse implantá-

cióval vagy anélkül, keratoplastica, trabeculecto
mia, sérülés utáni erősítő műtét. 
G Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni egyéni túlérzékeny
ség. Egyéb ellenjavallat a hialuronsav intraocularis 
alkalmazásával szemben ezideig nem ismert. 
a Adagolás 

Injekció formájában alkalmazandó. Viszkózus 
természete ellenére az apró kanülön könnyen át
nyomható. 

Az alkalmazott adag függ az operáció fajtájától. 
Mivel az lAL élettani folyamatok révén eliminálódik 
anélkül, hogy a műtét utáni szembelnyomásra bár
miféle hatással lenne, az anyag öblítéses eltávolítá
sa általában szükségtelen. 
• Me\lékhatás 

Általában jól tolerálható. Elvélve műtét utáni át
meneti szembelnyomás-emelkedés előfordulhat, 

ami csak különleges esetekben igényel gyógysze
res kezelést. · 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

A túlfolyás elkerülése végett az lAL szembe jut
tatását körültekintően kell végezni. A műtét utáni 
szembelnyomást legalább egy hétig rendszeresen 
ellenőrizni kell. 

A gumizáról nem szabad a tűvel átszúrni. Az 
alumínium plombál a záróval együtt a steril mútöben . 
kell eltávolítani. A gumizáró perforációja az oldatnak 
apró gumidarabkákkal történő szennyezódését 
okozhatná 

Terhesség és szoptatás alatti alkalmazásának 
ellenjavallala ezideig nem ismert. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 2-8 oc között. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4332 

Az ldril hatóanyaga, a xylometazolin érszúkítö 
hatású o:-szimpatomimetikum. 

Lokálisan alkalmazva megszünteti az orr és a 
garat nyálkahártyájának duzzanatát, ezáltal helyre
állítja a szabad orrlégzés!. Hatása néhány perc alatt 
kialakul, és több órán át fennáll. Érzékeny nyálka
hártya eselén is jól tolerálható. 
o Hatóanyag 

10 mg xylomethazolinium chioratum (10 ml) ol
datban. 
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e Javallat 
Rhinitis acuta és vasomotorica, pharingitis, 

laryngitis, valamint rhinitis aliergica esetén rövid ide
ig tartó adjuváns terápia. 
e Ellenjavallat 

Rhinitis Sicca, glaucoma congestivum, 6 év alat
ti életkor. 
e Adagolás 

Felnötteknek és 6 év feletti gyermekeknek na
ponta 2-3, legfeljebb 4 alkalommal 1-1 adag orr
spray-t ajánlott az orrnyílásba juttatni. 
e Mellékhatás 

Érzékeny egyének orrnyálkahártyáján átmeneti
leg égető, csípő, szárazság érzés. Ritkán reaktív 
hyperemia. Fejfájás, nausea, álmosság. 

Tartósan {több héten át) alkalmazva a nátha kró
nikussá válhat és nyálkahártya atrophia alakulhat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Csecsemőknek és 6 év alatti gyermekeknek a 
O, 1 %-os ldril orrspray helyett a 0,05%-os orrcsepp 
adható. Kisgyermekeknél néha nyugtalanság vagy 
nyugtalan alvás jelentkezhet. Ez esetben az adago
lás! abba kell hagyni. 

Terhesség eselén használata kerülendő. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1901 

IMPORT AL pór(10g) 

ZVMAICIBA 

A laklitol galaktózból és szorbitolból álló hashaj
tó tulajdonságú diszaccharid, mely csak igen kis 
mennyiségben szívódik fel a gyomor-bél rendszer
ből. Nem hidrolizálják a diszaccharidáz enzimek, 
ezért változatlan formában jut el a vastagbélbe. A 
vastagbél baktérium flórájának hatására rövid szén
láncű savakra, fáként ecetsavra, propionsavra és 
vajsavra bomlik A keletkezó savas kémhatás csök
kenti az ammónia abszorpcióját, növeli a vastagbél 
ozmotikus nyomását és a víz belépés köVetkezté
ben növekszik a széklet mennyisége. 

A laktilol por enyhén édeskés ízű, nem befolyá
solja a vércukor szintet {2 kcal/g), ezért cukorbete
geknek is adható. 
• Hatóanyag 

10 g lactitolum monohydricum tasakonként 
o Javallat 

Székrekedés, krónikus vagy akut portális
szisztémás encephalopathia. 
e Ellenjavallat 

Galactosaemia, organikus gastrointestinalis lae
sio, ismeretlen eredetű hasi fájdalom vagy rektális 

vérzés, intestinalis obstructio, ileus, ileus gyanúja, 
anus praeternaturalis. 
e Adagolás 

Székrekedés esetén: 
Felnófteknek a szokásos kezdő napi adag az 6:

só 4-5 napon 20 g (2 tasak), amelyet egyszerre kell 
bevenni a reggeli vagy az esti étkezéskor; a javasolt 
fenntartó adag naponta 10 g (1 tasak); 

Gyermekeknek a szokásos adag -naponta 0,25 
g/ttkg: 

1-6 éveseknek:%-% tasak naponta(= 2,5-5 g); 
6-12 éveseknek: %-1 tasak naponta ( = 5-1 O g); 
12-16 éveseknek: 1-2 tasak naponta(= 10-20 g) 

az étkezéssei egyidejűleg bevenni. 
Az adagoláskor teáskanálnyi mértékegység is 

alkalmazható: 
1 teáskanálnyi por 2 g hatóanyag-nak felel meg. 
Krónikus vagy akut portális-szisztémás ence

phalopathia esetén: 
az adagot a betegség súlyosságától függően és 

egyénileg kell meghatározni. A szokásos adag na
ponta 0,5-0,7 g/ttkg három részletben, étkezés köz
ben bevéve. 

A por pl. hideg vagy meleg italokhoz, · gyümöl
csökhöz, joghurthoz, ill. egyéb ételekhez keverhető. 

Az adagot úgy kell meghatározni: hogy székre
kedés esetén napi egy, portális-szisztémás 
encephalopathia esetén pedig napi két széklet 
legyen biztositva. A hashajtó hatás általában a be
vételt követően néhány óra múlva, de ritka eset
ben előfordulhat, hogy csak 2-3 nap múlva je
lentkezik. 
• Me\lékhatás 

Átmenetileg flatulencia, hasi görcs, hasi fájda
lom, teltségérzés fordulhat elő. Ritkán hányinger, 
hányás, borborysmus, analis pruritus jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- kálium veszteséget okozó gyógyszerekkel (pl. 

tiazidokkal, kortikoszteroidokkal, karbenoxolonnal, 
amfotericin B-vel). 

Portális-szisztémás encephalopathia eselén 
együttadása kerülendó antacidumokka! és 
neomicinnel, mert ezek csökkentik a vastagbél sa
vas kémhatását 
e Figyelmeztetés 

Mivel terhesség idején történő biztonságos al
kalmazására vonatkozóan nincs megfEilelő tapasz
talat, ezért az elsó trimesterben csak az elöny/koc
kázat arány gondos mérlegelésével alkalmazható. 

A kezelés ideje alatt biztosrtaní kell a megfelelő 
folyadék- és ásványisó bevitelt. 

Kerülendő a gyógyszer hosszú ideig, megszakí
tás nélkül történő alkalmazása. 

Amennyiben huzamosabb ideig tartó kezelés 
szükséges, akkor főként idós betegek esetében a 
plazma elektrolitszintet rendszeresen ellenórizni 
kell. 
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T ú/adagolás eselén hasmenés jelentkezik, ilyen
kor az adag csökkentése és a folyadék-elektrolit 
egyensúly helyreállítása szükséges_ 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2212 

IPRADOL .. injel<ciÓ(S.x2.ml; 
25x2 ml) 

IPRADOL ~,51Tlg .llíbletta 
(20x; 100'1) 

.·IPRADOJ_ 0,2 •. 111~·.inhalációs 
aerószol (25 g) . . 

-iöjekCió_, -í~bleittá 
inhalációs· aerosZOl 
NYCOMED 

·ATC kóCfA:o3c:co5 -
ATC::kóél:.ROáA C(l6: 

Hatóanyaga, a hexoprenalin szelektív B2 
adrenoreceptorokra ható szimpatomimeticum. A B2 
típusú adrenereceptorok elsősorban a bronchusok 
és a méh simaizomzatában találhatók. A bronchu
sok B2-adrenoreceptorainak stimulálása útján, a 
bronchospasmus oldásával csökkenti a légúti ellen
állást, javítja a légzési. Terápiás adagban a szívfrek
venciára és vérnyomásra gyakorolt hatása nem szá
mottevő. 

Per os adagolva a maximális hatás Y2-2 óra után 
alakul ki, és a teljes hatása 3-4 óráig tart Inhaláció! 
követően a broncholytikus hatás azonnal fellép és 
több mint 4 órán át tart. 
e Hatóanyag 

Injekció: 5 ~Jg hexoprenalinium sulfuricum- (2 ml) 
ampullánként 

Konzerválószer: 0,04 mg natrium piroszulfit 
/0,027 mg so2 felel meg/- {2 ml) ampullánként 

Tabletta: 0,5 mg hexoprenalinium sulfuricum -
tablettánként 

Aeroszol: 0,2 mg hexoprenalinium sulfuricum -
adagonként, 93,0 mg hexoprenalinium sulfuricum 
(400 adag)- adagolószelepes palackonként 
e Javallat 

Injekció és aeroszol: Asthma bronchiale fenye
gető-, valamint akut rohamai esetén, spastikus bron
chitis, krónikus emphysema és különböző eredetű 
hörgőspasmusok esetén. 

Tabletta: Obstruktív légúti betegségek pl. asth
ma bronchiale, krónikus bronchitis és emphysema 
esetén előforduló hörgóspasmusok tartós kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagával vagy bármelyik al
kotórészével szembeni túlérzékenység: Olyan asth
más betegeknek, akiknek szulfit túlérzékenysége is
mert. az lpradol injekció- szulfít tartalmamiatt-nem 
adható. 

Hyperthyreosis, szívbetegségek, különösen 
tachycardiával járó szívritmuszavarok, myocarditis, 
mitralis vitium és idiopathlas hyperthrophias sub
valvularis aortastenosis, súlyos máj- és vesebeteg
ség, zárt csarnokzugú glaucoma. 

Magas vérnyOmás eselén és friss szívinfarktus 
után különös óvatosság ajánlOtt! 
o Adagolás 

Individuális. 
-Injekció: iv. injekció vagy iv. infúzió formájában. 
Felnőtteknek 

Akut asthma roham esetén: 51-Jg (1 ampulla). 
Súlyos dyspnoe ban: 7,5-10 1-1g (1 ,S-2 ampulla). 
Status asthmaticusban: szükség esetén 24 óra 

alatt 3-4-szer 5 1..1g {3-4-szer 1 ampulla). 
Gyermekeknek 
3-6 hónapos korban naponta 1-3-szor 1 ~Jg (na

ponta 1-3-szor 0,4 ml) 
6-12 hónapos korban naponta 1-3-szor 2 ~Jg 

(naponta 1-3-szor 0,8 ml) 
1-3 éves korban naponta 1-3-szor 2-3 ~Jg (na

ponta 1-3-szor 0,8-1 ,2 ml) 
3-10 éves korban naponta 1-3-szor 3--4~-Jg {na

ponta 1-3-szor 1,2-1 ,6 ml) 
Az ív. injekciót lassan {2 perc/ampulla), ajánlatos 

beadni. 
Hígítani izotóniás, 0,9%-os NaCl- vagy 5%-os 

glukózoldattallehet 
Mivel a szulfitkötés igen reakcióképes-a 0,9%

os NaCl- vagy 5%-os glukózoldaton kívül -, más 
gyógyszerekkel történO keverését kerülni kell. 

-Aeroszol: 
Felnőtteknek és 3 évnél idősebb gyermekeknek 
A légszomj megelőzésére: naponta 3-szor 1-2 

adag belégzése. 
Akut légszomj esetén: 1-2 adag belégzése. 
Amennyiben két adagbelégzésenem hoz ered

ményt, újabb inhaláció! nem szabad alkalmazni. rö
vid időn belül, legalább 30 perc szükséges az újabb 
belégzés előtt. 

A napi adag összesen az 5-ször 2 belégzés! 
csak rendkívül súlyos esetekben haladhatja meg. 

-Tabletta: 
Felnőtteknek 

Naponta 3-szar 1 tabletta. 
A maximális napi adag 3-szar 2 tabletta. 
Gyermekeknek 
3-6 hónapos korban naponta 1-2-szer% tab

letta 
6-12 hónapos korban naponta 1-3-szor 1(4 tab-

letta 
1-3 éves korban naponta 1-3-szor %-% tabletta 
3-6 éves korban naponta 1-3-szor% tabletta 
6-10 éves korban naponta 1-3-szor 1 tabletta 
A tabletta kiszerelés i forma elsősorban a mérsé-

kelt obstruktív elváltozások tartós kezelésére alkal
mas. 
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A tablettát kevés folyadékkal, étkezés előtt fél 
óráva! kell bevenni_ 
e Mellékhatás 

A kezelés alatt - főként nagyobb adagoknál -
előfordulhat nyugtalanság, szédülés, remegés, iz
zadás, palpitatio, a pulzus gyorsulása, anginás pa
naszok. Ritkán émelygés, hányinger, hányás is fel
léphet 

Az injekciós készítmény szulfittartalma miatt 
egyes esetekben, túlérzékenységi reakció léphet 
fel, melynek tünetei: hányinger, hasmenés, ziháló 
légzés, akut asthmás roham, tudatzavar vagy 
shock. Ezek a reakciók különböző mértékben jelent
kezhetnek az egyes betegek esetében, és életve
szélyes állapothoz is vezethetnek. 

A d iuresis és a szérum- káliumkoncentráció 
csökkenhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-nem szelektív B-receptor b lockalókkal {gyengí

tik vagy fel is függeszthetik az lpradol hatását; 
~anyarozs alkaloidokkal (extrém magas vérnyo

másemelkedés); 
- terheseknek: kálciumot és D-vitamint tartalma

zó készítményekkel, mínt dihydro-tachysterinnel 
vagy mineralokortikoidokkal (a szívizomzat a szim
patomimetikumokra érzékenyebbé válik); 

- szívet szenzibilizáló narkoticumokkal pl. 
halotánnal ( együttadva arrhythmia léphet fel). 

Együttadása kerü/endó: 
Amennyiben együttadásuk elengedhetetlen, szi

gorú orvosi ellenőrzés szükséges: 
- más szimpatomi~tikus hatású szerekkel, pl. 

egyes keringés- és asthmagyógyszerekkel (szívre 
gyakorolt hatás fokozódhat, úladagolási tünetek lép
hetnek fel); 

- metilxantín-származékokkal, pl. teofilJinnel és 
koffeinnel {együttadva az lpradol hatását, ugyanak
kor annak mellékhatásait is erősíthetik). 

Ovatosan adható· 
- glukokortikoidokkal {a készítmény glykoge

nolytikus hatására a vércukorszint emelkedhet); 
- antidiabeticumokkai (az lpradol az antidia

beticumok vércukorszintcsökkentó hatását gyengíti. 
a vércukorszint emelkedhet). 
e Figyelmeztetés 

A hexoprenalin glykogenolytikus hatása miatt 
megemelheti a vércukorszintet - főként cukorbe
tegek esetében, - valamint a szabad zsírsav 
szintet is. 

Cukorbetegek esetében a vércukorszint rend
szeres ellenőrzése szükséges. 

A beteget figyelmeztetni kell arra, hogy ameny
nyiben az előírt adagok nem hoznak kielégitő pa
naszmentességet, haladéktalanul keresse fel kczc
lőorvosát, mivel kiegészítő vagy alternatív terápia 
válhat szükségessé, továbbá, hogy akut. vagy gyor-

san súlyosbodó légszomj eselén azonnali orvosi se
gítségre van szüksége. 

Az asthma kezelése során jelentkező hirtelen és 
progresszív állapotromlás potenciálisan életet ve
szélyeztető, ezért fontolóra kell venni kortikoszte
roid terápia megkezdését, vagy fokozott alkalma
zását. 

B2-agonista terápia eselén súlyos hygokalaemia 
alakulhat ki. Ennek különös figyelmet kÉilf szentelni 
súlyos akut asthmás állapotban, mivel a hypokalae
miát potencirozhatják a B2-agonistával együtt adott 
xanthin-származékok, szteroidok, diureticumok, va
lamint a hypoxia. Ilyen esetekben ajánlatos a káiium 
vérszint monitorozása. 

Mivel mellékhatások léphetnek fel a fokozolt al
kalmazás során, a beteget figyelmeztetni kell arra, 
hogy csak az orvos utasítására szabad a készít
mény előírt adagját emelni, illetve azt gyakrabban 
alkalmazni. 

Terhesség esetén- különösen az első trimester
ben, továbbá méhrelaxáló hatása miatt röviddel a 
szülés elött- csak az elöny/kockázat szigorú mérle
gelésével adható. 

Szoptatás alatt - adatok hiányában - adagolása 
nem javallt. 

Túladagolás jelei: a szívfrekvencia erőteljes 

emelkedése, remegés, szívdobogás, fejfájás és iz
zadás. A tünetek az adag csökkentésével rendsze
rint csökkennek. Súlyosabb túladagolás eselén sze
lektív B1-receptor blokckolók adagolása jöhet számí
tásba, melyek az lpJadol hatását kompetitív módon 
gátolják. Ilyenkor, az asthma bronchiale-ban szen
vcdő betegek esetében különősen ügyelni kell a 
bronchus obstructio fokozódására, és a dózis! pon
tosan be kell állítani. 

Eltartás: - Injekció és tabletta: szobahömérsék
leten, fénytól védve. 

- Aeroszol: szobahőmérsékleten, 25 "C alatt. 
Védeni kell a közvetlen napfénysugárzástól, meleg
tól, fagytóL 

A készítmény tartályát nem szabad összetörni, 
kilyukasztani vagy elégetni még üres állapotban 
sem. Ha a tartály hideg, a gyógyszer terápiás 
hatása csökkenhet, csak úgy, mint a legtöbb 
inhalációs tartályban levő aeroszol készítmény 
esetében. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4526 (inj.); OGYI
T.: 4~25 (inh. aerosol); OGYI-T.: 4424 (tabi.) 
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ISDN-O 20 mg relard kapsillia 
(30x) 

iSDN-0 40 mg relard l<apszúla 
(30x) 

·.·. .. 

BIOGAL . . ... ATC-kód: C01 D ADS 

Hatóanyaga, az izoszorbid-dinitrát tágítja a 
venulákat, ezáltal csökkenti a szív előterhelését 

(preload), a balkamrai diastolés volumen!, a végdi
astolés nyomást, a kamrafal feszülését, ennek kö
vetkeztében mérsékli a myocardium oxigénigényét 
Kisebb mértékben tágítja az arteriolákat is így az 
utáterhelés (afterload) is csökken. Direkt coronaria
tágító hatással is rendelkezik. 
e Hatóanyag 

10 mg, illetve 40 mg isosorbidum dinitricum re
tard kapszulánként. 
e Javallat 

Szívkoszorú-érbetegségek tartós kezelése, an
gina pectoris rohamok megelőzése. Infarctus 
myocardii utáni állapotban, továbbra is fennálló an
gina pectoris esetén. Szívelégtelenség adjuváns ke
zelése. 
e Ellenjavallat 

Shock. Súlyos hypotonia. Organikus nitrátokkal 
szembeni túlérzékenység. Emelkedett koponyaúri 
nyomás. Súlyos anaemia. Collapsus. Alacsony töltó
nyomással járó balszívfél elégtelenség. Constrictiv 
pericarditis. Hypertrophiás obstructiv cardiomyopa
thia. Paricardialis tamponád. Akut szívinfarctus ala
csony töltónyomással. 

Akut angina pectoris rohamok megszüntetésére 
nem alkalmas, erre a célra gyors hatású készítmény 
alkalmazása szükséges. 
e Adagolás 

Mivel a betegek nitrátérzékenysége jelentösen 
eltérhet, az adagot egyedileg kell beállítani. Szaká
sos adagja reggel és délben egy-egy 20 mg-os re
tard kapszula. 

Súlyosabb esetekben, vagy fokozott nitrátigény 
eselén a dózis! emelni lehet, napi 240 mg-ig. A kap
szulát szélrágás nélkül, kevés folyadékkal kell be
venni. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, émelygés, hányás, tachycar
dia, arckipirulás, posturalis hypotensio, ritkán, főleg 
a kezelés kezdetén nagymértékű vérnyomásesés, 
collapsus. Ritkán előfordulhat homályos látás, száj
szárazság, bőrkiütés. Mint minden nitrátkészítmény 
esetében, ISDN-Q tartós adagolásakor is felléphet 
tolerancia, azaz a hatás gyengülése. 

Főleg túladagoláskor cyanosis és methaemoglo
b_inaemia előfordulhat 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 

antihypertensivumokkal, kalciumantago-
nistákkal, egyéb más vasodilatatorokkal (hypotensio 
fokozódik); 

- antidepressánsokkal {hypotensio fokozódik); 
- dihidroergotaminnal (dihidroergotamin szé-

rumkoncentrációja rió); 
- diureticumokkal (tartósan együtt szedve hypo

volaemiát okozhatnak). 
e Figyelmeztetés 

Orthostatikus keringési zavarok esetén, továb
bá hypotensiora hajlamos betegeknek óvatosan 
adható. 

Gyermekeknek történő alkalmazásával kapcso
latban nem állnak rendelkezésre megfelelő vizsgá
lati adatok. 

Nemrégiben lezajlott szívinfarctus után, óvato
san -fokozott orvosi ellenőrzés mellett- adható (az 
esetlegesen fellépő hypotonia és tachycardia fokoz
hatja a szívizomischaemiát). 

Idős betegeknek fokozott elővigyázatossággal 
adható, mivel érzékenyebbek [ehetnek a nitrátok 
vérnyomáscsökkentő hatására. 

Glaucoma eselén óvatosan, az intraocularis 
nyomás gyakori ellenőrzésemellett adható. 

Terhességben és szoptatás idején csak az 
elóny/kockázat igen alapos mérlegelésével alkal
mazható, megfelelő klinikai tapasztalat hiánya miatt. 

Alkalmazásának időtartama alatt alkohol fo
gyasztása tilos, mivel az alkohol az izoszorbid-dini
trát vérnyomáscsökkentő hatását fokozhatja. 

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 tünetei: vérnyomásesés, collapsus, 
tachycardia, methaemoglobinaemia. Terápia: gyo
mormosás, tüneti kezelés, a beteg lefektetése fel
emelt alsó végtagokkal, sz. e. shockellenes kezelés. 

Methaemoglobinaemia esetén 1%~os metilén
kék ív. adása, oxigénbelélegeztetés. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4499 (20 mg re
tard kapszula); OGYI-T.: 4500 (40 mg retard kap
szula) 
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ISIPEN 2 g injekció (1 x 2 g; 
10 x 2 g) 

KAKA ATC kód: J01C A12 

A piperacillin széles spektrumú baktericid hatá
sú félszintetikus penicillin. 

Különösen hatékony Gram-negatív baktériumok
ra, pl. Pseudomonas aeruginosa, Serratia, 
Klebsiella, Proteus törzsek, Enterobacter, 
Escherichia coli, Haemaphi/us influenzae, Neisseria 
gonorrhoea, Neisseria meningitidis okozta fertőzé
sekben. 

A Gram-pozitív kórokozók közül a következökre 
hatékony: streptococcusok, pneumococcusok, 
penicillinázt nem termelő staphylococcusok és 
enterococcusok. Hatásos némely anaerob baktéri
umra is, különösen Bacteroides törzsekre. 

lm. alkalmazás után a szérum csúcskoncentrá
ciót 30 percen belül éri el. lv. alkalmazás után az eli
minációs felezési idő 35 perc. Hatékony koncentrá
ciót ér el pl. a cerebrospinalis liquorban, az ivarszer
vek és a szájüreg szöveteiben. A.z alkalmazott adag 
kb. 60%-a 6 órán belül a vizelettel, a többi az epé
vel ürül. 
e Hatóanyag 

2 g piperacillinum natricum porampullánként 
e Javallat 

Gram-pozitív és Gram-negatív piperacillinre ér
zékeny aerob és anaerob mikróbák áftal kiváltott 
szisztémás és helyi fertőzések, valamint vegyes fer-
tőzések. / 
e Ellenjavallat , 

Abszolút ellenjavallatok· penicillin iránti túlérzé
kenység és mononucleosis infectiosa. 

Relatív ellefljavallatok: cefalosporinokkal szem
beni allergia. A beteg allergiára való hajlama (asth
ma bronchiale, urticaria). Terhességben és szapia
tásban való alkalmazására kellő tapasztalat nincs. 
(Az állatkísérletek teratogén vagy embriotoxikus ha
tást nem mutattak.) 
o Adagolás 

Intravénás alkalmazás: injekció vagy infúzió for
májában. Ajánlott napi adag 100-200 mg/ttkg, 2-4 
egyenlő részre elosztva; igen súlyos esetekben a 
napi adag testtömegkg-onként 20G-300 mg-ra nö
velhető, 3-4 egyenlő részre elosztva. 

Szűkség esetén a gyógykezelés im. beadással 
folytatható. 

lntramuscu/aris alkalmazás: csak könnyebb és 
kevésbé komplikált fertőzésekben. 

2 g adandó minden 8-12 órában; a teljes napi 
adag 4-6 g. 

Újszülöttek, csecsemák és gyermekek kezelése. 
Csakis iv. alkalmazható. A szokásos napi adag 
10G-200 mg/ttkg, 2-4 egyenlő részre osztva. Na-

. 

gyon súlyos esetekben (septikaemia, suppurativ 
meningitis), a napi adag 200-300 mg/ttkg-ra emel~ 
hetó, 2-4 egyenlő részre osztva. 

Veseelégtelenség: Az adagolás a vesemegbe
tegedés súlyosságától függ. 

Vesefunkció Szérum Maximális 
kreatinin napi 

mg% J.JmÓI/1 adag 

Enyhe károsodás 1,5-3.0 133-265 16 g 
Mérsékelt károsodás 3.0-5,0 265-442 12g 
Súlyos károsodás 5,0 felett 442felett 8 g 
Hemodializá!t 

betegeken 8 g 

A kezelés időtartama a betegség súlyosságától 
függ. Általában a klinikai tünetek megszűnte és a 
testhőmérséklet normalizálódása után még 2-4 na
pig kell adagolni. 

-Alkalmazási mód: iv. lassan 3-5 perc alatt, in
fúzióban 20-40 perc alatt beadva, vagy im. injekció 
formájában. 

Az ív. injekció és infúzió elkészítése: az injekció
hoz a piperaciflin port grammonként legalább 5 ml 
injekcióhoz való desztillált vízben kell feloldani Az 
infúzióhoz ezt az oldatot tovább kell hígítani a kí
vánt térfogatig. (50 ml-re 20-40 perces infúzióhoz 
vagy 100-500 ml-re 1-2 órás infúzióhoz). Hígításhoz 
a következő oldószerek alkalmazhatók: injekció
hoz való desztillált viz, 5%-os glukóz oldat 
0,9%-os izotoniás natriurn klorid oldat Ringe1 -laktát 
oldat, vagy 6%-os dextrán' fiziológiás natrium klorid 
oldatban. 

Az im. injekció eiAészftése: az injekcióhoz a 
piperacillin port grammonként legalább 2 ml injek
cióhoz való desztillált vízben vagy 0,5%-os vagy 
1%-os (adrenalin mentes) Lidocain oldatban kell fel
oldani. 2 g-nál több piperaciHint ugyanazon helyre 
im. nem szabad adni. 

A piperacillin a fenti oldatokban 23 °C-t m~g 
nem haladó hőmérsékleten 24 óráig, 4°C-on 48 órá
ig tárolható, s ily körűlmények között hatásából ke
vesebb, mint 5%-ot veszít. Az előírt tárolási idő után 
a fel nem használt oldatot ki kell önteni. 
• Mellékhatás 

Ritkán jelentkeznek. Előfordulhat hányinger,. has
menés, fájdalmak az im. injekció helyén, gyulladás 
a szabálytalanul feloldott piperacillin ismételt iv. al
kalmazásakor. Vérkép elváltozások (eosinophilia, 
thrombocytopenia, neutropenia), a máj enzimek 
emelkedése, nagyon ritkán a vesemúködés csökke
nése. Mint minden más penicillin készítmény, a 
piperaciHin is okozhat enyhe allergiás reakciókat· 
viszketés, bőrpír, kiütés, láz, és nagyon ritkán súlyos 
allergiás reakciókat: bronchospasmus, anaphyla
xiás shock. 
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• Figyelmeztetés 
Allergiás reakció jelentkezése esetén a 

piperaciHin adagelását azonnal abba kell hagyni és 
megfelelő gyógykezelés! kell alkalmazni {adrenalin, 
antihisztaminok, kortikoszteroidok). 

A piperacillineknek aminoglikozidokkal együtt 
szinergista hatása van Pseudomonas, Serratia és 
Klebsiella törzsekre. Ilyen gyógykezelésnél mind
két antibiotikum optimális adagját meg kell hatá
rozni, de mindegyik antibiotikumot külön, nem 
egyazon oldalban kell alkalmazni. 

Kémiai instabilitásamiatt a piperacill in nem ke
verhető egy fecskendőben natrium hidrakarbonátüt 
tartalmazó oldattal. 

Túladagolás: specifikus antidotum nem ismert, 
általános tüneti kezelést kell folytatni. (Napi 24 g 
adásakor mellékhatásokat nem észleltek.) 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K -1949 

ISIVIN ALKALOIDA 4() •m9retard 
kapszula (20x) 

ISMN ALJ<ALOIDA llO rrig ro!tárd 
kapszula (20x) · 

Az izoszorbid-mononitrát - mely az izoszorbid
dinitrát aktív metabolitja- elsősorban a vénás rend
szerre ható vasodilatator. Csökkenti a szív előterhe
lését (preload), a bal kamrai diastolés volumen!, a 
végdiastolés nyomást, a kamrafal feszülését, ennek 
következtében a myocardium oxigénigényét mér
sékli. 

Kisebb mértékben az arteriákat is tágítja, így a 
szív utáterhelése {afterload) is csökken. 

Per os alkalmazás során az izoszorbid-mononit
rát teljes mértékben felszívódik. Plazmafelezési ide
je 4-5 óra. A kiválasztás főleg a veséken keresztül 
történik. 
• Hatóanyag 

40 mg, ilL 60 mg isosorbidum mononitricum re
tard kapszulánként. 
• Javallat 

Szívkoszorú-érbetegségek tartós kezelése; an
gina pectoris rohamok megelőzése; infarctus . 
myocardií utáni állapotban, továbbra is fennálló an
gina pectoris esetén. 

Krónikus szívelégtelenség kezelésére, szívgliko
zidokkal és/vagy diureticumokkal kombinálva. 
• Ellenjavallat 

Nitrátszármazékokkal szembeni túlérzékenység; 
alacsony töltőnyomással társuló balszívfélelégtelen
ség; shock; kifejezett hypotonia, constrictiv peri-

carditis; hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia; 
perlcardialis tamponád; zárt zúgú glaucoma. 

Akut angina pectoris roham kezelésére nem al
kalmas. 

Nem adható primaer pulmonalis hypertoniában 
szenvedó betegeknek, mivel a hypoventillált alveo
lusszövetek esetleges többletvérrel való ellátása 
hypoxaemiához vezet (.,pulmonalis shunt" klinikai 
képe). Mindez kOlönösen érvényes coronaria bete
gekre. 

Csak igen gondos orvosi felügyelet mellett ad
ható aorta- és/vagy mitralstenosis, orthostatikus ke
ringésszabályozási zavarokra való hajla·m, súlyos 
veseműködési zavar, intracranialis nyomásfokozó
dással járó betegségek esetén. 

Terhesség és szoptatás alatt csak az efóny/koc
kázat igen gondos mérlegelésével alkalmazható. 
• Adagolás 

Szokásos napi adagja 1-szer 40 mg vagy 1-
szer 60 mg {1-szer 1 relard kapszula). Kivételes 
esetben a napi adag 2-szer 40 mg-ra vagy 2-szer 
60 mg-ra emelhető (2-szer 1 retard kapszula). A 
gyógyszer maximális hatékonyságának megtartása 
érdekében napi kétszeri adagelás esetén a két 
kapszula bevétele között 8 áránál hosszabb idő ne 
teljen eL 

A készítményeket étkezés után, kevés folyadék
kal szétrágás nélkül kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Fejfájás, mely általában néhány nap után a 
gyógyszer szedése mellett is elmúlik. Szédülés, 
gyengeségérzés, hányás, émelygés, átmeneti bőr
pír, allergiás bőrreakciók. Főleg a kezelés kezdetén 
vagy az adag emelésekor vérnyomásesés, a szív
frekvencia növekedése. Ritkán jelentős vérnyomás
esés következtében az angina pectoris tünetei erő
södhetnek és/vagy jellegzetes paradox bradycardia 
is felléphet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyidejűleg adott vérnyomáscsökkentők, bé
ta-blockolók, calcium-antagonisták, egyéb vasodi
latatorok, neurolepticumok, triciklikus antide
presszánsok és alkohol fokozhatják az izoszorbid- · 
mananitrát vérnyomáscsökkentő hatását. 

- Az izoszorbid-rnononitrát a dihidroergotamin 
szérumszintjét emeli, hatását fokozza. 

- Nemszteroid gyulladáscsökkentők az izoszor
bid-mononitrát hatását csökkenthetik. 
e Figyelmeztetés 

Az izoszorbid-mononitrát kezelést csak fokoza
tosan lehet abbahagyni az esetleg fellépő rebound 
jelenség veszélye (angina pectoris roham fellépése) 
miatt. 

Nagy dózisú, tartósan, folyamatosan alkalma
zott izoszorbid mananitrát kezelés során a gyógy
szerrel szembeni tolerancia, valamint más nitrát
származékokkal szembeni kereszttolerancia kiala
kulását írták le. A hatékonyság csökkenésének, il-
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letve a hatástalanság kialakulásának elkerülése 
céljából nagy adagok folyamatos alkalmazását ke
rülni kell. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó rn.unka végzését .hátrányosan befolyá
solhatja, különöS;en a kezelés elején, más gyógy
szerekkel történő együttes alkalmazás vagy egyide
jú alkoboifogyasztás e"setén. 

T ú/adagolás következtében orthostatikus regu
lációs zavarok, hypotonia, collapsus, reflektorikus 
tachycardia léphetnek fel. Krónikus túladagolás 
esetén methaemoglobinaemia alakuthat ki. Enyhe 
túladagolás esetén jelentkező keringési zavaroknál 
a fekvő helyzetben lévő beteg alsó végtagjainak fel
emelése és mozgatása, súlyosabb esetekben inten
zív terápiás körülmények között a vitális paraméte
rek obszervációja ill. korrekciója: oxigén, esetleg 
szívglikozid adása, shock esetén megfelelő shock
ellenes kezelés, noradrenalin, illetve angiotenzin, il
letve dopamin infundálása szükséges. Adrenalin 
adása ellenjavallt 

Methaemoglobinaemia esetén vércsere, mester
séges lélegeztetés, enyhe esetben 10-20 ml1%-os 
metilenkék oldat iv. adása szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4439 {40 mg) 

OGYI-T.: 4440 (60 mg) 

ISMN PHARMAVIT 20mgiabletta 
(60x) 

ISM N PHARMAVITiO mg taljléÜa 
(30x) ... . . 

ISM N PHARMA\(ITGCl mg retard····. 
kapszula (30x) · · · 

PHARMAVIT 

Az izoszorbid-mononitrát - mely az izoszorbid
dinitrát aktív metabolitja- elsősorban a venulákat tá
gítja, ezáltal csökkenti a szív előterhelését (preload}, 
a balkamrai diastolés volument, a végdiastolés nyo
mást, a kamrafal feszülését, ennek következtében a 
myocardium oxigénigényét mérsékli. 

Kisebb mártékben az arteriolákat is tágítja, így a 
szív utóterhelése (afterload) is csökken. 

Direkt coronaria-tágító hatással is rendelkezik. 
Az izoszorbid-5-mononitrát orálisan adva teljes 

mértékben felszívódik. A májban nem megy át first
pass metabolismuson. A retard kapszula bevétele
kor a késleltetett felszívódás révén a maximális ha
tóanyag-koncentráció kb. 3,3 óra alatt alakul ki, a 
tabletta bevétele után a maximális plazmakancent
ráció kb. 1 óra múlva alakul ki. A szérum-fehérjék-

hez való kötődés igen kismértékű. Az izoszorbid-5-
mononitrát főleg izoszorbidra és az izoszorbid-5-
mononitrát glucuronidjára metabolizálódik, és csak
nem 100%-ban avesén át választódik ki. 

Felezési ideje kb. 4,5 óra. 
e Hatóanyag 

20 mg , ill. 40 mg isosorbidum mononitricum 
tablettánként. ill. 60 mg isosorbidum mononitricum 
retard kapszulánként. -
e Javallat 

Szívkoszorúér betegség tartós kezelése, az an
gina pectoris rohamok megelőzésére. Infarctus 
myocardii utáni állapot. továbbra is fennálló angina 
pectoris esetén. Krónikus szíve!égtelenség kezelé
se szívglikozidokkal és/vagy diureticumokkal kombi
nálva. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység izoszorbid-mononitráttal, ill. 
izoszorbid-dinitráttal szemben. 

Súlyos anaemia. Emelkedett koponyaúri nyo
más. lntracerebratis vérzés. Közelmúltban elszen
vedett koponyasérülés. Zártzúgú glaucoma. Kifeje
zett hypotonia. Hypotoniás collapsus. Hyper
trophiás, ill. obstructiv cardiomyopathia. Ismert 
glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiány (mivel ilyen 
esetben haemolytikus anaemia és kis adag esetén 
is methemoglobinaemia léphet fel). Toxikus tüdő
oedema. Shock. 
e Adagolás 

Az adagolás! egyénileg kell meghatározni. 
Relard kapszula szokásos adagja felnőtteknek 

napi 1 retard kapszula, melyet általában reggel 
ajánlott bevenni. 

Tabletta szokásos adagja napi 2-szer 20 mg {ál
talában reggel és délben), mely szükség szerint na
pi 2-szer 40 mg-ra emelhető. 

Ha túlnyomórészt éjszaka jelentkeznek angina 
pectoris rohamok, a retard kapszula este történő be-· 
vétele javasolt. 

A tablettát és a retard kapszulát szélrágás nél
kül. kevés folyadékkal, étkezés után kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén fejfájás jelentkezhet. 
Ritkán hányinger, hányás, hasmenés, szédülés, bra
dycardia, kipirulás, hőhullám és orthostatikus kerin
gési zavar (fáradtsággal, szédüléssel, vérnyomás
eséssel, átmeneti tudatzavarral, tachycardiával) for
dLiihat elő. Igen ritkán írták le a következő mellékha
tásokat: psychés gyógyszer-függőség, gyengeség, 
zavartság, hypoxaemia, palpitatio, haemolytikus 
anaemia, methaemoglobinaemia, dermatitis exfolia
tiva, arc erythema, bőrkiütések. Ezek a mellékhatá
sok rendszerint átmenetiek, általában nem szüksé
ges a kezelést abbahagyni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- alkoholla!, Vérnyomáscsökkentókkel, beneik

lánnal (Halidor), béta-blockolókkal, diureticumokkal, 
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neurolepticumokkal, fenotiazinokkal, (fokozott vér
nyomásesés veszélye); 

- triciklikus antidepresszánsokkal (fokozott vér
nyomáscsökkenés és az anticholinerg hatás növe
kedése); 

- acetilszalicilsavval és indometacinnal (csök
kentik az izoszorbid-5-mononitrát hatását); 

- dihidroergotaminnal (a dihidroergotamin szé
rumszintje növekedhet, ennek következtében foko
zott vasoconstrictio jelentkezhet); 

- kalcium-antagonistákkal (orthostatikus kerin
gési zavart okozhat)_ 
e Figyelmeztetés 

Akut angina pectoris roham megszüntetésére 
nem alkalmas, erre a célra gyors hatású készít
ményt kG ll alkalmazni! 

Erős fejfájás, tachycardia, nyugtalanság és kife
jezett kipirulás eselén a beteget le kell fektetni. 

Nemrégiben lezajlott infarctus myocardii után 
csak óvatosan, fokozott orvosi ellenőrzés mellett ad
ható. 

Az izoszorbid-mononitrát adagolását főként 

coronaria betegség eselén - csak fokozatosan lehet 
abbahagyni, angina pectoris, infarctus myocardii 
fellépésének veszélye miatt. 

Gyógyszeresen beállított glaucoma eselén a ké
szítmény alkalmazható, de a kezelés során rendsze
resen ellenőrizni kell a szem belnyomását 

Nagy dózisú, tartósan. folyamatosan alkalma
zott izoszorbid-mononitrát kezelés során a gyógy
szerrel szembeni tolerancia, valamint más nitrát
származékokkal szembeni kereszttolerancia kiala
kulását írták le. A hatékonyság csökkenésének, il
letve a hatástalanság kialakulásának elkerülése 
céljából nagy adagok folyamatos alkalmazását ke
rülni kell 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését hátrányosan befolyá
solhatja, különösen a kezelés elején, más gyógy
szerekkel történő együttes alkalmazás vagy egyide
jű alkcfiOifogyasztás esetén. 

Alkalmazása terhesség és szoptatás Időszaká
ban: bár állatkísérletekben nem bizonyult teratogén
nek, a terhesség első 3 hónapjában csak nagyon 
szigorú indikáció esetén, az elóny/kockázat igen 
gondos mérlegelésével alkalmazható. Szapiatás 
időszaka alatt nem alkalmazható, vagy a szoptatást 
meg kell szakítani, mivel a hatóanyag átjutása az 
anyatejbe az eddigi vizsgálatok alapján nem zár
ható ki. 

Alkalmazásának ideje alatt alkohol nem fo
gyasztható. 

Túladagolás jelei: hypotonia, tachycardia, bárki
pirulás, fejfájás és cyanosis (methaemoglobin
képződés). _Ilyen esetben a készítmény adását abba 
kell hagyni és tüneti kezelést kell alkalmazni. 

Methaemoglobinaemia eselén 1-2 mg/ttkg 
1 %-os toluidin-kék iv. adása-javasolt. 

Eltartás: 25 oc alatti hőmérsékleten, fénytól 
védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4527 (20 mg 
tabi.); OGYI-T.: 4528 (40 rng tabi.); OGYI-T.: 4441 
(60 mg rel. kapsz.) 

ISO MACK FlETARD 20 mg 

kapszula (SOx) 
ISO MACK RETARD40.mg 

kapszula (SOx) 
ISO Ml>.C::k HETARD 60 ITI g 

kapszula (50x) 
ISO MACKRETARD 120mg 

kapszula,(SOx) 

H.MACK 

Az izoszorbid-dinítrát (ISDN) főként a vénás 
rendszerben hoz létre vasodilatatiot. A szívbe visz
szaáramló vérmennyiség csökken, az előterhelés 
(preload) tehát kisebb lesz. 

Angina pectorisos betegeken a mindkét kamrá
ban fennálló emelkedett töltőnyomás az előterhelés 
csökkenésének következtében mérséklódik, ezáltal 
a kamrák nagysága és a falfeszülés is csökken. 
Mindezek eredményeként a myocardium oxigénigé
nye kisebb lesz. 

Orális alkalmazás eselén a hatóanyag gyorsan 
és teljes mértékben felszívódik. 

First pass effektus miatt a biohasznosulása 20%. 
A maximális vérszintet az orális adás után 30 perc 
múlva éri el. A:z izoszorbid-dinitrát a májban két ha
tékony metabolittá, izoszorbid-2-mononitráttá (IS-2-
MN) és izoszorbid-5-mononitráttá (IS-5-MN) alakul 
át. A kívánt klinikai hatás elérésében a kezdeti sza
kaszban az ISDN és az IS-2-MN, később pedig a 
leghosszabban ható IS-5-MN játszik szerepet. 

Az ISDN csaknem kizárólag metabolitjai formá
jában, a veséken keresztül választódik ki. 
e Hatóanyag 

20 mg, 40 mg, ill. 60 mg, ill. 120 mg isosorbidum 
dinitrium relard kapszulánként. 
e Javallat 

- a coronaria-perfusio zavarainak (ischaemiás 
szívbetegség) tartós kezelése; 

-angina pectoris rohamok megelőzése; 
-a szívinfarctus utákezelése még fennálló angi-

nás panászok esetén; 
- puJmanalis hypertensio; 
- krónikus szívelégtelenség (szívglikozidokkal 

és/vagy diureticumokkal kombinálva). 
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e Ellenjavallat 
- nitrátvegyületekkel szembeni túlérzékenység; 
- alacsony töltőnyomással járó akut szívinfarc-

tus; 
- alacsony.töltőnyomássaLjáró balszívfél elégte-

lenség; 
-shock; 
- igen alacsony vérnyomás; 
- obstructív szívelégtelenség (pl. aorta- vagy 

mitralstenosis) vagy constriclív pericarditis; 
- olyan ischaemiás szívbetegek, akiknél a kis 

légútak (pl. alveolaris hypoxia) fejlődési rendelle
nessége áll fenn; ebben az esetben a jól átlégzett 
tüdőterületek hátrányára a rosszul ellátott területek 
hyperperfusioja jöhet létre. 

Különösen gondos orvosi ellenőrzés szükséges: 
- orthostatikus keringésszabályozási zavarok 

eselén 
- emelkedett intracranialis nyomással járó be

tegségek eselén (további nyomásemelkedést cd
dig csak nagyadagú nitroglicerin ív. adásakor ész
leltek). 

Terhesség és szoptatás idején alkalmazása ke
rülendO. 

Terhesség alatt a haszon/ártalom igen szigorú 
mérlegelése után, csak igen indokolt esetben adha
tó. Állatkísérletek során magzatkárosító hatást nem 
észleltek. 

A készítmény akut angina pectoris roham keze
lésére nem alkalmas! 
o Adagolás 

fso Mack Relard 20 mg 
Szokásos adagja napi 2-$zer 1 retard kapszula. 

A teljes hatás elérése érdcl<ében a napi második 
adagot az elsó után 6 órán belül kell adni. Az ada
got az egyéni igényhez kell igazítani. Nagyobb 
nitrátigény esetén az adag emelhető napi 3-szor 1 

relard kapszulára. 
fso Mack Relard 40 mg 
Szokásos adagja napi 1 relard kapszula. Kivéte

les esetekben az adag napi 2-szer 1 relard kapszu
lára emelhető. (A napi második adagot az első után 
6 órán belül kell adni.) Az adagot az egyéni igény
hez kell igazítani. 

fso Mack Relard 60 mg 
Szokásos adagja napi 1 rétard kapszula. Kivéte

les esetekben az adag napi 2-szer 1 relard kapszu
lára emelhető. 

(A teljes hatás elérése érdekében a napi máso
dik adagot az első után 6 órán belül kell adni.) Az 
adagot az egyéni igényhez kell igazítani. 

Iso Mack Relard 120 mg 
Szokásos adagja naponta 1 relard kapszula 

(reggel vagy este). 
Azon betegek esetében, akik korábban szerves 

nitrátot (nitroglycerin, izoszorbid dinitrat, izoszorbid 
mononitrátot) nem szedtek a dózis fokozatos emelé
se javasolt. 

Az első héten napi 2-szer 1 relard kapszula Iso 
Mack Relard 20 mg adandó, mely a második hé
ten napi 2-szer 2 relard kapszula Iso Mack Retard 
20 mg-ra emelhető. Az adagot az egyéni igény
hez kell igazítani. A napi dózis ne lépje túl a 
120 mg-ot. 

A relard kapszulát egészben, étkezések után, 
folyadékkal kell bevenni. _ 

A kezelés időtartamát egyénileg keil-- m8Qhatá
rozni. 

Az adag indokolatlan emelése és/vagy a gyógy
szer előírtnál gyakoribb alkalmazása a hatás gyen
güléséhez vagy megszúnéséhez vezethet. 
• Mellékhatás 

Különösen az első alkalmazás _esetén, de a dó
zis emelésekor is vérnyomásesés. A kezelés kezde
tén (az értágító hatása következtében) átmenetileg 
fejfájás léphet fel. Előfordulhat még hányinger, há
nyás, szédülés, gyengeségérzés, pulzusszám-nö
vekedés, bőrkipirulás (flush). 

Igen ritkán allergiás bórreakció és/vagy exfoli
atív dermatitis (gyulladásos börreakció). Egyes ese
tekben collapsus, ill. syncope. Ritkán paradox 
nitrátreakció, a kifejezett vér nyomáscsökkenés az 
angina pectoris erősödését eredményezheti. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható 
- vérnyomáscsökkenókkel, kalcium-antago

nistákkal, egyéb vasodilatatorokkal, neurolep
tikumokkal vagy triciklikus antidepresszánsokkal és 
alkohollal (a nitrátok vérnyomáscsökkentő hatását 
fokozzák). 

- A dihydroergotamin vérnyomásemelő hatását 
az egyideíúleg adott nitrátok erósíthetik, 

- A nemsteroid gyulladásgátlókkal (a nitrátok 
hatása gyengülhet). 
e Figyelmeztetés 

Különösen a kezelés kezdetén a közlekedésben 
való biztonságos részvételt és a munkavégzóké
pességet hátrányosan befolyásolja. 

Túfadago/ás: az intoxicatio mértékétöl függóen a 
fontosabb klinikai tünetek a következők: hypotonia 
reflex-tachycardiával, gyengeség, szédülés és tom
pultság, valamint fejfájás, asthmaszerú állapot, 
flush, émelygés, hányás és hasmenés. 

Nagyon nagy adagok az intracranialis nyomás 
emelkedését és cerebralis tünetek megjelenését 
eredményezhetik. Krónikus túladagolás methaemo
globinael):liát okozhat 

A túladagolás kezelése: az általános intézkedé
sek (gyomormosás és a beteg lefektetése magasra 
emelt lábakkal) mellett intenzív osztályos körülmé
nyek között a vitalis paraméterek ellenőrzése, adott 
esetben korrekciója. Kifejezett hypotonia és/vagy 
shock eselén volumenpótlás szükséges; a keringés 
támogatására noradrenalin, dopamin ill. dobutamin 
infúzió. ' 
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Tachycardia esetén béta-receptor-blockoló ad
ható. 

Methaemogiobinaemiánál vércsere, ill. enyhébb 
esetekben 10-20 ml 1 %-os metilénkék oldat i v. adá
sa szükséges. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2154 (20 mg kapszula); 
K- 2155 (40 mg kapszula); K- 2156 (60 mg kap
szula); K- 2157 (120 mg kapszula) 

ITROP injekció (5 x 1 ml) 
ITROP filmtabletta (50x) 

BOEHRING.ER INGELHEIM, 

ATC kód: é0.1EBÜ): 

Az ipratropium bromid hatékony anticholiner
gicum Mint kvaterner ammóniumsó az atropintól el
téróen nincs hatással a központi idegrendszerre. 

A vérnyomást nem befolyásolja számottevően. 
Tartós orális alkalmazáskor a szívfrekvencia át

lagosan 15%-kal nő, mely 8 órán keresztül kimutat
ható. 

32%-a szívódik fel a gyomor-bélrendszerből, a 
maximális plazmakoncentrácrót 2-5 óra alatt éri el. 

l v. alkalmazás után a szivfrekvencia növekedése 
20--40 ütés/perc, a hatás 4 órán át tart. Az eliminá
ciós felezési idő 3,6 óra, a hatóanyag több mint 
70%-a avesén át választódik ki. 
e Hatóanyag 

10,0 mg ipratropinium bromatum filmtablettán
ként; 0,5 mg ipratropinium bromatum (1 ml) ampul
lánként 
e Javallat 

Föként vagus-függő sinusbradycardiák, brady
arrhytmiák sinuatrális black-kal, H. fokú Wenckebach
típusú AV-black és pitvarfibrilláció bradyarrhythmiás 
formája. 
e Ellenjavallat 

lpratropiummal szembeni túlérzékenység. Glau
coma vagy glaucoma gyanúja, prostatahyper
trophia, a gyomor-bélrendszer mechanikus szúküle
tei, megacolon, tachyarrhythmiák. 

Terhességben, elsösorban az első trimesterben 
csak feltétlenül indOkolt esetben, fokozott orvosi 
cilenórzés mellett adható. 
• Adagolás 

A kezelés kezdhető 1 ml 0,5 mg-os ampulla egy
szeri iv. alkalmazásával vagy 1 tabletta adásával. 

Az orális napi fenntartó adagot egyénileg kell 
meghatározni a hatás és mellékhatások figyelem
bevételével. Átlagos napi adagja 2-3-szor 1-1 tab
letta. 

A tablettát étkezés előtt, folyadékkal kell be
venni. 

A kezelés ív. bevezetése esetén, melyet fekvő
beteggyógyintézetben EKG ellenőrzés mellett ajári
lott yégezni, kb. 4-6 óra múlva át kell !érni az orális 
kezelésre. 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, étvágytalanság .. teltségérzés, 
obstipáció. Ritkán, elsősorban krónikus obstipáció 
eselén ileus tünetei jelenhetnek meg, melyek az 
ltrop elhagyásakor megszünnek. Előfordulhatnak 

glaucomás rohamok, akkomodációs zavarok, 
hólyagűrítési nehézségek, a verejtékmirigyek szek
réciójának csökkenése höpangással és bórpíL Rit
kán tachycardiás supraventriculáris és ventricularis 
ritmuszavarok (pl. ventricularis extrasystolék/tachy
cardiák) jelentkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az i pratrapium anticholinerg hatását egyes anti
parkinson szerek (amandatin), a chinidin, a tri- és 
tetraciklusos antidepresszánsok és neurolep
tikumok erősíthetik Ez vonatkozik más anticholinerg 
szerekre is, mint pl. a pirenzepin tartalmú készítmé
nyekre. 

Dopaminantagonistákkal (pl. metoclopramid) 
együttadva kölcsönösen csökkentik egymás hatását 
a gyomor-bélrendszer motilitására. 
O Figyelmeztetés 

Látászavart okozhat, a járművezető képességet 
és a baleseti veszéllyel járó munka végzését 
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, 
hogy a gyógyszer milyen mennyisége mellett 
szabad járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 

Túladagolás eselén azonnali gyomormosás 
javasolt jól beolajozott szondával (a száj- és garat
szárazság miatt), illetve hánytatás meleg sós víz 
itatásával (1 evőkanál só 1 pohár meleg vízhez). 

Kezelést igénylő perifériás tünetek eselén 
(tachycardia, rctentio urine,e, bélatonia) 1-2 mg 
physostigmin adható ív., vagy 0,5-2,5 mg neostig
min (Stigmosan) iv. vagy im. 

Hyperthermia eselén fizikális hűtés javasolt. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

8 Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4053 (injekció) 

OGYI-T.: 4054 (filmtabletta) 
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JAC~TINgél (50 g) 
JACUTIN emulzió 

(1 oó 1111; 2ooníl; 1 oOö ní1j · 
HEÁMAL" 

A Jacutin hatóanyaga, a Jindan a paraziták 
okozta bórbetegségek kezelésére nélkülözhetetlen 
sze r. 

A lindan részlegesen felszívódó vegyület. Felszí
vódásának mértéke nagymértékben függ a bór álla
potától. Egészséges önkénteseken az előírás sze
rinti scabies-kezelés után (teljes testkezelés Jacutin 
emulzióval 3 egymást követő napon) a maximális 
szérumkoncentráció 0,0095 ppm volt, míg súlyos, 
generalizált scabíesben szenvedő betegekben a 
vizsgálat szerínti maximális értékek 0,016 és 0,425 
ppm közölt változtak. 

Ezen adatok értékelésénél figyelembe kell ven
ni, hogy kezeletlen személyek szérumában a lindan 
átlagos koncentrációja a vizsgálatok szerint 0,003 
ppm volt. 

Bőrön való alkalmazásnál a szérumszint 4--6 
óra alatt maximuma! ér el, majd a következő 
3-5 órán belül újra minimális szintre esik vissza. 
Ha a Jacutin emulzió! három egymást követő na
pon alkalmazzák, úgy ezerl minimálís és maximális 
értékek mindig ugyanazÓn nagyságrendben van
nak. 

Egyéb klórozott szénhidrogénekkel és más 
izomérekkel szemben, a Jindan gamma-izomérjének 
eliminációja viszonylag gyorsan végbemegy. Az el
ső 24 órában a felezési ídó 1,5 napnak bizonyult. A 
kezelésnél felszívódott hatóanyag teljes kiválaszló
dása 1-2 héten belül befejeződik. Elsősorban 
vizoldékony glukuron-savas és kénsavas konjugá
tumok formájában választódik ki. 
o Hatóanyag 

0,150 g lindanum 50 g gélben; 0,30 g lindanum 
100 g-onként emulzióban (2,5 g benzilbenzoát és 
0,30 g nátrium metilparahidroxibenzoát 100 g 
emulzióban). 
o Javallat 

Gél: állati parazitákkal, pl. fej- és lapostetűvel 
történt fertőzés (pediculosis capitis, pediculasis pu
bis); 

Emulzió és gél: rühatkával, valamint annak peté
jével történt fertőzés (scabies). 
• Ellenjavallat 

Terhesség (állatkísérletekben teratogén hatást 
nem észleltek, a placentán áthatol). 

J 
:zoptatás (1-2 hétig az anyatejben kimutat

hato). 

Alkil-4-hidroxibenzoattal (paraben) szembeni 
túlérzékenység. 
e Adagolás 

- Fejtetvesség 
Fejtetvesség kezelésére a gél használata javallt. 
Kezelés előtt a hajas fejbőrt meleg vízzel és haj-

samponnal meg kell tisztítani. 
A gélt a még nedves hajba kell bedörzsölni, és 

ismételt fésülésset a hajszálakon és a hajas fejbő
rön egyenletesen el kell oszlatni. A tarkó- és halán
léktájat sem szabad kihagyni. 

A haj hosszától függően a kezeléshez kb. 1 evő
kanál gél szükséges. A bedörzsöl! gél 3 napig ma
radjon a hajon. Ezt követően, vagy a ·következő ese
dékes hajmosásnál a hajból kimosható. 

A kezelés során a serkék (a tetvek petéi) is el
pusztulnak. 

Eltávolításuk könnyebb, ha a hajat tincsenként 
súrű fogú serkefésűvel körültekintően átfésülik. 

Szígorúan ügyelni kell arra, hogy a kezelést kö
vetően reinfekció pl. kantakt személyról ne követ
kezhessen be. Kontroll vizsgálat javallt az esetleges 
recidiva vagy új fertőzés felismerésére és kezelésé
re 8-1 O nap elteltével. 

- Lapostetű-fertőzés 

A lapostetű-fertőzés kezelésére a gél használa
ta javallt. 

Az érintell bórterületeket a fejtetvességnél meg~ 
adottak szerint kell kezelni. 

-Rühesség 
A bedörzsölésre elsősorban az emulzió, de a 

gél is alkalmazható. A kezelés előtt használt kenö
csök és olajok maradékát szintetikus mosdószerrel 
és meleg vízzelle kell mosni, majd a kezelést a kö" 
vetkező sémaszerint kell elkezdeni: 

Felnőttek 

Este az egész testet, beleértve a karokat, lába
kat, talpat- a fej kivételével- az emulzióval bekeli 
dörzsölni. A kéz- és lábujjközöket, az ízűletek felet
ti bórterületeket, a hónaljárkot, a mellbimbó környé
két, a deréktájat, a nemi szerveket és a fartájékat 
különös alapossággal kell bedörzsölni. A hajas fej
bőrön igen ritkán lehet rühatkát találni. A fej kezelé
se csak ezekben az esetekben szükséges. Reggel 
a készítmény maradványait meleg vízzel le kell 
mosni. 

Ezt a kezelést 3 egymást követő napon napi egy 
alkalommal meg kell ismételni 

Gyermekek {3·-10 éves korig) 
Az egész testet, beleértve a karokat, lábakat és 

talpat- a fej kivételével- az emulzióval be kell döí
zsölni (lásd felnőttek kezelése). 

F/1821 



Három óra elteltével az emulzió maradványait 
meleg vízzelle kell mosni. Következő nap a kezelést 
meg kell ismételni. 

Csecsemök és kisdedek (3 éves korig) 
Első nap: a test alsó részét (kö\döktöl lefelé), a 

lábakat és talpat Jacutin emulzióval be kell dör
zsölni (lásd felnőttek kezelése). Három óra eltelté
vel az emulzió maradékát meleg vízzel le kell 
mosni. 

Második nap· a test felső részét beleértve a ka
rokat - a fej kivét8iével - Jacutin emulzióval be kell 
dörzsölni, majd 3 óra elteltével meleg vízzel le kell 
mosnl. 

Harmadik nap: Az első napi kezelés ismétlése. 
Negyedik nap: A második napi kezelés ismét

tése. 
• Mellékhatás 

Előírás szerinti használat eselén nincsenek. 
• Figyelmeztetés 

Kozmetikai szerek egyidejű használata kerülen
dO, mivel ezek a hatóanyag nemkívánt resorptioját 
!okozhatják. 

Csecsemők és kisdedek (3 éves korig) kezelése 
gyógyintézetben javasolt, mert csak így biztosított a 
kielégitő felügyelet. 

A kezelés alatt a fehérnemű!, ágyneműt, törülkö
zőket naponta kell cserélni. A ruhanem ük kifőzéssei 
fertötleníthetók. A nem főzhető fehérnernút és a fel
söruházatot legalább 5 napig friss levegőn kell ki
szellőztetni. A tisztítás fertőtlenítő állomáson is elvé
geztethetó. 

A fertőzött személy használati tárgyait (pl. fésű, 
kefe) igen alaposan meg kell tisztítani. 

A fertőzött betegekkel kapcsolatban állókat cél
szerű egyidejűleg kezelni a fertőzés terjedése és 
reinfekció elkerülésére. 

A kezelésnél segédkező egészséges személyek 
a kezelést követően alaposan massanak kezet. 

Ügyelni kell, hogy a Jacutin a nyálkahártyára és 
a szembe ne kerüljön és főként, hogy a gyermek a 
kezelés során ne nyalja le. 

Mérgezés: 
Túl gyakori alkalmazás, vagy véletlenül szájon át 

történő bevétel eselén - csecsemők és kisdedek 
különösen érzékenyek - az alábbi akut mérgezési 
tünetek figyelhetők meg: hányás, diarrhoea, kábult
ság, szédülés, fejfájás, ingerlékenység, tremor, gör
csök, eszméletvesztés, tachycardia, coma, légzés
bénulás. 

Mivel specifikus antidoturna nincs, elsősorban 
tüneti kezelés végezhető. Az érintett bórterületet 
meleg vízzel és szappannal le kell mosni. Aszemet 
langyos vízzel azonnal alaposan le kell öblíteni. 
Oralis bevitel! követően a gyomrot azonnal ki keU 
üríteni (hánytatás, gyomormosás), ezután carbo 
medicinalis, esetleg sós hashajtás alkalmazható. 

A tüneti kezelést sürgősen el kell kezdeni. 

Nyugtalanság, tremor vagy görcsök felléptekor 
barbiturát adása javasolt. 

A barbiturát adása mellett· kalciumglukonát iv. 
adható. 

Ellenjavallt olajos hashajtók, tej, morfin, adrena
lin, noradrenalin, alkohol, éter, kloralhidrát, inozitol 
adása. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C). 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 2302 (gél); K - 2303 
(100 ml emulzió); K- 2304 (200 ml emulzió): K-
2305 (1000 ml emulzió) 

JATROX rágótablétta' 
(50 x 1 OOx; 5o0: x)'' 

J ATR ÖX S szllszpen~ió 
(1 oo .tasak;. 20o tasak) 

RÖHM 

A bizmut szubszalicilát kifejezett antibakteriális 
hatással rendelkezik a Helicobacter pylori-val szem
ben. Ennek a kórokozónak jelentős szerepe van a 
krónikus gastritis, valamint a gyomor- és nyombélfe
kély patogenezisében. 

Széleskörű antivirális és antibakteriális hatással 
rendelkezik a hasmenést okozó fertöző ágensekkel 
szemben is. A nyálkahártya glikoproteinjeivel és 
mukopoliszacharidjaival kempiexet alkot. Bevonja a 
gyomor- és bélnyálkahártyát és ezáltal védi külön
féle ártalmakkal szemben. 

A bizmut szubszalicilát a gyomorban pH 3,0-nál 
savanyúbb közegb.en igen gyorsan hidrolizálódik 
nehezen oldódó bizmutoxikloriddá és szalicilsavvá. 
A bizmutsó egyenletesen oszlik el a gyomor nyálka
hártyáján az antrumban és a fundusban egyaránt. 
és koncentrációja a bevétel után legalább 3 órán át 
meghaladja a Helicobacter pylori-ellenes minimális 
gátlóértéket 

Egy tabletta 173 mg, illetve 15 ml szuszpenzió (1 
tasak) 157,5 mg bizmutot tartalmaz, ennek kb. 
0,01 %-a szívódik fel, a többi a széklettel ürül ki. 

Szokásos adagolás eselén még 3-4 hetes al
kalmazás után is a toxikus érték (100 Jlg/1) egy ti
zede alatt marad a bizmut-plazmaszint. Hasonló
képpen alacsony és ezért veszélytelen a plazma
szint a rövid ideig tartó, nagydózisú kezelés során 
is. A hatóanyag szalicilát része az egyéb szalicilát 
készítményekhez hasonló módon szívódik fel. A fel
szívódott minimális mennyiségú bizmut a vesén át 
ürül. 

A fel nem szívódott rész a vékonybélben bikar
bonát- ill. foszfátsóvá, majd a colonban lévő bak
tériumflora által termelt kénhidrogénnel vízben old-
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hatatlan, fekete színű bizmutszulfiddá alakul. Ez a 
termék adja a széklet fekete színét. 
• Hatóanyag 

300 mg ill. 273 mg bismuthum subsalicylicum 
tablettánként, ill. tasakonként 
• Javallat · 

GyulladásoS gyomor- és bélmegbetegedések 
(pl. gastritis, diarrhoea), peptikus fekély. 

Alkalmazása különösen javallt Helicobacter 
pylori pozitív esetekben: 

-nem-fekélyes dyspepsia tünetcsoportban a tO
netek enyhítése, ill. megszüntetése, 

- nyombélfekély betegségben a kiújulás meg
előzése. 
e Ellenjavallat 

Beszűkül! vesefunkció. Amennyiben a diarrhoea 
felnőtteknél 2, gyermekeknél 1 napnál tovább tart 
vagy lázzal társul, a diagnózist és a kezelést felül 
kell bírálni. 
• Adagolás 

Gastritisben és ulcusban felnőtteknek napi 3-
szar 1-2 tabletta vagy 1-2 tasak. A kezelés rend
szerint 3~4 hétig tart. de 8 hetet semmiképpen sem 
lépheti túl. 

Újabb kezelés előtt legalább 8 hétnek kell eltel
nie, ezalatt semmiféle bizmuttartalmú ·készítmény 
nem szedhető. 

Hasmenésben az alábbi adagolás javallt· 

Egyszeri.adag Maximális napi 
adag 

Felnőtteknek 2 tabi. vagy 2 tasak 8-szor 2 tabi. vagy 
tasak 

Gyermekeknek l 
10-14 évig 1 tabi. vagy 1 tasak 8-szor 1 tabi. vagy 

tasak 
6-10 évig Y2 tabi. vagy a.szor 'h tabi. 

2 teáskanál vagy 
szuszpenzió 8-szor 2 teáskanál 

szuszpenzió 
3--6 évig 1 teáskanál 8-szor 1 teáskanál 

szuszpenzió szuszpenzió 

Hasmenésben az egyszeri adag 1/2 vagy 1 
óránként vehető be, a nap folyamán nem több, mint 
8 alkalommal, nem túllépve -a megadott maximális 
napi adagot. 

Gastritisben és ulcusban a gyógyszer lehetőleg 
üres gyomorba kerüljön. Bevétele ne az étkezések
kel legyen kapcsolatos, vagyis a gyógyszert az ét
kezések közötti időben ill. lefekvés elölt ajánlatos 
bevenni 

A tablettát teljesen szétrágva, folyadékkai kellle
nyeln i. A szélrágatlan tabletta nemcsak hatástalan, 
hanem bélelzáródás! is okozhat. Akiknek a tabletta 
szélrágásával nehézségCik van, szuszpenzió alkal
mazása javallt. Ez vonatkozik általában az idős és 
protézissei rendelkező betegekre. 

A tasakból a szuszpenziót vagy közvetlenül a 
szájba vagy kanálba nyomva lehet bevenni. Egy 
tasak 15 ml szuszpenziót tartalmaz és 1 teáskanál 
5 ml szuszpenziónak felel meg. 
• Mellékhatás 

A széklet, és néha a nyelv fekete elszínezödé
se. Ez az elváltozás ártalmatlan és a készítmény al
kalmazásának abbahagyása után magától meg
szúnik. 

Igen ritkán, kOlönösen nagy adagokkal történő 
hosszas kezelés eselén neurológiai mellékhatások: 
tudatzavar, intenciós tremor, járási zavarok. Ezek a 
kezelés abbahagyására spontán megszűnnek. Az 
adagolás pontos betartásával a neurológiai mellék
hatások gyakorlatilag kizárhatók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- tetraciklinekkel, azok felszívódása esőkken 
ezért a Jairox-ot legalább két órával a tetraciklin ké~ 
szítmény után kell bevenni. 

- egyéb szaliciláttartalmú készítménnyel a meg
szakottnál magasabb szalicilát-vérszínt alakulhat ki. 

- orális antidiabetikumokkal, anticoagulán
sokkal, hatásukat a Jatrox fokozhatja. 

- uricosuricumokkal, hatásukat a Jatrox csök
kentheti. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és a szapiatás idején csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelése után adható 

Akut bizmutmérgezés a csekély felszívódás mi
att kevéssé valószínű. Mérgezési tünetek észlelése
kor a kezelést azonrial abba kell hagyni. 

A szokásost meghaladó nagy adagok krónikus 
adásakor és/vagy súlyos gyomor-bélpasszázs za
varok esetén a szalicilát, illetve bizmut mérgezés tü
netei jelentkeznek. Ezen esetben a megfelelő terápi
át kell folytatni. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K -1997 (rágótabletta); 

K- 1998 (szuszpenzió) 

JO DID 1 00 fábletta (1 OOx) 
J Q DID '200 tabletta (1 OO:X) 

MERCK ATC kód: A12C X 

A szervezetben a pajzsmirigyhormon-képződés 
Gs a pajzsmirigy normális múködésének és mor
fologiájának előfeltétele az elegendő jódbevitel. A 
napi jódszükséglet igen változó, elsősorban a talaj 
és az ivóvíz jódtartalmától függ. 

Az elégtelen jódbevitel potenciális betegségi ok, 
mely endémiás golyvához és - szélsőséges eset
ben- veleszületett kretenizmushoz vezethet. 

A Jodid 100, ill. a Jodid 200 (100, ill. 200 !19 jód
tartalomnak megfelelé tabletta) megelőzi, ill. gyó-

F/1823 



gyítja a bizonyítottan elégtelen jódbevitel következ
ményeit. 
e Hatóanyag 

130,8 ~g. ill. 261.6 ~g kalium iodatum (megfelel 
100 ~g. ilL 200 ~g jódnak) tablettánként. Mindkét 
tabi. csaknem fehér színú, korong alakú, egyik olda
lán felezövonallal, a másik oldalán a 100 ~g-os 
"E33", a 200 ~g-os "E?O" jelzésseL 
e Javallat 

Jódhiány megelőzése, beleértve a terhessé
get is. 

Újszülöttek, gyermekek és fiatalok jódhiány 
okozta galyvájának kezelése. 

Ismételt golyvaképződés megelőzése jódhiány 
következtében keletkezett golyva gyógyszeres ke
zelésének elhagyása után vagy mútétjét követően. 

Hypothyreosis eselén jodid adása csak jódhi
ány, ill. jódfelhasználási zavar esetén javallt. 
e Ellenjavallat 

Manifest hyperthyreosis. Latens hyperthyreosis 
esetén 150 ~g napi adag felelt. Pajzsmirigy-carci
nama gyanuja eselén a jód adása kerülendó. 
• Adagolás 

A napi adag függ a tényleges jódhiány mérté
kétól. 

A következő adagok irányelvnek tekinthetők: 
- Golyvamegelőzés a bizonyítottan fennálló jód-

hiány mértékétől függően: 
Csecsemők és gyermekek: 50-100 j..Jg jód/nap 
Fiatalok és felnőttek: 100-200 ~g jód/nap 
- Jódhiány okozta golyva gyógyszeres kezelé

sének elhagyása utári, ismételt golyvaképződés 
megelőzése: 100-200 ~g jód/nap. 

- Jódhiány okozta golyva mútétjét követően: 

100--200 ~g jód/nap 
- Jódhiány miatt keletkezett golyva kezelése: 
Újszülöttek, gyermekek és fiatalok: 100-200 ~g 

jód/nap. 
Felnőttek: 200-400 I.Jg jód/nap. 

A tablettát kevés folyadékkal étkezés után kell 
bevenni. 
e Mellékhatás 

150 J-lg/nap jódbevitelig nem ismert. 
Amennyiben a pajzsmirigyben nagyobb 

autonom területek vannak, a napi 150 !)g-ot megha
ladó jódadás esetén teljes biztonsággal nem zárha
tó ki hyperthyreosis fellépte. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jódhiány fokozza, jód-fölösleg csökkenti a 
pajzsmirigy fokozott múködésében a thyreostatikus 
kezelésre adott választ. Ezért hyperthyreosis keze
lése előtt és alatt maradjon el mindén elkerülhető 
jódadás. 

Pajzsmirigy jódfelvételét a perkiorát vagy tio
cianát gátolja, a TSH viszont fokozza. 
e Figyelmeztetés 

Jodid adása mellett radiojód-terápia nem vé
gezhető. 

Diffúz vagy körülírt autonornia a jadid-kezelést 
megelőzően kizárandó. 

Amennyiben az újszülött jódhiány miatt létrejött 
golyvája 2-4 hetes kezelés után nem csökken, a 
jódhiányon kivül egyéb okra .is gondolni kell. Gyer
mekek és fiatalok esetében többnyire 6-tól 12 hóna
pig tartó kezelés szükséges. 

Terhességben, szaptetás alatt megnövekszik a 
jódszükséglet, így különösen fontos a szükséges 
mennyiségú jód bevitele. 

Viszont a terhességben is csak a ténylegesen 
fennálló hiányt pótló jódbevitel a megengedett (a 
napi jódszükséglet terhesség alatt 150--175 j..Jg-ra, a 
szapiatás időszakában 200 J-lg-ra becsülhető). 

Eltartás: 15-20 °C kózött, szobahőmérsékleten, 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4379 (100 tablet
ta); OGYI-T.: 4380 (200 tabletta) 
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Hatóanyaga, a kálium-citrát egyrészt pótolja a 
különböző okok miatt hiányzó kálium mennyisé
get. másrészt a vizelet alkalizációját eredménye
zi a gyorsan bikarbonáttá metabolizálódó citrát ré
vén. Az alkalizációval egyidejCilag a vesetubulu
sok kálium kiválasztása, s ezáltal a citrát vize
lettel történő eliminációja fokozódik. A kálcium
oxalát kristály képződése csökken, mivel a szabad 
kálcium a citráthoz kötódik. A kálcium-foszfát kép
ződés az alkalikus vizeletben is csökken, mert a vi
zeletben a citrát közvetlenül gátolja a kristálykép
zódést. 

A kálium-citrát orális adagolás eselén gyorsan 
felszívódik az emésztőrendszer felső traktusábóL 
Normális kálium egyensúly eselén az orálisan ada
golt káliumnak 8 órán belülmintegy 90%-a, 24 órán 
belül több, mint 98%-a választódik ki a vesén ke
resztül. 

1 pezsgőtabletta(= 40 mmol K+) bevételét köve
tően a kálium plazmaszint 30 perc elteltével mintegy 
0,5-1 mmol/1-rel nő meg. 
• Hatóanyag 

2,17 g trikalium citricum, 2 g kalium hydrogen
carbonicum, 2,057 g acidum citricum anhydricum, 

Segédanyag: 1,42 g ~ccharóz tablettánként. 
A fogyasztásra alkalrrías oldat 40,00 mmol káli

um iont (ez megfelel kb. 3 g KCI-ban lévő kálium
nak) és legalább 13,3 mmol citrát ion! tartalmaz. 
• Javallat 

Kálium pótlásra: hypokalaemia, (3,2 mmol), kü
lönösen egyidejű metabolikus acidosis, hypokalae
mias neuromuscularis betegségek és szívritmusza
varok, hypokalaemia egyidejű digitalis kezelés 
esetén. 

Hypokalaemia megelőzésére: keto-acidosis 
esetén. 
e Ellenjavallat 

Dehydratio, beszűkült vesefunkció, Addison-kór, 
adynamia episodica hereditaria. 
• Adagolás 

Az adagot a szérum káliumszinttől függöen kell 
beállítani. Napi 50-100 mmol (1-2 pezsgőtabletta) 
kálium általában elégséges és az ezt meghaladó 
adagban nem adható. Az egyszeri adag nem halad
hatja meg a 40 mmol kaliumot, azaz 1 Kalinor 40 
pezsgőtablettát 

A pezsgőtablettát 1 pohárvízben (1-2 dl) felold
va lassan, 10-15 perc alatt kortyolgatva, étkezés 
közben kell meginni, igény szeríni cukorral vagy 

K 
gyümölcslével ízesítve. A terápiát folytatni kell a ká
liumhiány megszúntéig. 

A napi két pezsgőtablettát egész napra elosztva 
kell bevenni. Folyamatos pótlás javasolt, amennyí
ben a káliumhiányt nem sikerül megsZüntE.~tÍl-í. Más 
esetben néhány nap, ill. hét elegendő a hiány meg
szüntetésére. 
• Mellékhatás 

Étkezéskorvaló bevételkor gastroinestinalis mal
lékhatások ritkán fordulnak elő. Hányinger, hányás 
az arra hajlamos betegeknéL Eructatio (böfögés), 
gyomorégés, puffadás, hasi fájdalom és hasmenés. 
Ismert allergiás hajlamú (pl. szénanátha, poraller
gia) betegnél igen ritkán bőrviszketéssei járó allergi
ás reakció figyelhető meg. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az extracelluláris káliumkoncentráció növekedé
se csökkenti a szívglikozidok hatását, a káliumkan
centráció csökkenése növeli a szívglikozidok 
arrhythmogen hatását. Aldoszteron antagonisták, 
kálium spóroló diurétikumok, ACE-gátlók, nemszte
roid gyulladáscsökkentők, nem depolarizáló perifé
riás izomrelaxánsok egyidejűleg alkalmazva csök
kentik a vese kálium ürítését. (A szérum kálium szint 
rendszeres ellenőrzése szükséges.) 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazás előtt ellenőrizni kell az elektrolitház
tartást és a sav-bázis egyensúlyt, a szívritmust és a 
vesefunkciót, különösen idős betegeken. Ezen pa
raméterek további ellenőrzése a kezelés során is 
szükséges, eleinte rövidebb, majd hosszabb idő
közönként. 

A Kaliner 40 pezsgőtablettát csak kellő körülte
kintéssellehet alkalmazni sarlósejtes anaemia, vala
mint kálium spóroló diuretikumok, aldoszteron 
antagonisták, ACE-gátlók, anticholinerg szerek és 
potenciálisan nephrotoxíkus gyógyszerek (p!. nem
szteraid gyulladáscsökkentők) egyidejű alkalmazá
sa esetén. 

Terhesség, szoptatás alatti káros mellékhatások 
nem ismertek. 

Diabeteses betegnél történő adáskor figyelem
be kell venni, hogy a készítmény pezsgőtabieltán
ként 1.42 g szacharózt tartalmaz. 

Túladagolás: egyidejűleg fennálló acidosis, illet
ve veseelégtelenség esetén hyperkalaemiát okoz
hat. Elsősorban cardiovascularis tünetek jelentkez
nek: bradycardia, atrioventricularis black, bizonyos 
esetekben kamrafibrilláció vagy diastolés szívmeg
állás léphet fel. Magas, csúcsos, szimmetrikus T
hullámok, valamint nagyon magas kálium szintnél a 
ORS komplexus kiszélesedése és hypotensio lép
het fel. Neuromuscularis tünetek: paraesthesia, 
ascendens paralysis és zavart állapot. A 6,5 mmol/1 
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feletti kálium plazmaszint életveszélyes, 8 mmol/1 fe
lett gyakran letális. 

A hyperkalaemia kezelése az intoxikáció súlyos-
ságától függóen: • 

í. Azonnali méregtelenítés antidotummal, pl. 
10-20 ml 1 0%-os kalcium gluconat oldat intravénás 
adagolásávaL 

2. A szérum kálium kancentráció csökkentése a 
kálium extracelluláris térból az intracelluláris térbe 
történő bevitele útján, pl. glukóz- és inzulin infúzió
val. 

3. Kálium elimináció révén, pl. a gastrointesti
nalis Iraktuson keresztül ioncserélők (pl. Resonium 
A) orális bevitele vagy beöntés révén. Bizonyos ese
tekben a gyors hemodialízis életmentő lehet. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 
védve. A pezsgőtabletta kivétele után a fémtubus 
teteje azonnal zárandó. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4566 

K.EFL.EX 250 rng kapszula 
K.EFLEX FORTE 500 mg kapszüla 
KEF[EX 125,mg/5ml grarilllátum 

Szi.ü;·zp'ertzióhbZ 
KEf=l.EX FORTE 250 mg/S ml 

g~ariüiátum·:'SZüszp_ehzi.?il·ó~ 
LILLY ATC kód: Jo1b·Ao1 

Hatóanyaga a cefalexin orális szemiszintetikus 
cefalosporin. 

A celalexint a gyomorsav nem bontja el, szedé
sekor nem kell az étkezésre tekintettel lenni. Gyor
san felszívódik. 250 mg, 500 mg és 1 g bevétele 
után 1 órával a szérumban mért szintek 9, 18 és 32 
mg/1 voltak. Még 6 órával a bevételt követóen is tud
tak szérumszinteket mérni. A cefalexin glomerulus
filtrációval és tubuláris szekrécióval egyaránt ürül. A 
gyógyszer 90%-a 8 órán belül változatlan formában 
kiürül a vizelettel. A legmagasabb cefalexin kon
centrációk a vizeletben 250 mg, 500 mg és 1 g be
vétele után 1000, 2200 és 5000 mg/1 voltak. 

Az in vitro vizsgálatok azt mutatják, hogy a cefa
losporinok baktericid antibiotikumok és a sejtfal 
szintézis gátlásával fejtik ki hatásukat 

ln vitro a cefalexin a következő kórokozók ellen 
hatásos: 

Béta~hemolizáló streptococcusok 
Staphylococcusok (koaguláz-pozitív és·-negatív, 

valamint a penicillináz-termeló törzsek ellen egy
aránt hatásos) 

Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae 
Escherichia coli 

Proteus mirabilis 
Klebsiella sp. 
Haemaphi/us influenzae 
Maraxe/la (Branhame/la) catarrhalis 
Rezisztens törzsek: A legtöbb enterococcus 

(Enterococcus faeca/is- korábbi néven Streptococ
cus faecalis) és néhány Staphylococcus törzs 
cefalexin rezisztens. Általában nem hatásos Entero
baefer sp., Marganel/a morganii (korábban Proteus 
morgani1) és Proteus vu/garis törzsekkel szemben 
sem. Biztosan nincs hatása Pseudomonas vagy 
Acinetobacter ca/coaceticus (korábban Mima és 
Here//ea sp.) törzsekre. ln vitro körűlmények között 
vizsgálva a staphylococcusok keresztrezisztenciát 
mutatnak cefalexin és meticillin-típusú antibiotiku
mokkal szemben. 

A korongdiffúziós érzékenységi vizsgála/ok jól 
mutatják a kórokozók antibiotikum érzékenységét. 
A "rezisztens" minósítés azt jelenti, hogy a kór
okozó nagy valószínűséggel nem pusztítható el a 
kezeléssel. A "mérsékelten érzékeny" eredmény 
azt mutatja, hogy a kórokozó csak akkor eradikál
ható, ha az infekció a húgyutakban zajlik, ahol az 
antibiotikum magas koncentrációban található, 
vagy ha más típusú infekcióban nagy dózis! alkal
maznak. 
e Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg cefalexinum (cefalexínum 
monohydricum formájában) kapszulánként, vala
mint 2,5 g, ill. 5,0 g cefalexinum (cefalexinum 
monohydricum formájában) 1-1 üveg granu
látumban 100-100 ml 125mg/5 ml hatáserósségú, 
ill. 250 mg/5 ml hatáserősségű szuszpenzió 
készítéséhez. 
e Javallat 

Cefalexin az alábbi fertőzések kezelésére aján
lott: 

- Bakteriális sínusitisek: (streptococcusok, 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus (csak meticillin érzékeny)). 

- Légúti infekcíók: (S. pneumoniae, A-csoportú 
streptococcusok). A penicillin az elsó választás a 
streptococcus infekciók kezelésében és 
megelőzésében (febris rheumatica). 

- Otitis media: (S. pneumoniae, H. influenzae, 
staphylococcusok, streptococcusok, Maraxe/la 
catarrhalis) 

-Bőr és bőr alatti szövetek gyulladásai: (staphy
lococcusok és/vagy streptococcusok). 

- Csontinfekciók: (staphylococcusok és/vagy 
Proteus mirabilis). 

- Húgyúti infekciók, akut prostatitis: (E. coli, P. 
mirabi/is, Klebsiella sp.}. 

- Fogfertózések: (staphylococcusok és/vagy 
streptococcusok). 

Tenyésztés, valamint antibiotikum érzékenységi 
vizsgálatok elvégzése a kezelés előtt és terápia alatt 
kívánatos. 
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Vesefunkciós vizsgálatokat akkor kell végezni, 
ha azok javallottak. 
• Ellenjavallat 

Cefalexin adása minden ismert cefalosporinal
lergiás betegnek ellenjavallt 
e Adagolás. 

Feln6tteknek: a szokásos napi adag 1-4 g. 
Rendszerint 250 nlg cefalexin bevétele ajánlott 6 
óránként 

A következő infekciók kezelésére javasolt a 12 
óránként adott 500 mg cefalexin: streptococcus 
pharyngitis, bőr és bőr alatti szövetek fertőzései, 15 
éven felüliek szövódménymentes cystitise. A cystitis 
kezelését 7-14 napig kell folytatni. 

Súlyosabb fertőzésekben, vagy mérsékelten 
érzékeny kórokozó eselén nagyobb dózisok alkal
mazása válhat szükségessé. Amennyiben a 
cefalexin napi dózisa meghaladja a 4 g-ot, par
enteralis cefalosporin alkalmazása megfontolandó. 

Gyermekeknek: az ajánlott napi adag 25-50 
mg/ttkg. 

1 éven felüliek streptococcus pharyngitisének 
kezelésekor, enyhe szövődménymentes cystitísben, 
bór és bór alatti szövetek infekcióiban a napi dózist 
két részre osztják és a cetalexint 12 óránként ada
golják. 

Cefalexin oldat 
Testtömeg 125mg/5 ml 250mg/5 ml 

10 kg 4-szer Y:l-1 tk" 4-szer Y.-Y:! tk 
vagy vagy 
2-szer 1-2 tk 2-szer Yz-1 tk 

20 kg 4-szer 1-;Jk 4-szer Yz-1 tk 
vagy · vagy 
2-szer 2-4 tk 2-szer 1-2 tk 

40 kg 4-szer 2-4 tk 4-szer 1-2 tk 
vagy vagy 
2-szer 4-8 tk 2-szer 2-4 tk 

'tk - teáskanál 

Súlyos esetekben a dózis! duplázni lehet. 
Otitis mediaban a napi dózis 75-100 mg/ttkg, 

napi 4-szeri adagolássaL 
Streptococcus infekcióban a cefalexin-kezelést 

minimálisan 10 napig kell folytatni. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis. A leggyakoribb gastro
intestinalis mellékhatás a hasmenés, emiatt azon
ban a kezelést ritkán kell felfüggeszteni. Pseudo
membranosus colitis előfordulhat az antibiotikus te
rápia alatt és után is. Dyspepsia és hasi fájdalom 
szintén felléphet Hányinger és hányás ritkán jelent
kezik. Beszámoltak átmeneti hepatitisról és 
cholestasissal járó sárgaságról is. 

Hiperszenzitivitás. Az allergiás tünetek közül ki
ütés, urticaria, angiooedema, ritkán erythema multi
forme, Stevens-Johnson-syndroma, toxikus epider-

mális necrolysis jelentkezhet. Rendszerint a gyógy
szer elhagyása elegendő a gyógyuláshoz. Néha 
egyéb supportiv kezelés is szükséges. 
Anaphylaxiáról is vannak közlések. 

Ismeretesek egyéb hiperszenzitív szimptómák 
is, úgymint az anagenitális tájék viszketése, vagini
tis és folyás, vaginalis moniliasis, szédülés, gyenge
ség, fejfájás, izgatottság, zavartság~. halju_cináció, 
arthralgia, arthritis és egyéb izületi megbetegedé
sek. Reverzibilis ínterstitialis nephritisról is vannak 
adatok. Cefalexin okozta allergiára utalhat az 
eosinophilia, a neutropenia, a thrombocytopenia és 
a mérsékelt SGOT, SGPT emelkedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Az antibiotikum kezelésben részesülő beteget 
az esetlegesen jelentkező mellékhatások vagy 
idiosincrasia miatt gondosan követni kell. 

Aflergiás reakciók. Ha a beteg anamnesisében 
bármilyen allergia szerepel, különösen gyógyszer 
okozta, bármely antibiotikum adásakor nagyon kö
rültekintónek kell lenni. Ez a cetalexin-kezelésre is 
érvényes. 

A cefalexin kezelés előtt a beteget részletesen ki 
kell kérdezni, hogy szerepel-e a kórelőzményében 
penicillin- vagy cefalosporin-allergia. Klinikai és la
boratóriumi adatok bizonyítják, hogy a penicillinek 
és a cefalosporinok közölt részleges keresztallergia 
létezhet. Olyan betegekről is beszámoltak, akikben 
mindkét gyógyszer súlyos szövődményt {anaphy
la>:iát is) okozott. Ezért cefalosporin származékat 
csak nagyon elővigyázatosan szabad adni penicil
lin-allergiás kórelőzmény esetén. 

Ha cefalexin adásakor allergiás tünetek lépnek 
fel a gyógyszer szedését fel kell függeszteni és a 
beteget megfelelő kezelésben keíl részesíteni. Sú
lyos hiperszenzitiv reakciók jelentkezése esetén ad
renalin, esetleg más életmentő gyógyszerek (más 
presszor aminok, kortikoszteroidok), adására is 
szükség lehet 

Elhúzódó cefalexin kezeléskor eléfordulhat az is, 
hogy rezisztens kórokozóval történő felülfertőződés 
alakul ki. Ezen betegek gondos megfigyelése 
elengedhetetlen és a szükséges intézkedéseket 
meg kell tenni. 

Pseudomembranosus colitis jelentkezéséról 
szinte minden szélespektrumú antibiotikum szedé
se kapcsán beszámoltak (makrolidok, szemíszin
tetikus penicillinek, cefalosporinok). Éppen ezért 
mindíg gondolni kell erre a kórképre, ha an
tibiotikum alkalmazásakor, ill. utána hasmenés 
kezdódik. A megbetegedés lehet e;yhe, de éle
tet fenyegetó súlyos lefolyású is. Az enyhe ese
tekben elegendő kezelés a gyógyszer elhagyása, 
súlyosabb betegekben speciális terápia szüksé
ges. 
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Cefalosporinok használatakor beszámoltak po
zitív Coombs-reakció kialakulásáról. Olyan közlemé
nyek is vannak, hogy a szülés előtt adott cefa
losporinok hatására az újszülöttben észleltek pozitív 
Coombs-reakciót 

Jelentős vesekárosodás eselén a cefalexirit 
csak a megfelelő elővigyázatossággal szabad adni 
(a szokásosnál kisebb dózisokban). 

A cefalexin perioperative is használható. 
Cefalexin használatakor ál-pozitív glukóz-reak

ció előfordulhat a vizeletben. Ezt a jelenséget meg
figyelték Benedict- és Fehling-oldatok, valamint 
Glinitest tabletta alkalmazásakor. Gastrointestinalis 
megbetegedések- különösen colitis-esetén a szé
les spektrumú antibiotikumok felírásával óvatosnak 
kell lenni. 

Terhesség. A készítmény biztonságos használa
tát terhességben idáig egyértelműen nem bizonyí
tották, ezért terhességben csak akkor ajánlatos ad
ni, ha az feltétlenül szükséges. 

Szoptatás. idején alkalmazása nem ajánlott mi
vel kiválasztódik az anyatejjel, ill. esetleges alkalma
zása során a szoptatást fel kell fliggeszteni. 

Túladagolás 
Tünetek. Túladagolásra utalhatnak a következő 

tünetek: hányinger, hányás, epigastriális fájdalom, 
hasmenés, haematuria. Más tünetek jelentkezése 
inkább az alapbetegséggeL vagy más gyógyszer 
adásával lehet kapcsolatos. 

Amennyiben a cefalexin túladagolása nem ha
ladja meg a normál dózis 5-1 0-szeresét, toxikus tü
netek jelentkezése nem várható. 

Túladagolás eselén biztosítani kell a szabad 
légutakat, a ventiláció! és a keringést. Monitorozni 
kell a beteg vitális paramétereit (vérgázok, szérum 
elektrolitok, májfunkciók, koagulációs státusz stb.). 
A gyógyszer felszívódását az aktív szén csökkent
heti, s ez a kezelés gyakran hatásosabb, mint a 
hánytatás és a gyomor átmosása. 

Forszírozott diuresis, peritonealis dialysis, hae
modialysis, szénoszlopos haemoperfúzió nem befo
lyásolja előnyösen a cefalexin túladagolásakor ki
alakult állapotot 

Eltartás: A kapszulákat, ill. a granulátumot sza
bahőmérsékleten (15-25 °C-on) kell tartani. 

Az elkészített szuszpenziót hűtőszekrényben 
kell tárolni (2-8 oc-on). Elkészítése után 14 napig 
használható fel. Használat előtt jól fel kell rázni és 
szarosan lezárva kell eltartani. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4838 (250 mg 
kapsz.); OGYI-T.: 4839 (500 mg forte kapsz.); OGYI
T.: 4840 (125 mg/5 ml gran.); OGYI-T.: 4841 (250 
mg/5 ml gran.) 

KETOF kaps~ula (20X: sóJ<; 1oox) .. ·. 
KETOF szirop (1 00 ml; 200 ml) 

HEXAL .• . . ·. •. . ATCkód:H06AX17 

Hatóanyaga a ketolifen triciklikus antihisztamin. 
Specifikus H1-recéptor antagonista és gyenge anti
cholinerg sajátságokkal rendelkezik. Bronchodilata
tiót nem okoz. 

Az asthma bronchiale prevenciója szempontjá
ból lényeges további hatásai: hízósejt degranulá
ciógátlás (csökkent hisztamin és leukotrién delibe
ratio), az SRS-A indukálta bronchoconstrictio gátlá
sa, kalciumantagonista hatás, az intracelluláris 
cAMP-szint emelése foszfodieszterázgátlás révén; a 
béta-receptorok érzékenységének helyreállítása, il
letőleg védelme. 

Orálisan adagolva jól (kb. 80%-ban) felszívódik. 
A májban alakul át aktív (N-glukuronid és N
demetil) metabolitokká, majd javarészt (60%-ban) a 
vesén át választódik ki. Egy adag hatása kb. 12 
órán át tart. 

A terápiás hatás kialakul8.sához tartós, több he
tes kezelés szükséges. 
• Hatóanyag 

1 mg ketotifenum {hydrogenfumaricum for
májában) kapszulánként; ill. 1 mg kelelifenum 
(hydrogenfumaricum formájában) szirupban 5 ml
enként. 

Tartalmaz még 2,4 vol.% alkoholt, továbbá egy 
adagolómércében, azaz 5 ml-ben 4000 mg (0,27 
szénhidrátegység) szarbitolt 
• Javallat 

Asthma bronchiale: az asthmatikus panaszok, 
asthmás rohamok megelőzése tartós kezeléssel. 

A kialakult asthmás rohamot nem szünteti meg! 
Szénanáthához és allergiás bronchitishez társu

ló asthmatikus panaszok kezelése. 
Allergiás nátha és allergiás bórbetegségek tü

neti kezelése. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek, valamint 2 éven felüli gyermekek
nek az első 3-4 napon este 1 kapszula, illetve 5 ml 
(1 adagolómérce) szirup, a továbbiakban reggel és 
este 1-1 kapszula, illetve 2-szer 5 ml szirup. 

Szükség eselén felnőtteknek és 10 év feletti 
gyermekeknek az adag napi 4 kapszuláig (reggel 
és este 2-2 kapszula), illetve 2-szer 1 O ml szirupíg 
emelhető. 

• Mellékhatás 
Az első napokban álmosság, fáradtságérzet 

szájszárazság, szédülés, hányinger, fejfájás léphet 
fel. 

Ezek a kezelés folyamán általában rövid időn 
belül spontán megszünnek. 
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Etvágyfokozódás és súlygyarapodás előfordul
hat. 

Szórványosan exanthema, urticaria jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
-orális antidiabeticumokkal (mivel a thrombocy

taszám reverzibilis csökkentését okozhatja), 
- sedativumokkal, altatókkal, antihisztamin hatá

sú gyógyszerekkel, alkohollal {hatásukat fokozza). 
• Figyelmeztetés 

Nem használható asthmás roham esetén, mivel 
a kialakult asthmás rohamot nem szüntetl meg. 

A teljes terápiás hatás csak 8-12 hetes keto
tifen-kezelés során alakul ki, ezért a kezelés kezde
tekor az addig alkalmazott bázisterápiát (bronchodi
latator, teofillin vagy kortikoid) folytatni kell, és csak 
2-3 hónap elteltével, fokozatosan hagyhatók el a 
fenti gyógyszerek. 

A ketolifen hosszú időn át folyamatosan szed
hető. 

A ketolifen és az orális antidiabeticumok egy
idejű alkalmazásánál ritkán a thrombocyta-szám 
reverzibilis csökkenése figyelhető meg. Ha a bete
gek a kezelés alatt orális antidiabetikus kezelés
ben is részesülnek, a thrombocyta-számot ellen
őrizni kell. 

A ketolifen kezelés során fellépő interkurrens 
fertőzések (bronchialis-tüdő infekciók) eselén azok 
célzott kezeléséról gondoskodni kell. 

Bár nincs bizonyítva, hogy teratogén hatása len
ne, és csak kis mennyiségben jut át az anyatejbe, 
terhesség és szoptatás idején csak a várható terá
piás előny és a kockáza~ondos mérlegelése után 
rendelhető. · 

Máj- és vesebetegeknek óvatosan adható, mivel 
beszűkül! máj-, illetve vesefunkció eselén elimináci
ója még nem kellően tisztázott. 

Cukorbetegek esetében figyelembe veendő a 
szirup szarbitai tartalma. 

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. Extrém magas dózisok az alábbi 
tüneteket okozhatják: fáradtság, aluszékonyság, za
vartság, desorientatio, brady- vagy tachycardia, 
hypotensio, tachypnoe, dyspnoe, cyanosis, izgatott
ság, görcsök {különösen gyermekeken), coma. 

Terápia: a bevételt követő 3 órán belül gyomor
mosás, aktív szén, sós hashajtók alkalmazhatók. 

A ketolifen nem dializálható. 
A továbbiakban tüneti kezelés szükséges: a 

szív- és vérkeringés, valamint a légzés támogatása; 
izgatottság és górcsók eselén rövid hatástartamú 

barbiturátok vagy benzodiazepinek alkalmazása, 
anticholinerg hatások kivédésére fizosztigmin. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 2277 (kapszula); K -
2278 (100 ml szírup); K- 2279 (200 ml szirup) 

KETOSTERILfilmtable!Ía (ÚíllxJ •.•.•. · .. 
. .. . . •,. 

FRESENIUS .·.. ATC kód':VÓ6D D • 

A készítmény a fehérjeanyagcsere krónikus ve
seelégtelenség okozta zavara, illetve diétás fehérje
hiány következtében kialakuló károsodások megelő
zésére, kezelésére szolgál. 

A készítmény esszenciális aminosavakat (lizin, 
treonin, lriptofán, hisztidin és tirozin), valamint alfa
keto-, és alfa-hidroxisavakat {keto-leucin, keto
izoleucin, keto-fenitalanin, keto-valin és hidroxi
metionin) tartalmaz. Az utóbbiakat Ca-só formájá
ban. 

A keto-, illetve hídroxi-savak enzimatikus úton a 
megfelelő L-aminosavakká alakulnak, miközben a 
karbamid újrahasznosuL 

Alacsony fehérjetartalmú diétával kiegészített 
Ketosteril kezetéssei 

- az esszenciális aminosavak nitrogénmentes 
formában vihetők be, 

- a nitrogén tartalmú anyagcseretermékek újra
hasznosulnak, 

-a fehérjék felépítésemellett csökken a szérum 
karbamidszint, 

-a nitrogén- és aminosav egyensúly javul, 
-a szérum kálium- és foszfát szintje csökken. 

• Hatóanyag 
T abieltánként 

u-keto-1)-metil-valériánsav Ca sója 
(a-ketoanalog izoleucin-Ca sója) 
u-keto-y-metil-valériánsav Ca sója 
(a-ketoanalog leucin-Ca sója) 
a-keto-1)-fenil-propionsav Ca sója 
(a-ketoanalog fenilalanin-Ca sója) 
a-keto-!3-metil-vajsav Ca sója 
a-ketoanalog valin-Ca sója) 
a-hidroxi-y-metilmerkapto-vajsav Ca sója 
(a-hidroxianalog metionin-Ca sója) 
L-Lysinium aceticum 
L-Threoninum 
L-Tryptophanum 
L-Hystidinum 
L-Tyrosinum 

67,0 mg 

101,0 mg 

68,0 mg 

86,0 mg 

59,0 mg 

105,0 mg 
53,0 mg 
23,0 mg 
38,0 mg 
30,0 mg 

Össznitrogén tartalom- tablettánként 36,0 mg 
Kalciumtartalom- tablettánként 1,25 mmol= 0,05 g 
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• Javallat 
Krónikus veseelégtelenségben szenvedő felnött 

betegek (GFR 5-15 ml/min) fehérjeanyagcsere-za
varainak (káros működés, elégtelen hasznosítás) 
kezelése, valamint a fehérjeszegény étrendet (fel
nőttek esetében legfeljebb 40 g fehérje/nap) kisérő 
aminosav-hiányállapotok megelózése. 
• Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, aminosavanyagcsere-zavarok. 
Terhesség, gyermekgyógyászati alkalmazás, mivel 
ezen esetekben nincsenek megfelelő tapasztalatok. 
• Adagolás 

Felnőtteknek a szokásos napi adag 3-szor 4-8 
tabletta. A tablettákat étkezés közben, szétrágás 
nélkül kell bevenni. 

A Ketosteril tablettát mindaddig kell alkalmazni, 
amíg a glomerulus-filtrációs ráta (GFR) 5-15 ml/perc 
között van. Egyidejűleg a táplálék fehérjetartalma 
legfeljebb 40 g/nap lehet. 
• Mellékhatás 

Hypercalcaemia elófordulhat. (lásd Figyelmez
tetést. is). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Kalciumtartalmú gyógyszerek egyidejű alkalma
zásakor hypercalcaemia alakulhat ki. 

Az esetlegesen együtt adott alumínium-hidroxid 
adagját csökkenteni kell, mivel a Ketosteril kezelés 
a szérumfoszfát-szintet csökkenti. 

A felszívódás zavartalansága érdekében kalci
ummal rosszul oldódó komplexeket képző gyógy
szereket {pl. tetraciklinek) Ketosterillel egyidejűleg 
nem szabad bevenni, amire a beteget figyelmeztet
ni kell. 
e Figyelmeztetés 

A szérumkalcium-szintet rendszeresen ellenőriz
ni kell a Ketosteril kezelés alatt. 

A szérumfoszfát-szint csökkenésére is ügyelni 
kell. 

Fontos a kielégító energiaellátás (kalóriabevitel) 
biztosítása. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, száraz he
lyen. 
e Megjegyzés: VSz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4359 

KIIIIDERBIC>vlrALgel<tts:sY 
RH,ÜNE Póúl.ENC/RÖRER_', 

. -AT'C-:i(óa': ,Ai~ ~'Aos, 

Vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, 
továbbá szájababból nyert lecitin! tartalmaz. 
• Hatóanyag 

(10 g kb. 2 kávéskanál gélben): 
Retinaium (vitA) 
Colecalcipherolum {vit.D3 ) 

500 NE 
600 NE 

Tocopherolum aceticum (vit. E) 1,65 mg 
Thiaminum chioratum (vit. 8 1) 0,33 mg 
Ribafiavinum (vit. 8 2) 0,33 mg 
Pyridoxinium chioratum (vit. 8 6) 1,5 mg 
Cyanocobolaminum (vit. 8 12) 1 ,O l-lg 
Acidum ascorbicum {vit. C) 100,0 mg 
Nicotinamidum 5,0 mg 
Catbium pantothenicum 1 ,Omg 
Calciumphosphinat 2,5 mg 
Manganum 6,0 mg 
Molybdenum 0,25 mg 
Lecithin 200,0 mg 

Segédanyag: 10 g-onként 3,6 g cUkor, nátrium
benzoát. vanillin, kalium szorbát. 
• Javallat 

Vitaminhiányos állapotok (pl. fertőzéses beteg
ségek, egyoldalú táplálkozás, diéta, fogyókúra 
okozta), ill. fokozott vitamínszükséglet, így pl. ter
hesség, szoptatás, kimerültség, növekedési zava
rok, szájnyálkahártya gyulladás. 
• Ellenjavallat 

A- és O hypervitaminosis. A készítmény nem al
kalmazható hypercalcaemia, hypercalciuria esetén. 
• Adagolás 

Feln6tteknek, serdü/6knek naponta 2-szer 1 ká
véskanál, 6 éven felüli gyermekeknek naponta 2-
szer Y2 kávéskanál, kisgyermekeknek naponta 1-
szer % kávéskanál gél. Szájnyálkahártya gyulladás 
kezelése eselén a gélt ajánlatos a nyálkahártyára 
kenni és egy ideig rajtahagyni. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Thiazidokkal egyOttadva a szérum-kalcium szint 
emelkedhet. 
e Figyelmeztetés 

Más A- és/vagy D-vitamin tartalmú, valamint ás
ványi anyagot. ill. nyomelemet tartalmazó készít
ménnyel történő egyOttadása esetén figyelembe kell 
venni a Biovital gél A- és D-vitamin, ásványi anyag
és nyomelemtartalmát is. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára festheti. 
Terhesség és szoptatás alatt az A-vitamin napi 

adagja ne haladja meg az 5000 NE-t. 
A hypervitaminosis elkerülésére tartós szedés 

közben szüneteket kell közbeiktatni. 
Túladagoláskor hypercalcaemia tűnetei jelent

kezhetnek. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt. 

• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4514 
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KLACID por infúzióház (1x) . 

ABBOTT . . • ATC köd: J01 F AOQ 

Hatóanyq_ga a klaritromicin (6-0-metileritromicin 
A) makrolid csoportba tartozó antibiotikum. 
Antibakteriális hatását a baktériumok intracelluláris 
fehérjeszintézisének gátlása útján fejti ki. Szeleklive 
kötódik az érzékeny baktériumok 50-S ribasemalis 
egységéhez, így gátolja az aktív aminosavak átjutá
sát. 

A klaritromicin a referencia-, valamint a klinikai
lag izolált baktérium törzsek ellen mind in vitro, mind 
in vivo aktivitást mutat. A teszt baktériumtól függóen 
bakteriosztatikus vagy baktericid hatást fejt ki. Az. 
emberi szervezetben az egyik metabolit, a 14-
hidroxi-klaritromicin bizonyítottan antibakteriális ha
tású; a Haemaphi/us influenzae ellen a minimális 
gátló koncentrációja (MIC) egyszer-kétszer alacso
nyabb, mint az alapvegyületé. Eszerint a vizsgált 
teszt törzsekre a klaritromicin és a 14-0H metabolit 
additív vagy szinergista hatást fejt ki. Nem tubercu
lotikus Mycobacteriumok ellen a 14-0H metabolit 
gyengébben hat, mint a klaritromicin 

A klaritromicin nagyon jó aktivitással bír a 
Legionella pneumophi/a, Mycoplasma pneumoniae 
és Helicobacter (Campy!obacter) pylori ellen. 

Mind az in vitro, mind az in vivo adatok igazolják, 
hogy ez az antibiotikum kifejezetten hatékony klini
kailag jelentős Mycobacterium fajták ellen. 

A Klacid antimicrobás spektruma a következő: 
Érzékeny: MIC90 62 mg/ml 
Bacteroídes me!an(!logenicus, Bordetella per

tussis, Borrelia burgdorferi"", Campylobacter jejuni, 
Ch/amydia pneumoniae (TWAR), Chlamydia tra
chomatis, Clostridium perfringens, Helicobacter 
pylori, Legionel/a pneumophila, Lisferia monocyto
genes, Maraxe/la (Branhamel/a) catarrhalis, 
Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortui
tum, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium mar
inum, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonor
rhoeae, Pasteurella multocida, Peptococcus niger, 
Propionibacterium acnes, Streptococcus agalac
tiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus-viridans. 

Mérsékelten érzékeny: MIC
90 

= 4 mg/ml 
Haemaphi/us influenzae, Haemaphi/us parain

f/uenzae, Mycobacterium avium és intracel/ulare, 
Mycobacterium leprae, Staphy/ococcus aureus*', 
Staphylococcus epidermidisH. 

Rezisztens: MIC90 40 )-lg/ml 

• IC50 hörcsög kísérleten: 0,02 mg/ml. 

*' Speciális érzékenységi kritériumok, rezisztens törzsek mu
tathatók ki 

Enterobacteriacae, mint Escherichia coli 
Salmonella, Klebsiella u.a., Pseudomonas species: 
Mycobacterium tuberculosis. 

Keresztrezisztencia állhat fenn a Klacid és 
egyéb makrolid gyógyszerek, mint pl. a linkamicin 
és kl indamicin között. 

A Staphylococcus és Streptococcus törzseknél 
a hatásmechanizmus egy kötési h_~ly _Qlprfológiai 
változásán alapul (a riboszóma RNS 238 Pozíciójá
nak N-demetilálása), és a változás kromoszóma 
mutáció és/vagy plazmid útján történik. A 
makrolidek elleni rezisztencia ugyancsak egy enzi
matikus inatkviáción alapul. Gram-negativ baktériu
mok kevésbé érzékenyek a penetrációs nehézsé
gek miatt. A rezisztencia ráta a legtöbb területen 
konstans. 

A klaritromicin farmakokinetikája nem lineáris a 
dózissal. 

Önkénteseknek adott egyszeri 500 mg iv. Klacid 
után a klaritromicin és aktiv metabolitjának {14-0H
klaritromicin) maximális szérumkoncentrációi 5,2 
mg/ml, illetve 0,66 mg/ml voltak. 

Hét nap alatt adott többszörös dózis vizsgálatá
nál (2-szer 500 mg/naponta) sleady state állapot
ban a maximális 5,5, ill. 1 ,O mg/ml, a minimális kon
centrációk 0,86, ill. 0,46 mg/ml voltak. 

A klaritromicinnek mintegy 72%-a kötődik a 
plazmafehérjékhez 0.45 mg/ml plazmaszint mellett, 
állandó koncentrációt véve figyelembe. 

Egyszeri dózis után 186 l, többszörinél 176 1 az 
eloszlási térfogat. 

Orális adagolást követően a klaritromicin kitUnó
en eloszlik az emberi szervezetben. A központi 
idegrendszertől eltekintve az összes többi szövetek 
klaritromicin szintje sokszorosa (6-7-szerese) a 
gyógyszer plazmaszintjének. 

Az emberi tüdószövetben, a tonsillákban és az 
orrnyálkahártyában a kancentráció a legmagasabb, 
a beadás után kb. 4 órával. A szöveti szintek maga
sabbak aszokásos kórokozók minimális gátlási kon
centrációinál. 

A klaritromicin a phagocytákban mintegy 9-sze
resére dúsul. 

Jelenleg nem ismertek adatok, mennyire jut át a 
klaritromicin a placentán. 

Az anyatejbe kiválasztódik. 
Az eliminációs felezési idő dózisfüggő, és az 

ajánlott dózis mellett egyszeri adagnál 3,8, sleady 
state állapotban 6,3 óra. Az aktiv metabolit (14-0H
R-epimer) megfelelő felezési ideje 7,3, illetve 7,9 
óra. A felezési idő a dózis emelésével növekszik. 

A vese által kiválasztott hányad dózisfüggő, a 
teljes mennyiség 20-40%-a. 

Idős betegek esetében mind a vérszint maxi
mum, mind az eliminációs felezési idő megnő, való
színűen a csökkent kreatinin elearanea miatt Nor
mális körűlmények közölt az adagolás változtatása 
nem szükséges (lásd Adagolás). 
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rv1érsékelt májelégtelenség esetén a klaritr 
micin kinetikája nem mutat lényeges változást {12 
Figyelmeztetés). 

Nincs tapasztalat súlyosabb májelégtelenség
ben szenvedő betegeken (lásd Figyelmeztetés). 

Súlyos veseelégtelenségben mind a klaritr · 
micin, mind a 14-0H-klaritromicin, vérszimp, felez. -
si ideje megnő (lásd Adagolás). 
• Hatóanyag 

500 mg clarithromycinum, valamint segéd
anyagként 252,7 mg laktobionsav üvegenként 
e Javallat 

A klaritromicin iv_ javallt, ha a klaritromicinre ér
zékeny mikroorganizmus által okozott fertőzés keze
lésére parenterális terápia szükséges, az alábbiak 
szerint: 

-felső légúti fertőzések, 
- alsó légúti fertőzések, 
-bőr- és lágyszövet fertőzések. 
- Mycobacterium avium, vagy Mycobacterium 

intrace//u/are okozta disseminált vagy lokális 
mycobacteriális fertőzések. Mycobacterium chelon
ae, Mycobacterium fortuitum, vagy Mycobacterium 
kansasii okozta lokális fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Makrolid antibiotikumok iránti túlérzékenység 
A központi idegrendszer fertüzései (a klaritro

micin normálisan nem hatol át a vér/liquor gáton). 
A klaritromicin ellenjavallt azoknak a betegek

nek, akik terfenadine kezelést kapnak és akiknél 
szív rendellenességek {arrhythmia, bradycardia, OT 
távolság megnyúlás, ischaemiás szívbetegség, 
szlvelégtelenség stb.), vagy elektrolit rendellenes
ségek állnak fenn. {lásd Figyelmeztetés.) 

Relatív ellenjavallat: terhesség, szoptatás. (lásd 
Figyelmeztetés.) 

Gyermeke~ (lásd Adagolás) 
e Adagolás 

A parenterálls alkalmazás nem haladhatja meg 
az 5 napot 

Az iv. Kl acid javasolt napi adagja 2-szer 500 mg 
Az oldat megfelelő mennyiségü (250 ml) infúzió

ban hígítva 60 perc alatt adandó be. 
A hígitatlan törzsoldatot nem szabad közvetlenül 

beadni! 
Amint a lehetőségek engedik, oralis kezelésre 

kell áttérni. 
Veseelégtelenség 
Csökkent vessfunkciójú betegeknek, akiknek a 

kreatinin clearance nem éri el a 30 ml/percet, a kla
ritromicin adagját a javasolt dózis felére kell csök
kenteni (2-szer 250 mg/nap). Az iv. terápia idejét le 
kell rövidíteni (s: 5 nap), veselégtele_nség eselén az 
iv. és oralis terápiás periódus együttesen ne halad
ja meg a 14 napot 

Gyermekeken az iv. Klacid adagolásával kap
csolatban nincs megfelelő klinikai tapasztalat. 

Az infúziós oldat elkészítése 
1. T örzsoidat-készítés: 
Adjunk 10 ml steril vizet az ampullához, az oldat 

minden ml-ében 50 mg klaritromicin lesz. 
Figyelem: csak Aqua 'destillala pro injectio

ne-t szabad használni, mert egyéb oldószerek 
(pl. tartósítászert tartalmazók) kicsapódás! okoz
hatnak. 

A törzsoldat 24 órán belül felhasználandó, ha 
szabahőmérsékleten (15-25 °C), vagy 48 órán be
lűl, ha 5°C-on hútve tárolják. 

2. lnfúziós oldat készítés: 
A feloldott gyógyszert (törzsoldatot· 500 mg ha

tóanyag 1 O ml d eszt. vízben oldva) a következő ín
fúziós oldatok 250 ml-éhez kell hozzáadni beadás 
előtt: 

5% glukóz; 
Ringer-laktát + 5% glukóz; 
Ringer-laktát; 
0,9% nátrium-klorid 

A kész infúziósoldat (a végleges hígított gyógy
szer) szabahőmérsékleten (15-25 oq 6 órán belül; 
5°C-on 48 órán belül haszn$1andó fel 

Semmilyen egyéb gyógyszer nem keverheló 
az oldathoz, hacsak a kompatibilitásuk nem bizo
nyított. 
• Mellékhatás 

A leggyakrabban közölt (>60%) mellékhatás az 
injekció helyének irritációja, phlebitis, fájdalom és 
érzékenység. Magasabb orális adagoknál átmeneti 
hallászavar is előfordult 

Gyomor-bélrendszeri zavarok: az oralisan adott 
klaritromicinnel folytatott klinikai vizsgálatok alapján 
leggyakrabban közölt mellékhatások gastrointesti
nalis panaszok (9,5%), pl. émelygés, hányás, hasi 
puffadás (egyes esetekben görcsök), hasmenés, 
emésztési zavar, szájpenész, stomatitis, lzérzés za
var voltak. 

Af!ergíás reakciók: a szájon át adott klaritromicin 
kezelés során allergiás reakciók is elófordultak, 
urticariától és enyhe bárkiütésektól (1, 1%) az ana
phylaxiáig terjedóen. 

Hepatikus reakciók: az oralis terápiával kapcso
latba hozható hepatomegaliát. és a máj enzimek 
(G OT. GPT, alkalikus phosphatase, LDH, bilirubin,
GT) átmeneti emelkedését közölték {0,7%). 

Más makrolidek (eritromicin) adásánál intrahep
atikus cholestasist, epepangásos hepatitis! írtak le, 
melyek bizonyos körűlmények közölt epekőkolikát 
utánoztak. Ezek a panaszok egyes esetekben klarit
romicinnel kapcsolatban is jelentkezhetnek. Ilyen 
esetben a Klacid adása felfüggesztendó. 

Vesereakciók: ritkán, magas oralis adagolás 
mellett emelkedett a maradéknitrogén és a szérum 
kreatinin koncentráciO. 

Központi idegrendszeri reakciók: oralis kezelés 
alatt beszámoltak átmeneti központi idegrendszeri 
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mellékhatásokról, beleértve fejfájás!, nyugtalansá
got, szédülést, álmatlanságot, hallucinációkat, rém
álmokat és zavartságot; azonban ezek oka, és köz
vetlen összefüggés nem bizonyított. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A klaritromicin a többi makrolidokhoz hasonlóan 
a máj citochrom P450 rendszerén át metabolizáló
dik. Ezért óvatosan adandó együtt az alábbi gyógy
szerekkel: 

A teofillin és karbamazepin-szint enyhén, de 
szignifikánsan megemelkedett, ha ezeket a szereket 
együtt alkalmazták oralis klaritromicinnel, ezért a 
fenti szerek szérumszintjét ellenőrizni és szükség 
eselén a dózis! csökkenteni kell. 

A klaritromicin szedése is együtt járhat egyéb, a 
cytochrom-P450 enzimmel metabolizálódó gyágy
szerek szérum szintjének emelkedésével is (pl. di
goxin, warfarin, Syncumar). 

A terfenadin szérumszintjét a makrolidek meg
emelhetik , ami arrhythmiák kialakulásához vezethet 
(lásd Ellenjavallat). 

Ergoiamin .derivátumokkal pl. bromocriptinnel 
való együttes adása is komolyan mérlegelendő 
más makrolidokhoz hasonlóan ergotismus veszélye 
miatt. 

Eritromicin kezeléssei szimultán oralisan adagolt 
midazolam és triazoiam plazmakoncentrációja je
lentósen megnövekedik, és kiválasztásuk lelassul, 
hatásuk fokozódik és megnyúlik. Ugyanez érvényes 
a midazolam iv. alkalmazása során is. Ez az interak
ció klaritromicin esetén sem zárható ki. 
• Figyelmeztetés 

Mivel a klaritromicin a májon át választódik ki, 
gondosan ellenőrizni kell/azokat a betegeket, akik 
súlyos májfunkciós zavarban szenvednek. 

A jelentősen beszűkül! vesefunkciójú betegek
nek a dózis! csökkenteni kell (lásd Adagolás). 

Keresztrezisztencia jöhet létre a klaritromicin 
és más makrolidok, a linkamicin és klindamicin kö
zött 

Terhesség, szoptatás 
Állatkísérletek adatai szerint magas dózisok nö

velik a foetalis anomáliák előfordulásának gyakori
ságát. Nincs tapasztalat szaplató anyákon. Ezért 
nem javallt az iv. Klacid adása terhes, vagy szopta
tó anyáknak. 

Nem ismeretes, hogy az iv. Klacid befolyásolná 
a diagnosztikai módszerek eredményeit 

Túladagolás eselén az iv. klaritromicin adását fel 
kell függeszten i: és meg kell kezdeni a megfelelő tü
neti terápiát. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {30 °C) alatt, fény
től védve. 

Az elkészített oldatok csak a javasolt időn belül 
használhaták {lásd Adagolás). 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4631 

KO NAKION MM PAEDIATRIC 2 mg 

injekció (5 x 0,2 ml) 

ROCHE 
.· .. 

ATC kód: 8028 A01 

A K1-Vitamin (phytomenadion), mely a K9r1akion 
MM paediatric injekció aktív hatóanyaQ3., a Véralva
dást elósegító faktor. A prothrombin, a VII, a IX, és a 
X alvadási faktorok, valamint a koagulációt gátló 
protein C és protein S termelődéséhez szükséges a 
szervezetben. 

A K1-vitamin alig jut át a placenta barrieren és 
csak alacsony koncentrációban választódik ki az 
anyatejjel. 

A K1-vitamin hiánya újszülöttekben vérzéses be
tegséghez, an ún. morbus haemorrhagicus neona
torumhoz vezethet 

A K1-vitamin, mely a fent említett koagulációs 
faktorok szintéziséhez szükséges, normalizálja az 
abnormális koagulációs stalust és meggátolja aK,
vitamin hiány miatt létrejött vérzés!. 

A kevert micellás {lv1M) oldatban a K1-vitamint 
egy lecitin! és epesavat tartalmazó fiziológiás kol
loidális rendszer szolubilizálja. 

A K1-vitamin a vékonybélből szívódik fel. Epe hi
ányában a felszívódás csökken. 

ElsOsorban a májban halmozódik fel: 90%-ban 
kötődik a plazma lipoproteinekhez és csak rövid 
ideig raktározódik a szervezetben. 

A K1-vitamin polárosabb metabolitokká pl. fitom
enadion-2,3-epoxiddá alakul. 

Eliminációs felezési ideje kb. 1,5-3 óra. A K 1-vi
tamin glukuronid és szulfát konjugátum formájában 
ürül az epével és vizelettel 
• Hatóanyag 

2 mg phytomenadionum (0,2 ml) ampullánként 
kevert micellás oldatban. 
• Javallat 

Marbus haemorrhagicus neanatorum megelőzé
se és terápiája. 
• Ellenjavallat 

A kész11mény alkotórésze iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

- Profilaxis céljára 
- minden egészséges újszülöttnek: 2 mg adan-

dó orálisan születéskor vagy hamarosan a szüJetés 
után; majd 4-7 nap múlva újab b 2 mg orálisan; 

-kizárólag szoptatott csecsemőknek: a minden 
egészséges újszülöttnek ajánlott adagokon kívül ha
vonta 2 mg adandó orálisan a szoptatási periódus 
végéig; 

- veszélyeztetett újszülötteknek (pL koraszűlöt
teknek): 1 mg adandó im. vagy iv. születéskor vagy 
hamarosan születés után, ha az orális adagolás 
nem lehetséges. 
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A további adagok nagysága és a beadás gya
korisága az alvadási státustól függ. 

- Terápiás célból 
A kezdő dózis 1 mg iv. A további adagok a klini

kai képtól és az alvadási státustól függnek. 
Szükséges lehet a Konakion terápia azonnal ha

tásos kezeléssei történő kiegészítése, pl. a teljes vér 
vagy alvadási faktorok transzfúziója a súlyos vér
vesztés és a késedelmes K1-vitamin válasz kom
penzálására. 

-A beadás módja: orális vagy parenterális. 
Orálisan: a szükséges mennyiséget fecskendó

vel és tűvel ki kell szívni az ampullából, majd a tű el
távolítása után a fecskendő tartalmát az újszülött 
szájába kell juttatni. 

Parenterálisan: a Konakion MM paediatric injek
ció nem kerverhető vagy hígítható más parenterálls 
gyógyszerrel. Beadható azonban az infúziós beren
dezés alsóbb szakaszába injektálva. 
• Mellékhatás 

Parenterálls beadás után - ritka esetben ana
phylactoid - reakció léphet fel. Lokális irritáció a be
adás helyén kis valószínűséggel előfordulhat. a kis 
injekciós térfogat miatt. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A K1-vitamin antagonizália a kumarin típusú anti
coagulánsok hatását. 
• Figyelmeztetés 

Felhasználás előtt meg kell győződni arról, hogy 
az ampulla tartalma víztiszta-e. Ha nem megfelelóen 
tárolják, az oldat zavaros lehet vagy a fázisok szél
válhatnak. Az ilyen ampullát nem szabad felhasz
nálni. 

T ú/adagolás: Nem ismert. 
Eltartás: fénytól és hótól védve, 25 °C alatti hő

mérsékleten. 
• Megjegyzés: +VSz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4204 

KREON kapszlllá(20x) 
KREÖN ·25 OOO·I<apszulá 

(20x; sox;' 100x) 
KFIEORgfánülallimi(SOx) . 

KALI~CHEM!E 

A Kreon készitmények sertéspancreasból előál
lított pankreatint tartalmaznak, a pancreasenzimek 
pótlását teszik lehetövé. A magas enzimtartalmú, 
1-2 mm átmérőjű granulátumokat enteroszolvens 
bevonat védi a gyomorsav inaktivB.ló hatásával 
szemben. A gyógyszerkapszulák anyaga zselatin, 
mely a gyomorban a pH-értéktő! függetlenül 2-3 

percen belül oldódik. A kiszabaduló granulátumok 
egyenletesen elkeverednek a gyomorlarlalommal, s 
jutnak át a duodenumba. Az enzimek a granulátu
mokból a duodenumban (pH = 5,5) szabadulnak fel 
gyorsan és egyenletesen. 
• Hatóanyag 

Kreon kapszula: 300 mg pancreatinum (gyomor
savrezisztens be.vonatú pelletekben) megfelel 8000 
lipáz-, 9000 amiláz-, 450 proteáz (F.I.P.) egységnek 
kapszulánként. 

Kapszula színezóanyaga: sárga vasoxid, vörös 
vasoxid, fekete vasoxid, titan dioxid. 

Kreon 25 OOO kapszula: 300 mg Pancreatinum 
(gyomorsavrezisztens mikro pelletekben) 25 OOO 
lipáz-, 18 OOO amiláz-, 1 OOO proteáz (F.!.P.) egység 
kapszulánként. 

Kapszula szfnezőanyaga: sárga vasoxid E 172, 
vörös vasoxid E 172, titandioxid E 171. 

Kreon granulátum: 825 mg pankreatinum 
(gyomorsavrezisztens pelletekben) ez 20 800 
lipáz-, 20 800 amiláz-, 1 250 proláz (F.I.P.) egység 
tasakonként 

Segédanyagként kb. 800 mg szacharózt is tar
talmaz tasakon ként. 
e Javallat 

A pancreas exocrin funkciójának zavarai; 
exocrin pancreaselégtelenség. Krónikus pancreati
tis, krónikus epeúti betegségek, gyomorresectio, 
pancreasmútét utáni enzimpótlás. 

Mucoviscidosis esetén az elégtelen pancreas
múködés kiegészítése. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Akut pancre
atitis, krónikus pancreatitis akut fellobbanása. 
• Adagolás 

Kreon kapszula: napi 3-5-szőr 1 kapszula, mely 
adag felnőtteknélnapi 6-12 kapszuláig emelhető. 

Kreon 25 OOO kapszula: főétkezéseknél 1 kap
szula, mely adag felnötteknél a betegség súlyossá
gától függóen emelhető. 

Kreon gyomorsavrezisztens granulátum: főétke
zéseknél 1 tasaknyi granulátum, mely adag napi 6 
vagy ennél több tasaknyira emelhető felnótteknél. 

A kapszulákat étkezés közben egészben, ele
gendő folyadékkal kelllenyelni. 

Kisgyermekeknek, ill., akik a kapszulát nem tud
ják lenyelni, a kapszulát szét kell nyitni és a tartal
mát kevés pépes ételbe keverve szélrágás nélkül 
kell bevenni. Ajánlatos a bevétel után gyümölcsle
vet, langyos teát, vizet itatni. 

A granulátumot kanállal vagy közvetlenül a ta
sakból kell bevenni. A bevételt követően kevés vi
zet, gyümölcslevet, szörpöt vagy langyos teát kell 
fogyasztani. 
o Mellékhatás 

Hasmenés, székrekedés, gyomorpanaszok, 
émelygés, bórtünetek előfordulhatnak. 
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e Figyelmeztetés 
Az enterosolvens bevonat védelme érdekében a 

granulátumot szélrágás nélkül kelllenyel ni. Nem al
kalmazható olyan betegeknél, akiknél ismert sertés
hús- vagy enzim hypersensivitás áll fenn. 

A hasnyálm.irigy enzim terápia nem késleltetheti 
vagy helyettesítheti az elsődleges rendellenesség 
kezelését. 

Nagyadagú pankreatin dózisok után az iroda
lomban húgysavszint emelkedést írtak le a vérben 
és vizeletben, valamint a folsav és vasfelszívódás 
csökkenését. 3 nappal a crymotrypsin meghatáro
zás előtt abba kell hagyni a szedését. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 15-25 °C közölt 
száraz helyen, nedvességtől védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4231 (25 OOO kap
szula); OGYI-T.: 4232 (granulátum); K- 1224 (kap
szula) 

KRYPTOCUR ólcfat(2 x 10 ml) ··. 

"-'-.ATC kód'· H~AD1 

A Kryptocur hatóanyaga a gonadorelin, az LH 
és FSH gonadotropinok releasing hormonja, melyet 
szintetikus uton állítanak elő. 

Cryptorchismusban szenvedó fiuk szérum és 
herebiopsiás hormonmeghatározásai arra utalnak, 
hogy a testisek leszállásának elmaradása (malde
scensus testis) az esetek t0bbségében a hypothala
mus-hypophysis-gonád-t8ngely intrauterin insuffici
entiájának következménye. A cryptorchismusos he
rék spermatogonium-száma a születést követő első 
hónapokban még normális, a csirasejtkárosodás a 
dystopiás helyzet következtében csak kb. egy év 
múlva jelentkezik és a korral súlyosbodik. Igy a leg
jobb fertilitási prognózist biztosító kezelési idő az el
ső és második életév közölt van. 

A Kryptocur LH-elválasztást serkentő hatása ré
vén a Leydig-sejtek tesztoszteron termelését stimu
lálja. FSH-hatása révén az első életévekben különö
sen alacsony számú LH-receptorok szintézisét ser
kenti, a tesztoszteront a ganédokhoz szállító speci
fikus transzportfehérje (ABP == androgen binding 
protein) szintézisét fokozza, és a tesztoszteron pro
hormon aktiv dihidrotesztoszteronná történő átala
kulásához szükséges 5-alfa-reduktáz aktlvitását 
növeli. Az FSH hatás felerősíti a lokális tesz
toszteron-hatásokat, így a tesztoszteron termelés 
csekély stimulációja elegendő a descensushoz. A 
Kryptocur kezelés eredményessége a kortól füg
getlen. 

A Kryptocur .. hypophysiotrop" hatása a goná
dokat fiziológiás és a kornak megfelelő módon sti-

mulálja. A negatív feed-back szabályozás megaka
dályozza a túlstimulációt, a szérum-tesztoszteron a 
gyermekekre jellemző értékeken belül marad. 

A Kryptocur nasalis alkalmazásakor a 
gonadoretin maximálisan 15 perc múlva reszor
beálódik. Szérum felezési ideje kb. 5 perc, protein
kötődése 15% alatti. A májban és vBsében 
oligopeptidekre bomlik, amelyek a vese útján elimi-
nálódnak. · 

A Kryptocur nasalis felszívódása 1-2%-os. Az 
előírásnak megfrlelóen alkalmazva a hatóanyag 
megbízhatóan felszívódik az orrnyálkahártyán ke
resztül nátha eselén is. Orálisan alkalmazva hatás
talan. 
• Hatóanyag 

20 mg gonadorelinum 10 g vizes oldatban. Egy 
porlasztott adagban 0,2 mg. Tartósítószer: benzilal
kohol. 
• Javallat 

Egy- és kétoldali rejtett heréjűség. 
A kezelést a lehető leghamarabb el kell kezdeni, 

lehetőleg a 12-24 hónapos kor között. Idősebb 
gyermekek eselén is alkalmazható. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer komponenseivel szembeni túlérzé
kenység. 
• Adagolás 

Kortól és testtömegtól függetlenői a napi adag 
1,2 mg: naponta 3-szar (reggeli, ebéd és vacsora 
elót!) mindkét orrlyukba 1-1 porlasztott adag. 

Az alkalmazás módja és időtartama: 
Az oldatot az üvegre csavarható adagolópum

pával az orrba kell fújni. Egy üveg 14 napi kezelés
re elegendő. 

A kezelési időtartam 28 napos, akkor is, ha már 
hamarabb javulás észlelhető. Adott esetben a keze
lés 3 hónap múlva. vagy később megismételhető. 

Beszűkül! máj- vagy vesefunkció esetén a szo
kásos adag alkalmazásakor a gonadoretin hatás 
meghosszabbodhat vagy felerősödhet 
• Mellékhatás 

Előfordulhat a gyermek élénkebbé válása. a 
penis átmeneti megnagyobbodása és túlérzékeny
ségi reakciók, pl. bórreakció. Ritkán anaphylaktoid 
reakciók előfordulhatnak (hosszabb alkalmazás so
rán antitestképződés léphet fel és ez hatáscsökke
néshez vezethet). 

Az anatómiai rendellenességeket sebészi uton 
kell megoldani. A fennálló obstrukció mind spontán, 
mind a rejtett heréjűség hormonális kezelése során 
heretorziét okozhat. Erős herefájdalom fellépésekor 
a kezelést félbe kell szakitani és szükség eselén 
műtétre is sor kerülhet. 

A helyi alkalmazás következtében orrnyálkahár
tya izgalom, alkalmanként orrvérzés léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adni: 
-hypophysis- vagy sexuálhormonokkal. 
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e Figyelmeztetés 
Lcydig-sejt stimulé.ciós teszt a hypophysis! 

hosszú időre blokkolhatja és a Kryptocur hatását 
gátolhatja. 

Megfelelő terápiás eredmény csak az adagolási 
elóirés és a kezelési időtartam betartáséval várható. 
(Javallt a Kryptocurt mindig az étkezések előtt ada
golni, bár étkezések után is adható, ha az egyes al
kalmazások közötti egyenletes időtartama! a beteg 
be tudja tartani). 

Túladagolás. A genadareJin biológiailag nagy 

adagokban is jól tolerálható, mérgezéses esetek 
nem ismertek, a szervezetből gyorsan eliminálódik. 

Túladagoláskor különösebb beavatkozásra nin
csen szükség. 

Eltartás: 2 és 8°C közölt hűtőszekrényben, meg
fagyástól védve. A használatban lévő üveg szaba
hőmérsékleten is tartható, de közvetlen meleghatás
tól óvni kell. 
• Megjegyzés:++ VSz 
• Törzskönyvi szám: K- 2299 
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LA.cTA'rE:o.l'IINGEFi's 
'ÚSP•BAX"fER. in!LíziO 
{500 ml; iö:OOml) 

Steril, pirogénmentes, elektrolitokat tartalmazó 
infúzió-(Viaflex) műanyag infúziós tasakban. 

A Ringer-laktát infúzió folyadék- és elektrolit pót
lásra alkalmas infúziós oldat. 

Enyhe lúgosító hatása annak tulajdonítható, 
hogy a laktát ionok a májban bikarbonáttá, majd 
széndioxiddá és vízzé metabolizálódnak, ami 
hidrogénkatianak felhasználásával jár. 

A Ringer-laktát infúzió a beteg klinikai állapotától 
függóen diuresist okozhat. 
• Hatóanyag 

Összetétel literenként 

Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Caldum chioratum dihydricum 
Natrium laeticum solutum 
Aqua destillala pro inj. 

Elektrolittartalom 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
CI-
Laktát-

Ozmolarítás: 
pH: 

• Javallat 

l 

6,0 g 
0,3 g 
0,2 g 
3,1 g 

ad 1000,0 ml 

mmol/1 
130,0 

4,0 
1,5 

109,0 
28,0 

272 mOsm/1 
6,0-7,5 

Hypovolaemiás shock-állapotok bevezető keze
lése, különböző eredetű hypotoniás- és isotoniás 
dehydratiós állapotok (só- vízhiányos ex-siccosis), 
napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezése. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis győgy
szerek infundálásához vivőoldat 
• Ellenjavallat 

Hypertoniás dehydratio (hypernatraemia, vízhiá
nyos exsiccosis), hyperhydratiós állapotok (oede
ma), metabolikus alkalosis, hypokalaemiás alkalo
sis, respirációs alkalosis, lactatacidosis, hyperlac
tataemia, súlyos májműködési zavarok. 

Csecsemőknek nem adható! 
• Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban. 
A teljes adag és az infundálás sebessége a kor

tól, a súlytól és a beteg klinikai állapotától, valamint 
a laboratóriumi vizsgálatok eredményétól függ. 

L 
Felnőtteknek 

Altalában szükséges napi adag: 1000--1500 ml 
infúzió. 

A maximális infundálási sebesség: 120,-:-_180 
csepp/perc, azaz 360-540 ml lnfúzió/órá___ -. 

Nagyfokú extracelluláris folyadékveszteség ese
lén a bevitt infúzió mennyiség 24-48 órán belül 
2000-6000 ml-ig terjedhet. 

Használati utasítás a Viaflex műanyag infúziós 
tasakban levő infúzió alkalmazásához: 

Leírás: 
A Viaflex műanyag infúziós tasak rövid, kék szí

nű védőborítóval ellátott - szerelékhez kapcsolható 
- kifolyócsonkkal, valamint egy második- önzáródó 
látexből készült - gyógyszeradagoló csonkkal ren
delkezik. A gyógyszeradagoló csonk az egyetlen 
hely, melyen át fecskendővel gyógyszer adagolható 
a rendszerbe. 

Ha olyan szereléket használ, mely levegőcsatla
kozóval rendelkezik, meg kell győződni arról, hogy a 
levegőztető bejárati riyílás mindig zárt legyen. 

!. Efókészület az infúzió adagolásához 
1 . Vegye le a kűlső védóborítót, feltépve a felső 

bevágásnál és emelje ki az infúziót tartalmazó belső 
műanyagtasakot. 

2. Igazítsa meg az infúziós tasak szélén levő 

akasztó! és a csatlakozó csonkokat, ha szűksé
ges. 

3. Erőteljesen nyomja össze az infúzió! tartal
mazó tasakot, és figyelmesen ellenőrizze, hogy 
van-e esetleg szivárgás, vagy valamilyen kis ré
szecske az infúziós oldatban vagy a hegesztés 
mellett zavaros-e az oldat. 

Ne használja az infúzíós tasakot, ha bármilyen 
rendellenességet észlel. 

Előfordulhat, hogy az infúziós műanyag tasakon 
némi elhomályosodás látható, ami a sterilizálási fo
lyamat alatt keletkező nedvesség - abszorpció kö
vetkezménye. Ez nem befolyásolja az infúzió minó
ségét. A homályosság lassan eltűnik. 

4. Függessze fel a tasakat a fülön levő akasztó 
segitségével. 

5. A sterilitásra ügyelve készltse elő a szerelé
ket. 

6. Távolítsa el a kék védőboritót az infúziós tasak 
alján levő kifolyócsonkról és illessze be jól a szere
lék csatlakozóját a csonkba. 

7. Töltse fel a szereléket és állítsa be az adago
lást az előirás szerint. Ha aszerelék elzáródna, ne 
pumpálja vissza az oldatot a tasakba, hanem cse
rélje ki a szereléket 

B. Használat után ürítse ki a tasakat és a szere
lékeket Nem szabad tárolni félig használt tasako
kat 
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If. Gyógyszer (elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás -amennyiben szükséges- az infúziós tasak
ban levő infúzióhoz 

a) Gyógyszer (elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás az infúzió beadása előtt 

1 . Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkol 
(fertötlenítse a gyógyszerbevivó csonk látex felüle
tét a megfelelő antibakteriális folyadékkal az aján
lott eljárás szerint). 

2. Fecskendőt és 19-22 gauge méretú tút 
használva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk ön
záródó gumimembránját és fecskendezze be a 
gyógyszert. A gyógyszer befecsken.dezése után a 
!út ne hagyja a membránban. A gumimembrán ön
záródó. 

3. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert {elektrolitkoncentrátumot). 

Nagy koncentrációjú gyógyszerek ( elektrolitkon
centrátumok) hozzáadása esetén, mint pl. kálium
klorid, a tasakol fordítsa az adagolócsonkkal felfelé, 
majd összenyomva a csonkokat- mialatt a tasak így 
megfordítva van - ürítse tartalmukat a tasakban levő 
infúzióba. Ezután az infúziós tasak tartalmát keverje 
jól össze. 

b) Gyógyszer (elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás az infúzió adagolása közben 

1 . Zárja el a görgós zárat a szereléken. 
2. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat (az 

a) 1. pontban leírtak szerint). 
3. Fecskendőt és 19-22 gauge méretú tút hasz

nálva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk önzáródó 
gumimembránját és fecskendezze be a gyógyszert. 
A gyógyszer befecskendezése után a túl ne hagy
ja a membránban. A gumimembrán önzáródó. 

4. Vegye le a tasakol az állványról és fordítsa az 
adagolócsonkkal felfelé. . 

5. Összenyomva mindkét csonkat- mialatt a ta
sak így megfordítva van - ürítse a tartalmukat a ta
sakban levő infúzióba. 

6. Keverje jól össze az intúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátumot). 

7. Fordítsa vissza a tasakat a használatának 
megfelelő helyzetébe és folytassa az infúzió adago
lását. 

Figyelem! 
1. Ne levegőztessen. 
2. Ne használja a tasakat ha a benne levő infú

ziós oldat nem tiszta, vagy nem átlátszó vagy ha a 
tasak sérül! 

3. Ne használja soros csatlakozásokban az infú
ziós tasakokat !lyen esetben ugyanis légembólia 
alakulhat ki, mivel rezidualis levegő kerülhet a sze
reléken át az érpályába az első tasakból, mielőtt 
még a második tasak tartalmának adagolása meg
indulna. 

4. A gyors infúzió-adagolás ártalmas lehet 
5. Ajánlatos az intravénás szereléket 24 órán-

ként legalább egyszer lecserélni. · 

A szerelékhasználat részletes adatai beszerez
hetök a Baxter Healthcare Ltd-tól. 
• Mellékhatás 

Kedvezátlen reakciók léphetnek fel magától az 
infúziós oldattól vagy az adagolás technikája 
következményeként. Hőemelkedés, az infúzió be
adása helyén gyulladás, vénás thrombosis, vagy 
az infúzió helyétól kiinduló és innen tovaterjedő 

phlebitis, extravasalio és hypervolaemia alakul
hat kl. 

Bármilyen mellékhatás észlelésekor az infúzió
adást le kell állítan i, a beteget meg k~ll vizsgálni és 
a megfelelő gyógyszeres kezelést meg kell kezdeni. 
A fel nem használt infúziós oldatot és a szereléket 
esetleges vizsgálatra félre kell tenni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Foszfát- és hidrogénkarbonáttartalmú oldatok
kal, ill. elektrolitkoncentrátumokkal inkompatibilis, 
így azokkal elegyíteni tilos. 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás és sc. beadása lokális szövetkárosodást 
okozhat. 

Tartós parenterális kezeléskor a folyadékegyen
súly, a szérumionogram és a sav-bázis egyensúly 
változásának ellenőrzése szükséges. 

Napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezésé
re alkalmazva, egyidejűleg gondoskodni kell megfe
lelő víz és kálium bevite!ról. 

Nagy elővigyázatossággal alkalmazható de
kompenzált szívelégtelenség, súlyos veseelégtelen
ség, hyperkalaemia esetén, valamint olyan esetek
ben ha káliumretenció áll fenn. 

Lactatacidosis kezelése esetében nem használ
ható. 

Folyadéktúlterhelést okozhat a Ringer-laktát 
infúzió, melynek következtében a szérum-elekt
rolit koncentrációjának hígulása hyperhydratatio, 
pangásos állapotok vagy puJmanalis oedema ala
kulhat ki. 

Veseelégtelenségben szenvedő betegek eseté
ben a Ringer-laktát infúzió adagolása nátrium- vagy 
káliumretenciót okozhat. 

Kortikoszteroid vagy kortikatropin kezelés alatt 
álló betegek esetében óvatosságra van szükség a 
Ringer-laktát infúzió adagolásakor. 

Nagy elővigyázatossággal használható a 
Ringer-laktát infúzió. Túladagolás esetén metabo
likus alkalosis léphet fel. 

Nem szabad vérrel együtt és ugyanazon sze
reléken keresztül adagolni a koaguláció veszélye 
miatt. 

Parenterális gyógyszerkészítményeket az alkal
mazás elölt, de később is ajánlatos gyakran szabad 
szemmel is megvizsgálni, hogy nem tartalmaz-eszi
lárd részecskéket és nem mutat-e esetleges elszí
neződés!. 
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Az infúzió intravénás adagolására kizárólag ste
ril szerelék használható. 

Más gyógyszer az infúziós oldalba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírás 
izolóniás Ringer-laktát infúziós oldattal való hígítás! 
javasol. A sterilitásra ügyelni kell. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell lenni a 
pH és izotónia változására. 

Nem szabad tárolni gyógyszereket (elektro
litkoncentrátumokat) tartalmazó infúziós oldato
kat 

Kizárólag sértetlen tasakban levő tiszta oldat 
használható, a megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos. 

Terhességben csak abban az esetben szabad 
adagolni, ha ez mindenképpen szükséges és indo
kolt. (Ringer-laktát infúzióval nem végeztek állato
kon reprodukciós tanulmányokat, valamint nem is
mert az sem, hogy ártalmas-e a magzatra, vagy be
folyásolja-e a reprodukciós képességet humán al
kalmazás során.) 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 15-30 °C között. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4399 (1000 ml); 

OGYI-T.: 4398 (500 ml) 

l LAEVOOf,X 60 infúzió.· ..•.•...•.•• 
(10 x 250 ml; 10x500 ml) 

.. 

HüMAN-LAEvösAN _ ~/-Afc:~ód:-sÓsA;Aós~' 

Steril, pirogénmentes, elektrolittartalom szem
pontjából izotóniás dextránoldat. 

A klinikumban használatos dextránok elágazó 
láncú glukózpolimerek, melyekben 200-450 glukóz
molekula több, mint 90%-a a-1 ,6-glikozid kötésben 
van. A felhasznált dextrán átlagos molekulatömege 
kb. 60.000. 

A dextrán 60 a következó.in vivo hatásokkal ren
delkezik: 

Volumenhatás: 1 g dextrán kb. 20-25 mg vizet 
köt meg. A kiválasztódási ráta figyelembevételével 
a 6%-os dextrán 60 infúzió volumenhatása kb. 6 
óráig tart. A vértérfogat növekedése közel azonos 
az intundáll mennyiséggel. 

Vérkeringésre gyakorolt hatás: dextrán tartalmú 
oldatok infúziója fokozott vénás visszaáramláshoz, 
verótérfogat- és ezáltal szívperctérfogat emelkedés
hez vezet. Az intundáll dextrán 60 oldat haemodilu
tiós hatása következtében a vér viszkozitása csök
ken, mely kedvezó hatású. 

Antithrombotikus hatás: a monomolekuláris dex
tránréteg a vér alakos elemeit és az ér endotheljét 
bevonja, így megakadályozza a véralvadási fakto-

rak felszabadulását. A dextrán 60 csökkenti a 
thrombocyták aggregációs képességél és növeli 
a thrombusok oldódását. Thrombosis profilaxisban 
a 6%-os dextrán 60 infúzió előnye a 10%-os dextrán 
40 infúzióval szemben, hogy hosszabb ideig van 
a vérkeringésben. 

A dextrán 60 kiválaszlódása főleg a vesén ke
resztül történik. Az intundáll mennyiség kb~ _30%-a 
6 óra alatt, kb. 40%-a 24 óra alatt váláSzt6dik ki a 
vesén keresztül. Felezési ideje a vérben kb. 24 óra. 
Dextránbontó enzimek (dextranázok) révén a dex
trán glukózrabomlik és végül az anyagcserében fel
használódik. A lépben, a májban és a vesékben rö
vid ideig tartó dextrán tárolás történik. A visszatar
tott dextrán lassan, kb. 70 mg/ttkg/nap mennyiség
ben teljesen lebomlik. 
e Hatóanyag 

literenként 

Dextranum 60 60,0 g 
(átlagos relatív molekulatömeg: 60.000) 
Natrium chioratum · 
Aqua dest. pro inj. 

Elektrolittartalom 
Na• 
Cl· 

Ozmolarítás: 
Kolloidozmotikus nyomás: 

pH: 
• Javallat 

9,0 g 
ad 1000,0 mg 

154,0 mmol/1 
154,0 mmol/1 

300 müsm/1 
kb. 95 mbar 

(kb.70 Hgmm) 
3,5-6,0 

Érpálya feltöltése volumenhiányos állapotokba; 
égéssel, traumával, operációval összefüggésben ki
alakuló hypovolaemias shock prophylaxisa és terápi
ája; haemodilutio (pl. isovolaemias haemodilutio). 
e Ellenjavallat 

Oextrán iránti túlérzékenység, hypervolaemia, 
hyperhydratatio, súlyos pangással járó szívelégte
lenség, organikus vesemegbetegedések haemor
rhagiás diathesis. 

Terhesség, szoptatás (lásd Figyelmeztetést is). 
Fibrinogénhiány eselén történő alkalmazás (lásd 

Figyelmeztetést is). 
Különös elővigyázatosság szükséges azon be

tegek esetében, akiknél dekompenzált szívelégte
lenség, tüdőoedema, csökkent vesemúködés, kró
nikus májbetegség vagy az extracelluláris tér be
szűkülésével járó dehydratiós állapot áll fenn. Ezek
ben az esetekben elsősorban. krisztalloid oldatokkal 
történő folyadékpótlás szükséges. 
e Adagolás 

Intravénás cseppinfúzióban. 
Az első adag dextran infúzió adása előtt 1-2 

{maximum 15) perccel dextran 1 OOO (pl. Promit i nj.) 
adandó lassan, ív. (lásd Figyelmeztetést is), amely 
ismétlendő 48 áránál tovább adott dextran infúzió 
esetén. 
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Az első 20-50 mg infúzió! lassan, a beteg gon
dos megfigyelése mellett kell infundálni, mivel ana
phylaxiás reakció általában a dextrán infúzió adásá
nak első perceiben jelentkezhet 

Felnőtteknek 

Napi adagok 
Volumenpótlás esetén az adagolás a beteg klini

kai állapotától függ. 
Thrombosis prophylaxisban a szokásos adago

lás 500 mg infúzió az operáció napján és a követke
ző 2-3 napon. Fokozott thrombosisveszély eselén a 
prophylaxis folytatható (500 mg infúzió 2-3 napon
ként). 

fsovolaemiás haemodi/utio esetén a haematokrit 
érték nem csökkenhet 27-30 alá, ezért gyakran 
6%-os dextrán 60 infúzió és 5%-os humán albumin 
1 : 1 vagy 2 : 1 arányú keverékéból álló oldat alkal
mazandó 

A maximális napi adag a 17 mg infúzió/ttkg/nap 
( 1 g dextrán 60/ttkg/nap) értéket nem haladhatja 
meg. 

Infúzió adagolási sebesség 
A szakésos infundálási sebesség 1-3 mg infú

zió/ttkg/óra (kb. 20-60 csepp/perc). 
Szükség eselén gyorsinfundálás lehetséges. 
Azok az adagolási adatok, amelyek nem ttkg-ra 

vannak megadva, 70 kg-os emberre vonatkoznak. 
Milliliterról cseppre történő átszámításnál olyan infú
ziós szerelékból kell kiindulni, melynél 20 csepp 1 
mg-nek felel meg. 
• Mellékhatás 

Anaphylaxiás reakció, elsősorban az infúzió 
megindítása utáni első percekben- igen ritkán (elő
fordulási gyakorisága O, 1% alatt van). Ez legtöbb
ször hányásban, enyhe hőemelkedésben, viszketé
si ingerben, hidegrázásban és urtleariában nyilvá
nul meg. Shockkal és életveszélyes görcsökkel járó 
súlyos allergiás reakció {akár szív- és légzésbénu
lás is) - rendkívül ritkán {előfordulási gyakoriság 
0,01% alatt van). 

Allergiás reakció fellépésekor az infundálást 
azonnaile kell állítani és aszokásos intézkedéseket 
meg kell tenni (Lásd Figyelmeztetést). 

A javasolt maximális napi dózisnál (1,0 g dex
trán 60/ttkg/nap) nagyobb adagok infundálásakor 
vérzési komplikációk jelentkezhetnek 

Az első 20-50 mg infúzió infundálásakor a bete
get gondosan figyelni kell, mivel anaphylaxiás és al
lergiás reakciók általában a dextrán infúzió adásá
nak első perceiben lépnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Inkompatibilitás veszélye miatt az infúziós olda
tot más gyógyszerrel elegyíteni tilos! 
e Figyelmeztetés 

A dextrán infúzió adásakor ritkán fellépő súlyós 
anaphylaxiás reakció az esetek jelentős részében 
megelózhetó, ha a dextran infúzió adása előtt az án-

titest-kötő helyek manavalens heptannal (dextran 
1000 = kis molekulatömegú dextran) pl. Promit in
jekcióval blackolva vannak. Az adag felnőtteknek: 
20 mg Promit inj. lassan (legalább 1-2 perc alatt) 
intravénásan. 

Allergiás reakciók eselén a következő azonnali 
intézkedések szükségesek" Ring, Messmer (1977) 
és Kilian Mehrkens (1982) szerint: 

Infúzióadás leállítása 

Bórreakciók esetén, 

Tachycardia, 
vérnyomásesés, 
hányinger, 
hányás esetén 

lll. Shock, bronchospasmus. 
valamint 

IV. Szív és/vagy légzésleállás 

eseteiben 

antihisziaminok adása 

antihisziaminok és 
kortikoszteroidok 
{pl. 100 mg prednisolon 
iv. adása) 

1. 0.05-Q, 1 mg adrenalin 
adása lassan iv. 

2. kortikoszteroidok adása 

pl. 1000 mg prednisolon iv. 
3. volumenhelyettesftés 
pl. 5 %-os humán 

albuminnal 
4. oxigén adása és a 
szokásos reanímációs 
intézkedések végrehajtása. 

Nagyobb dózis a dilutiós hatás révén a haema
tokrit- és a haemoglobinérték, valamint a 
plazmaproteinkoncentráció csökkenéséhez vezet. 
10 g% alatti haemoglobin, ill. 27 alatti haematokrit 
érték kritikusnak számí!. 5,0 g% alatti összfehérje ér
téktő! albumin adása javasolt. A keringő vérmennyi
ség 20-25%-át meghaladó vérveszteség eselén 
erythrociták adása feltétlenül javallt. 

Fibrinogénhiány eselén kolloidális plazmapótló 
csak életveszélyes állapotban adható, amíg a vér
pótláshoz vér nem áll rendelkezésre (lásd Ellenja
vallatot). 

A volumen- és keringéstúlterhelés veszélyét na
gyobb adag és gyorsabb infundálás eselén mérle
gelni kell. 

A terápia során ügyelni kell elegendő folyadék 
adására. 

A szérumelektrolitok {főként nátrium, kálium és 
klorid), valamint a vízháztartás ellenőrzése szüksé
ges. 

A vesefunkciói gondosan ellenőrizni kell. 
Shockos állapotokban, melyek leginkább víz- és 

elektrolitvesztésből erednek (súlyos hányás, hasme
nés; égés), a dextrán 60 infúzióval történő kezdó ke
zelés után további kezelés szükséges kiegyenlített 
elektrolit oldattal. 

Hosszabb ideig tartó és nagydózisú dextrán 60 
terápia során a haemostasis ellenőrzése javasolt 
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Traumák és nagy sebészi beavatkozások után, 
melyek már önmaguk is alvadási zavarokat eredmé
nyezhetnek, a beteget az infundálás alatt és után 
különösen gondos megfigyelés alatt kell tartani, te
kintettel a vérzéses szövódményekre. 

Klinikai-kémikai vizsgálatok befolyásolása 
- A CreceliUs-Seifert, Hagendorn-Jensen és a 

Hultman (o-toluidin-módszer) analízist a vér magas 
dextrán koncentrációja meghamisítja, azaz emeli a 
vércukor értéket a dextrán 60 infúzió utáni első órák
ban. 

- Vizeletcukor meghatározásra nem alkalmazha
tó a polarimetriás meghatározás és a Nyiander
reakció a dextrán 60 infúziója után. 

-A vizelet fajsúlya röviddel az infúzió megkez
dése után - a nagyobb dextránmennyiség kivá
laszlódása következtében - jelentösen megemel
kedik. 

-A vércsoport-és Rh-faktor meghatározás, a ke
resztpróba és a Coombs-teszt az infúzió után zavar
meniesen kivitelezhető, de figyelembe kell venni 
hogy papain nal, ficinnel vagy bromelinnel kezelt vő~ 
rösvértestek dextrán tartalmú oldatban pseudoag
glutinációra hajlamosak. 

Terheseknek csak rendkívül indokolt esetben 
szabad alkalmazni, mivel egy esetleges anaphyla
xiás reakció a magzat hypoxiás károsodásához 
vagy halálához vezethet 

Szapiatás ideje alatt történő alkalmazásával 
kapcsolatban nem áll rendelkezésre tapasztalat, 
ezért használatának előnyét, ill. kockázatát gondo
san mérlegelni kell. 

Eltartás: állandó, 25 °C alatti szabahőmérsékle
ten tartandó, a hómérsékiEJYingadozásoktól óvni kell 
{kikristályosodás veszélye miatt). 

Szállítás alatt hidegtól óvni kell. 
Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, szín

telen infúziósoldat használható. 
A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké

sőbb felhasználni tilos. 
A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 

lejárati időn belül szabad felhasználni. 
o Megjegyzés: Or 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4822 (250 ml); 

OGYI-T.: 4823 (500 ml) 

LAEVODEJNÓ infúzió 

(1 o x 250 ml; lo x 500 ml) 
HUMAN-LAEVOSAN . ·ATC kód: BOSAA05 

Steril, pirogénmentes, elektrolittartalom szem
pontjából izotóniás dextrán oldat. 

A kinikumban használatos dextránok elágazó 
láncú glukózpolimerek, melyekben 200-450 glukóz-

molekula több, mint 90%-a a-1 ,6-glikozid kötésben 
van. A készítményben felhasznált dextrán átlagos 
molekulatömege kb. 40.000. 

A dextrán 40 a következő in vivo hatásokkal ren
delkezik: 

Volumenhatás: 1 g dextrán kb. 20-25 mg vizet 
köt meg. Figyelembevéve a kiválasztódási sebessé
get, a 1 0%-os dextrán 40 infúziósoldat expander 
hatása (a teljes hatás az infundált mennyiség kb. 
1 ,5-szeresét teszi ki) kb. 90 percig, a fennmaradó 
volumenhatása (a vér térfogat növekedése közel 
azonos az infundált mennyiséggel) további 1 ,5-2,5 
óráig tart. 

Vérkeringésre gyakorolt hatás: a dextrán tartal
mú oldatok infúziója fokozott vénás visszaáramlás
hoz, verótérfogat- és ezáltal szívperctérfogat emel
kedéshez vezet. 

Bár a 1 0%-os dextráA 40 infúziós oldat viszkozi
tása magasabb a plazmáénál, a vér viszkozitását a 
haemodilutíós hatás következtében csökkenti, és ez 
kedvező hatású. 

Antithrombotikus hatás: a monomolekuláris dex
tránréteg a vér alakos elemeit és az ér endotheljét 
bevonja, így megakadályozza a véralvadási fakto
rok felszabadulását A dextrán 40 esőkkenti a 
thrombocyták és legalábbis kezdetben az erythro
eyták aggregatiós képességét. növeli a thrombusok 
oldódását. 

A dextrán 40 kiválaszlódása főleg a vesén ke
resztül történik. Az infundált mennyiség kb. 60%-a 6 
óra alatt, kb. 70%-a 24 óra alatt választódik ki a ve
sén keresztüL 

Felezési ideje a vérben kb. 6 óra. Oextránbontó 
enzimek (dextranázok) hatására a dextrán glukóz
ra bomlik és végül az anyagcserében felhasználó
dik. A lépben, a májban és a vesékben rövid ideig 
tartó dextrán tárolás történik. A visszatartott dextrán 
lassan, 70 mg/ttkg/nap mennyiségben teljesen le
bomlik. 
e Hatóanyag 

literenként 

Oextranum 40 100,0 g 
(átlagos relatív molekulatómeg: 40.000) 
Natrium chioratum 9,0 g 

ad 1000,0 mg Aqua destillala pro inj. 

Elektrolittartalom 
Na• 
Cl 
Ozmolarítás: 
Kolloidozmotikus nyomás: 

pH: 
e Javallat 

154,0 mmol/1 
154,0 mmol/1 
300 mOsm/1 
kb. 95 mbar 

(kb .70 Hgmm) 
3,5-6,0 

Haemodilutio (pl. hypervolaemiás haemodilutio), 
shock következtében kialakuló mikrocirkulációs za
varok, cerebrális keringési zavarok (átmeneti isch
aemiás attack, ischaemiás károsodás), perifériás ar-
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tériás keringési zavarok, volumenpótlás {krisztalloid 
oldatokkal kombinálva), thrombosis prophylaxis (pl. 
extracorporalis keringés, haemodialysis), transz
plantációs sebészetben szervperfúzióhoz ( dextrán 
40 infúzió 1 : 1 arányú hígításban). 
e Ellenjavallat 

Dextrán iránti túlérzékenység, hypervolaemi8, 
hyperhydrata:tio, hypertoniás dehydratio, ill. az 
extracelluláris tér beszűkülésével járó dehydratiós 
állapot, súlyos pangással járó szívelégtelenség, or
ganikus vesemegbetegedések, haemorrhagiás 
diathesis. 

Terhesség, szapiatás (lásd Figyelmeztetést is). 
Fibrinogénhiány eselén történő alkalmazás (lásd 

Figyelmeztetést is). 
Különös elővigyázatosság szükséges azon be

tegek esetében, akiknél dekompenzált szfvelégte
lenség, tüdőoedema, csökkent veseműködés és 
krónikus májbetegség áll fenn. 
e Adagolás 

Intravénás cseppinfúzióban. Az adagolás a be
teg klinikai állapotától függ. 

Az első adag dextran infúzió adása előtt 1-2 
(maximum 15) perccel dextran 1000 (pl. Promit inj.) 
adandó lassan, iv. (lásd Figyelmeztetést is), amely 
ismétlendő 48 őránál tovább adott dextran infúzió 
esetén. 

Az eiM 20-50 mg infúzió! lassan, a beteg gon
dos megfigyelése mellett kell infundálni, mivel ana
phylaxiás reakció általában a dextrán infúzió adásá
nak első perceiben jelentkezhet. 

Felnőtteknek 

Napiadagok 
Plazmaexpanderként való alkalmazásánál kerin

gés fokozás ra a szokásos napi adag 500--1 OOO mg 
infúzió/nap. 

A maximális napi adag a 15 mg dextrán 40 
infúzió/ttkg/nap (1,5 g dextrán 40/ttkg/nap) értéket 
nem haladhatja meg. 

Perifériás és cerebrális keringési zavarokban az 
első napon 250-1000 mg infúzió, minden további 
napon 500 mg infúzió adandó. A kezelés idOtartama 
10-14 nap. 

infúzió adagolási sebesség 
A szokásos infundálási sebesség kb. 1,8 mg 

infúzió/ttkg/óra (ill. 40 csepp/perc). Az első kezelési 
napon a kezdő 500 mg infúzió! 1 órán belül be lehet 
adni. 

Szükség eselén gyorsinfúzió lehetséges (500 
mg infúzió 15-30 perc alatt). 

Azok az adagolási adatok, amelyek nem ttkg-ra 
vannak megadva, 70 kg-os emberre vonatkoznak. 
Milliliterról cseppre történő átszámításnál olyan in
fúziós szerelékból kell kiindulni, melynél 20 csepp 
1 mg-nek felel meg. 
e Mellékhatás 

Anaphylaxiás reakció, elsősorban az infúzió 
megindítása utáni első percekben- igen ritkán (elö-

forduJási gyakorisága O, 1% alatt van). Ez legtöbb
ször hányásban, enyhe hőemelkedésben, viszketé
si ingerben, hidegrázásban és urticariában nyilvá
nul meg. Shockkal és életveszélyes görcsökket járó 
Súlyos allergiás reakció (akár szív- és légzésbénu
lás is) - rendkívül ritkán {előfordulási gyakoriság 
0,01% alatt van). 

Allergiás reakció fellépésekor az infundálást 
azonnaile kell állítani és aszokásos intézkedéseket 
meg kell tenni (lásd Figyelmeztetést). 

A javasolt maximális napi dózisnál {1,5 g dex
trán 40/ttkg/nap) nagyobb adagok infundálásakor 
vérzési komplikációk jelentkezhetnek. · 

Az első 20-50 mg infúzió infundálásakor a bete
get gondosa·n figyelni kell, mivel anaphylaxiás és al
lergiás reakciók általában a dextran infúzió adásá
nak első perceiben lépnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Inkompatibilitás veszélye miatt az infúziós olda
tot más gyógyszerrel elegyíteni tilos. 
• Figyelmeztetés 

A dextrán infúzió adásakor ritkán fellépő súlyos 
anaphylaxiás reakció az esetek jelentős részében 
megelózhetó, ha a dextran infúzió adása előtt az an
titest-kötő helyek manavalens heptannal { dextran 
1000 "' kis molekulatömegű dextran) pl. Promit in
jekcióval blackolva vannak. Az adag felnőtteknek: 
20 mg Promit inj. lassan (legalább 1-2 perc alatt) 
intravénásan. 

Allergiás reakciók esetén a következO, azonnali 
intézkedések szükségesek Ring, Messmer (1977) 
és Kilian, Mehrkens (1982) szerint: 

Infúzióadás leállítása 

Bórreakciók eselén 

ll. Tachycardia, vérnyomásesés, 
hányinger, hányás esetén 

lll Shock, bronchospasmus, 
valamint 

IV. Sziv- és/vagy légzésleállás 
eseteiben 

antihisziaminok adása 

antihisziaminok és 

kortikoszteroidok 
pl. 100 mg prednisolon 
iv. adása 

1. 0,05--0,1 mg 
adrenalin 
adása lassan iv. 

2. kortikoszteroidok 

adása pl. 1000 mg 
prednisolon iv. 

3. volumenhelyettesítés 
pl. 5 %-os humán 
albuminnal 
4. oxigén adása és a 

szokásos reanimációs 
intézkedések végre
hajtása. 

Nagyobb dózis a dilutiós hatás révén a haema
tokrit- és a haemoglobinérték, valamint a plazma-
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proteinkoncentráció csökkenéséhez vezet 1 o g% 
alatti haemoglobin, ill. 27 alatti haematokrit érték kri
tikusnak számít. 5,0 g% alatti Osszfehérje értéktól al
bumin adása javasolt. A keringó vérmennyiség 
20--25%-át meghaladó vérveszteség eselén eryth
rocyták adása feltétlenül javallt 

FibrinogénhiánY eselén kolloidális plazmapótló 
csak életveszélyes állapotban adható, amíg a vér
pótláshoz vér nem áll rendelkezésre {lásd Ellenja
vallatot). 

A volumen- és keringéstúlterhelés veszélyét 
gyors és nagy dózisú dextrán infúzió adáskor - kü
lönösen látens és manifeszt szívelégtelenség ese
lén - mérlegelni kell. 

A terápia során ügyelni kell elegendő folyadék 
adására. 

A szérumelektrolitok (főként nátrium, kálium és klo
rid), valamint a vízháztartás ellenőrzése szükséges. 

A vesefunkciói gondosan ellenőrizni kell. 
Hosszabb ideig tartó, nagy dózisú dextrán 40 

terápia során a haemostasis ellenőrzése javallt. 
Traumák és nagy sebészi beavatkozások után, 

melyek önmaguk is alvadási zavarokat eredmé
nyezhetnek, a betegeket különösen gondos megfi
gyelés alatt kell tartani az infúzió adása alatt és 
után, tekintettel a vérzéses szövődményekre. 

Klinikai-kémiai vizsgálatok befolyásolása 
- A Crecelius-Seifert, Hagendorn-Jensen és a 

Hultman (o-toluidin-módszer) analízist a vér magas 
dextrán koncentrációja meghamisítja, azaz emeli a 
vércukor értéket a dextrán 40 infúzió utáni első órák
ban. 

- Vizeletcukor meghatározásra nem alkalmazha
tó a polarimetriás meghatározás és a Nyiander
reakció dextrán 40 infúziója Útán. 

-A vizelet fajsúlya röviddel az infúzió megkez
dése után- a nagyobb dextránmennyiség kiválasz
lódása következtében - jelentősen megemelkedik. 

- A vércsoport- és Ah-faktor meghatározás, a 
keresztpróba és a Coombs-teszt az infúzió után za
varmentesen kivitelezhető, de figyelembe kell venni, 
hogy papainnal, ficinnel vagy bromellnnel kezelt vö
rösvértestek dextrán tartalmú oldatban pseudoag
glutinációra hajlamosak. 

Terheseknek csak rendkívül indokolt esetben 
szabad alkalmazni, mivel egy -esetleges anaphyla
xiás reakció a magzat hypoxiás károsodásához 
vagy halálához vezethet. 

Szoptatás ideje alatt történő alkalmazásával 
kapcsolatban nem áll rendelkezésre tapasztalat, 
ezért használatának előnyét, ill. kockázatát gondo
san mérlegelni kell. 

Eltartás: állandó, 25 °C alatti szabahőmérsékle
ten tartandó, a hőmérséklet ingadozásoktól óvni kell 
{kikristályosodás veszélye miatt). 

Szállítás alatt a hidegtól óvni kell. 
Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, szín

telen infúziósoldat használható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni tilos. 

A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 
lejárati időn belül szabad felhasználni. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4820 (250 ml) 

OGYI-T.: 4821 (500 ml) 

LAEVOFUSIN'KALII..IMCH~Q~ID > ··.•. 

oldat infúzióhoz (25 x lOm l) 

LAEVOSAN. •· ... •· ···; 

A Laevofusin-Kaliumchlorid oldat elektrolitkon
centrátum, mely infúziós oldatok kiegészítésére 
szolgál. Kizárólag infúziós oldathoz (vivőoldathoz) 
hozzákeverve alkalmazható. 

1 ml koncentrátum az adott infúziósotdat K+ és 
Cl" koncentrációját 2-2 mmol-lal növeli meg. 

A K+ a legfontosabb intracelluláris kation, kon
centrációja a plazmában és az interstitialís folyadék
ban egyaránt 4 mmol/1 körül van. A káliumnak rend
kívül nagy jelentősége van a membránpotenciát 
fenntartásában, így hatással van többek közölt az 
idegrendszer, a váz-, szív- és simaizom-sejtek inge
relhetóségére. 

A Cl· az extracelluláris tér legfontosabb ani
onja. Koncentrációja 101 mmol/1 a plazmában, ill. 
114 mmol/1 az interstitlalis folyadékban. Meghatáro
zó szerepet játszik az extracelluláris tér ozmolarítá
sának fenntartásában, a sav-bázis háztartás, továb
bá az extra- és intracelluláris tér közölti folyadék
megoszlás szabályozásában. 

Minthogy az erek fala a kis molekulatömegú 
elektrolitokat átereszti, az erekbe juttatott elektrolitol
datok már nagyon rövid időn belül az extracelluláris 
térbe - az interstitiumba -jutnak. 

A káliumnak az intra- és extracelluláris tér közöt
li mozgását ionpumpa tes~i lehetövé (aktív trans
port). A klorid esetében az aktív és a passzív trans
portmechanizmusoknak egyaránt szerepük van. A 
kálium és a klorid kiválasztása túlnyomórészt a ve
sén át történik, de a gastrointestinalis veszteségnek 
vagy a nagyfokú verejtékezésnek is quantitativ kö
vetKezményei lehetnek. 

A Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrá
tumnak az infúziós oldatokhoz való hozzáadásával 
különösen az extracelluláris tér káliumtartalmát lehet 
a szükséges mértékben szabályozni. Minthogy az 
interslilium ba jutó K+ és az intracelluláris H" kicse
rélődnek, ugyanakkor a plazma bikarbonát is fel hí
gul, a Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrá
tum - infúzióhoz enyhe savi irányú eltolódást okoz, 
alkalmazása ezért metabolikus alkalosis eselén kü
lönösen kívánatos. 
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• Hatóanyag 
1,49 g kalium chioratum - 10 ml vizes oldatban 

(ampullánként). 
Elektrolittartalom 
K• 
c1~ 

pH' 
• Javallat 

mmol/10 ml (ampullánként) 
20,0 
20,0 

4,0-8,0 

Hypokalaemia (külőnősen metabolikus alkalosis 
esetén). 
• Ellenjavallat 

Hyperkalaemia, hyperchloraemia, hyperlac
tataemia, hyponatraemia, acidosis, vesemúkődési 
zavarok, az alkalmazott vívóoldatokkal szembeni el
lenjavallatok. 
• Adagolás 

Az alkalmazás módja: Kizárólag intravénás 
cseppinfúzióban, csak megfelelő infúziós oldathoz 
(vivőoldathoz) keverve használható. 

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet 
alkalmazni: 

- 5%-os glukóz infúzió, 
- "bázis-infúziós oldat" {==1 ampulla Laevofusin-

Basis elektrolitkoncentrátum - infúzióhoz + 500 ml 
vivóoldat, - lásd a Laevofusin-Basis elektrolitkon
centrátum-infúzióhoz alkalmazási előírását). 

- ..fiziológiás elektrolit-infúziós oldat" (1 ampul
la Laevofusin-lsoton elektrolitkoncentrátum - infú
zióhoz + 500 ml vivőoldat - lásd a Laevofusin
lsoton elektrolitkoncentrátum - infúzióhoz alkalma
zási előírását), 

- izotóniás nátrium-klorid infúzió, 
- Ringer infúzió, 
- Ringer-laktát infúzió. 
A vivőoldathoz való keverés módszere: 
1. Egy ampulla Laevofusin-Kaliumchlorid elek

trolitkoncentrátum - infúzióhoz tartalmát steril 1 O ml
es fecskendübe fel kell szívni. 

2. Az alkalmazni kívánt infúziósoldal kiválasztá
sa után, 70%-os alkohollal kell fertó!leníteni azt a te
rületet, ahol az infúziós oldatot tartalmazó üveg 
vagy tasak átszúrásra kerül. 

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin
Kaliumchlorid elektrolitkoncentrátum befecskende
zése, ill. a tű kihúzása után jól őssze kell keverni 
az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infúziós ol
dalol. 
• Adagolás 

A napi adag a beteg szükségletétöl függ, mely 
az ionogram és a sav-bázis háztartás ismeretében 
állapítható meg. 

A napi maximális káliumbeviteli 100-200 mmol 
között kell tartani. 

Az infúzió maximális sebességEi 
Felnőtteknek 
Nem szabad óránként 20 mmol káliumnál többet 

adni. 

Ha a szérum-kálium érték 2,5 mmol/1-nél ma
gasabb és az EKG nem mutat káros elváltozá
sokat, nem célszerű óránként 1 O mmol káliumnál 
többet bevinni és literenként legfeljebb 30 mmol 
kálium tartalmú infúziós oldatot kívánatos alkal
mazni. 

Gyermekeknek 
Szükségállapotokban 0,2--0,3 mmol kálium test

súlykilogrammonkénti és óránkénti bevitelére is sor 
kerülhet. 

{Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek 
nem testsúlyra számítva vannak megadva, hozzáve
tóleg 70 kg súlyú betegekre vonatkoznak.) 

A vívóoldatként alkalmazott infúziós oldat ada
golására vonatkozó megszorításokat ugyancsak fi
gyelembe kell venni. 
• Mellékhatás 

Magas káliumtartalmú infúziós oldat túl gyors al
kalmazása (10 mmol-nál több kálium bevitele órán
ként) hyperkalaemiát és következményes neuro
muscularis, ill. cardiovascularis tünetek kialakulását 
eredményezheti. 

Az alkalmazott infúziós oldat mellékhatásaira is 
gondolni kell! 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- spironolaktonnal és triamterennel (káliumreten

ciót okozva hyperkalaemiához vezethet). 
Minden olyan beteg, aki spironalaktan vagy tri

amteren kezelésben részesül, a hyperkalaemiás ál
lapot megelőzésére szigorú ellenőrzésben része
süljön. 

A kompatibilitást (ősszeférhetőséget), az esetle
ges anyagkiválást legalább vizuálisan gondosan el
lenőrizni kell, de így is fennáll aszemmel nem érzé
kelhető kémiai, továbbá terápiás inkompatibilitások 
veszélye abban az esetben: 

- ha a Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkon
centrátumot nem az ajánlott infúziós oldatokhoz-(vi
vóoldatokhoz) keverik hozzá (lásd az. alkalmazás 
médját tárgyaló részt); 

- vagy ha a Laevofusin-Kaliumchlorid elek
trolitkoncentrátum mellett egyéb gyógyszert (infúzió 
készítésére alkalmas koncentrátumokat, injekciós 
oldatokat injekció készítésére alkalmas porampul
lák tartalmát) is hozzákevernek az infúziós (vivő) ol
dalhoz. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény kizárólag infúziós oldathoz kever
ve használható. 

Az EKG, a szérum elektrolit-szintek (a szérum
kálium szint elsősorban) és a sav-bázis háztartás 
gondos ellenőrzése szükséges. 

A Laevofusin-Kaliumchlorid elektrolitkoncentrá
tum-infúzióhoz készítményt tilos hígítatlanul injiciálni 
vagy infundálni. 

A felhasznált infúziós oldat (vivóoldat) alkalma
zására vonatkozó eléírásokat figyelembe kell venni. 
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Terhesség és szapiatás időszakában a készít
mény alkalmazását illetően nincsen szükség meg
szorításokra. 

Csak tiszta és színtelen oldat használható fel. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között). 

• Megjegyzés: Fb 
• Törzsköóyvi szám: OGYI-T.: 4547 

LAEVOFÜSIN'KALIUMPHOSPHAT . 

oldatinfúzióhoz (25 x 1 O ml) 

LAEVOSAN ATC kód: B05KA06 

A "Laevofusin-Kaliumphosphat oldat - infúzió
hoz" elektrolitkoncentrátum, mely infúziós oldatok ki
egészítésére szolgál. Kizárólag infúziós oldathoz 
(vivóoldathoz) hozzákeverve alkalmazható. 1 ml 
koncentrátum az adott infúziósoldat kálium konceni
rációját 2 mmol-lal, foszfát kancentráció ját 1,1 
mmol-lal növeli meg. 

A kálium a legfontosabb intracelluláris kation, 
koncentrációja a plazmában és az interstitialis folya
dékban egyaránt 4 mmol/1 körül van. A káliumnak 
rendkívül nagy jelentősége van a membránpotenci
ál fenntartásában, így hatással van többek közölt az 
idegrendszer, a váz-, szív- és simaizom-sejtek inge
relhetősGgére. 

A foszfát - nagyrészt szerves vegyületek alkotó
részeként - a legfontosabb intracelluláris anion, 
koncentrációja a plazmlfban és az interstitialis folja
dékban egyaránt 1 mmol/1 körül mozog. A foszfát 
számos élettani folyamatban játszik fontos szerepet 
{pl. a szénhidrát anyagcserében, az energia háztar
tásban, enzimek aktivitásában, hormonok hatásá
ban, a sav-bázis egyensúlyban, a csontszövet mi

. neralizációjában stb.). Ennek ellenére az említett fo
lyamatokban csak igen nagymértékű foszfáthiány 
eselén következnek be zavarok. 

Minthogy az erek fala a kis molekulatömegü 
elektrolitokat átereszti, az erekbe juttatott elektrolitol
datok már nagyon rövid időn belül az extracelluláris 
térbe- az interstitiumba- jutnak. 

A kálium és a foszfát mozgását az intra- és 
extracelluláris tér közőtt nagyrészt ion-pumpák te
szik lehetövé (aktív transport), kiválasztásuk túlnyo
mórészt a vesén át történik, de a gastrointestinalis 
veszteségeknek {pl. a foszfát esetében) is lehet kli
nikai jelentősége. 

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncent
rátumnak az infúziós oldatokhoz való keverésével 
az extracelluláris tér kálium- és foszfát-tartalma a 
szükségnek megfelelően szabályozható. 

Bár a foszfátnak bizonyos pufferhatása van és a 

kálium az anyagcserét savi irányba tolja el, ezen io
nok sav-bázis egyensúlyra gyakorolt hatása inkább 
csak elméleti jellegű. 
• Hatóanyag 

Összetétel: (10 ml) ampullánként 

Kalium dihydrogen phosphoricum 
Kalium hydroxydatum 
Aqua destillala pro injectione 

1,497 g 
0,505 g 

ad 1.0.0 ml 

Elektrolittartalom 
kálium 

mmol/1 O ml (ampullánként) 
20,0 

foszfát 11,0 
pH: 6,5-7,5 

• Javallat 
Hypokalaemia, hypophosphataemia (ha egyide

júleg kálium bevitelére is szükség van). 
• Ellenjavallat 

Hyperkalaemia, hyperphosphataemia, vesemú
kődési zavarok, hypo-parathyreoidismus, az alkal
mazott vivőoldatokkal szembeni ellenjavallatok. 
• Adagolás 

Az alkalmazás módja: kizárólag intravénás 
cseppinfúzióban, csak megfelelő infúziós oldathoz 
(vivőoldathoz) keverve használható. 

Vivőoldatként az alábbi infúziós oldatokat lehet 
alkalmazni: 

· - 5%-os glukóz infúzió, 
,.bázis - infúziós oldat" (= 1 ampulla 

Laevofusin-Basis elektrolitkoncentrátum - infúzió
hoz + 500 ml vivőoldat, lásd a Laevofusin-Basis 
elektrolitkoncentrátum - infúzióhoz alkalmazási elő
írását). 

-"fiziológi ás elektrolit-infúziós oldat"(== 1 ampul
la Laevofusin -lsoton elektrolitkoncentrátum- infúzi
óhoz +500 ml vivóoldat,- lásd a Laevofusin-lsoton 
elektrolitkoncentrátum-infúzióhoz alkalmazási elő
írását), 

- izotóni ás nátrium-klorid infúzió. 
A vivőoldathoz való keverés módszere: 
1. Egy ampulla Laevofusin-Kaliumphosphat 

elektrolitkoncentrátum - infúzióhoz tartalmát steril 
1 O ml-es fecskendübe fel kell szívni. 

2. Az alkalmazni kívánt infúziós oldat kiválasztá
sa után, 70%-os alkohollal kell fertőtleníteni azt a te
rületet. ahol az infúziós oldatot tartalmazó üveg 
vagy tasak átszúrásra kerül. 

3. A szükséges mennyiségű Laevofusin
Kaliumphosphat elektrolitkoncentrátum befecsken
dezése, ill. a tű kihúzása után jól össze kell keverni 
az elektrolitkoncentrátummal kiegészített infúziós 
oldatot 
• Adagolás 

A napi adag a beteg szükségletétől függ, mely 
az ionogram és a sav-bázis háztartás ismeretében 
állapítható meg. 

A napi maximális káliumbeviteli 100-200 mmo! 
közölt kell tartani. 
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Az infúzió maximális sebessége 
Felnőtteknek 

Nem szabad óránként 20 mmol káliumnál többet 
adni. 

Ha a szérum-kálium érték 2,5 mmol/1-nél maga
sabb és az EKG nem mutat káros elváltozásokat, 
nem célszerü óránként 1 O mmol káliumnál többet 
bevinni és lite.renként legfeljebb 30 mmol kálium-tar
talmú infúziós oldatot kívánatos alkalmazni. 

Gyermekeknek 
Szükségállapotokban 0,2--D,3 mmol kálium test

súlykilogrammonkénti és óránkénti bevitelére is sor 
kerülhet. 

(Az adagolásra vonatkozó javaslatok, melyek 
nem testsúlyra számítva vannak megadva, hozzáve
tóleg 70 kg súlyú betegekre vonatkoznak.) 

A vivőoldatként alkalmazott infúziős oldat ada
golására vonatkozó megszorításokat ugyancsak fi
gyelembe kell venni. 
• Mellékhatás 

Magas káliumtartalmú infúziósoldat túl gyors al
kalmazása (10 mmol-nál több kálium bevitele órán
ként) hyperkalaemiát és következményes neuro
muscularis, ill. cardiovascularis tünetek kialakulását 
eredményezheti. 

Az alkalmazott infúziós oldat mellékhatásaira is 
gondolni kell! 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- spironolaktonnal és triamterennel {káliumre

tenciót okozva hyperkalaemiához vezethet). Min
den olyan beteg, aki spironalaktan vagy tri
amteren kezelésben részesül, a hyperkalaemiás 
állapot megelőzésére szigorú ellenőrzésben része
süljön. 

A kompatibilitást (összeférhetóséget), az esetle
ges anyagkiválást legalább vizuálisan gondosan el
lenőrizni kell, de így is fennáll aszemmel nem érzé
kelhető kémiai, továbbá terápiás inkompatibilitások 
veszélye abban az esetben: 

- ha a laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkon
centrátumot nem az ajánlott infúziós oldatokhoz (vi
vóoldatokhoz) keverik hozzá (lásd az alkalmazás 
módját tárgyaló részt): 

- vagy ha a Laevofusin-Kallumphosphat elek
trolitkoncentrátum mellett egyéb gyógyszert (infúzió 
készítésére alkalmas koncentrátumokat injekciós 
oldatokat injekció készítésére alkalmas porampul
lák tartalmát) is hozzákevernek az infúziós (vivő) ol
dalhoz. 

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncent
rátum foszfát-tartalmát figyelembe kell venni. Fenn~ 
áll ugyanis a csapadékkiválás veszélye, mindenek
előtt akkor, ha magnézium vagy kálcium ionok kerül
nek az infundálandó folyadékba_ 
• Figyelmeztetés 

A készítmény kizárólag infúziós oldathoz kever
ve használható. 

Az EKG, a szérum elektrolit-szintek (szérum-ká
liumszint elsősorban) és a sav-bázis háztartás gon
dos ellenőrzése szükséges. 

A Laevofusin-Kaliumphosphat elektrolitkoncen
trátum-infúzióhoz készítményt tilos hígítatlanul inji
ciálni vagy infundálni. 

A felhasznált infúziós oldat( vivóoldat) alkalma
zására vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

Terhesség és szoptatás időszakában a készít
mény alkalmazását illetően nincsen szOkség meg
szorításokra. 

Csak tiszta és színtelen oldat használható fel. 
Eftartás: szabahőmérsékleten (15-25·oc között). 

• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4551 

LEATÖN. VITAMIN fdNtKÜí\folclat 
telnőtteknek {5oo ml) . ·· 

PHARMACIA • • . .•. ATCkód:A11J A 

Felnőttek részére összeállított multivitamin ké
szítmény, amely 10 essentialis vitamint és koffeint 
tartalmaz. 
• Hatóanyag 

Retinaium 
palmitinicum {Vit A) 

Ergocalciferolumx 
{Vit. 0 2) 

Tocopherolum 
aceticum (Vit. E) 

Thiaminium chioratum 
{Vit. 8 1) 

Ribafiavinum natrium 

Üvegenként 
(SOOml) 

55000 NE 

55000 NE 

27,50 mg 

20,00 mg 

phosporicum (Vit. 82 ) 26,00 mg 
Panthanolum (Vit. 85) 112,50 mg 
Pyridoxinium 
chioratum (Vit. 8 0) 22,50 mg 

Nicotinamidum 250,00 mg 
Cyanocobalaminum 0,05 mg 
Acidum escorbicum 2500,00 mg 
Coffeinum 1250,00 mg 

Egyszeri 
adagban 

(Sml) 

1650 NE 

1650 NE 

0,80mg 

0.60mg 

0,78 mg 
3,40 mg 

0,68 mg 
7,50 mg 
1,50 ]JQ 

75.00 mg 

Napi 
adagban 
(15ml) 

5000 NE 

5000 NE 

2AOmQ 

1,80mg 

2.30 mg 
10.20 mg 

2,00 mg 
22,50 mg 

4.50 l)g 
225,00 mg 

37.50 mg 112.500 mg 

Segédanyagok: glukóz, szacharóz, alkohol. 

• Javallat 
Fokozott vitaminigény, vitaminhiányos táplálko

zás, felszívódási zavar gyomor-bélbetegségek kö
vetkeztében, akut és krónikus betegség okozta fo
kozott vitaminigény, reconvalescencia, postoperativ 
gyengeség. 
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o Ellenjavallat 
Hypervitaminosis, thiamin- és pyridoxin

érzékenység, egyidejü retinoid kezelés, vesemükö
dési zavar. Gyermekeknek alkoholtartalma miatt 
nem adható. Terhesség és szoptatás alatt csak a 
megadott adagban adha"tó. 
• Adagolas 

Naponta 3-szor l evőkanál (15 ml) lehetőleg ét
kezések előtt. 
• Mellékhatás 

Alkohol tartalma miatt a reakció időt megnyújt
hatja és a köztekedési készséget rontja. 
• Figyelmeztetés 

Egyéb A-vitamin és főleg D-vitamint tartalmazó 
készítményt egyidejűleg nem szabad szedni, mert 
túladagolási okozhat. Tartós, folyamatos szedése 
A- és D-vitamin felhalmozódás!, túladagolás! 
okozhat. 

Cukorbetegeknél figyelembe kell venni, hogy 
evókanalanként 2 g cukrot és 0,2 g szőlócukrot tar
talmaz. Evókanalanként 4,2 g alkoholt tartalmaz, 
ezért alkoholbetegségben - főleg elvonási perió
dusban- nem adható. 

Alkalmazása a laboratóriumi vizsgálati eredmé
nyeket zavarhatja. 

Alkalmazása alatt a 82-vitamin a vizeletet sárgá
ra festheiL 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25°C alatt. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4403 

LEAT().~·vlf~MJ.Ntó~I~UMpltlát 
!!Yermekeknek {500 ml) · · 

PHARMÁCIA 

Gyermekek számára összeállított multivitamin 
készítmény, amely 10 essentialis vitamint tartalmaz, 
mely megelőzi a külőnbözó vitaminhiányból eredő 
anyagcserezavarokat 
e Hatáanyag 

Uvegenként 
(500ml) 

Retinaium palmitinicum 
(Vit. A) 85000 NE 

Ergocalciferolu 
(Vit. D) 12500 NE 

Tocopherolum aceticum 
{Vit. E) 23.50 mg 

Thiaminium chioratum 
(Vit. 8 1) 45,00 mg 

Ribafiavinum natrium 
phosporicum (Vit. 82) 58,50 mg 

Egyszeri 
adagban 

{5ml) 

850 NE 

125 NE 

0,23 mg 

0,45 mg 

0.58 mg 

Napi 
adagban 
{15ml) 

2550 NE 

375 NE 

0,70 mg 

1,35 mg 

1.80mg 

Panthenolum (Vit. 85) 225,00 mg 2.25 mg 6,75mg 
Pyndoxinium chioratum 
(Vit. 8 0) 50,00 mg 0.50 mg 1.50mg 

Nicotinamidum 500,00 mg 5,00 mg 15.00mg 
Cyanocobalam~num 0,05 mg 0,50 IJQ 1,50 IJQ 
Acidum escorbicum 1750,00 mg 17.50mg 52,50 mg 

Segédanyagok: szorbit, glukóz, szacharóz. 
• Javallat 

Fokozott vitamínigény, vitaminhiányóS táplálko
zás, külőnösen a téli hónapokban, felszívódási za
var gyomor-bélbetegségek következtében, hirtelen 
növekedés, hosszantartó lázas betegség, lábado
zás időszaka. 
• Ellenjavallat 

Hypervitaminosis, thiamin- és pyridox-
inérzékenység, egyidejű retinoid kezelés, vesemú
ködési zavar. 
• Adagolás 

Naponta 3-szar l kávéskanál (kb. 5 ml) lehetó
leg étkezések előtt. 
• Mellékhatás 

A megadott adagban nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Egyéb A-vitamin és főleg D-vitamint tartalmazó 
készítményt egyidejűleg nem szabad szedni, mert 
túladagolási okozhat. Tartós, folyamatos szedése 
A- és D-vitamin felhalmozódás!, túladagolási 
okozhat. 

Cukorbetegeknél figyelembe kell venni, hogy 
kávéskanalanként 1,25 g cukrot és 0,27 g szőlőcuk
rot tartalmaz. 

Alkalmazása alatt a 8 2-vitamin a vizeletet sárgá
ra festheti. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25 °C alatt 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4402 

LENTARdrllbE:i>ót 25o.mg 
injekció ... 
(1·porarnpuHa·.+·l!J~i2.•ml;.· 

·s poranípulla+s.x•2'nil): 

ATC kód:' L02B:-_G02 

A formesztán szteroid szerkezetű, ösztrogén
bioszintézis! gátló cytostaticum. 

Az ösztrogén stimuláló hatásainak megszünteté
se a tumorprogresszió visszaszorításanak előfelté
tele, amennyiben a tumorszövet növekedése az 
ösztrogének jelenlététól függ. A perifériás szövetek 
és a tumorszövet ösztrogén bioszintézisének csök
kentése megvalós1tható az androgén-prekur
zorokból történő ősztron-és ősztradiol-képződésért 
felelős aromatáz enzim gátlásával. 
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A formesztán androszténdion származék. Fizio- 1 kevesebb mint 1%-a választódik ki a vizelettel válto-
lógiás körűlmények között teljes mértékben gátolja 
az aromatáz enzimet, és ezáltal az érintett szövetek 
ösztrogén bioszintézisét. A cytostatikus hatás ezen 
elsődleges hatás következménye.A kezelés alatt 
nem észlelték a metlékvesekéreg szteroidszin
tézisének károsadását Nem tapasztaltak jelentás 
változást a plazmakortizol, a 11-dezoxikortizol, a 17-
hídroxi-progeszteron és a dehídroepiandroszteron
szulfát szintjeiben, ezért a kezelés során nem szük
séges a glukokortikoid pótlása. A formesztán nem 
befolyásolta az androgén-prekurzorok (androsztén
dion, tesztoszteron vagy dihidrotesztoszteron) plaz
maszintjeit, ami azt mutatja, hogy az ösztrogén
bioszintézis gátlása nem vezet az androgén-prekur
zorok kumulációjához. 

A nemihormon-kötő globulin {SHBG) szintje eny
hén, de statisztikailag nem szignifikánsan csökkent. 
Ez indirekt módon arra utal, hogy a formesztán eny
he androgén hatással rendelkezik; bár ezt klinikai
lag androgén hatásként nem észlelték. 

A Lentaron im. Depot 250 mg "hatóanyagrak
tárat" képez, melyből a formesztán lassan szabadul 
fel és jut a szisztémás keringésbe. 

Postmenopausalis emlőcarcinomában szenve
dő betegekben 250-500 mg-os egyszeri im. adag 
alkalmazása után a hatóanyag maximális plazma
koncentrációi {10-18 ng/ml) 30-48 óra alatt alakul
nak ki. 2-4 nap múlva egy viszonylag gyors plazma
szint-csökkenést követően a formesztán 5-6 napos 
látszólagos felezési idővel eliminálódik a plazmából. 
A fő AUC (0-14d) értékek dózisarányos emetkedé
se a 250-500 mg-os adagolási tartományon belül li
neáris kinetikát mutat. 250mg-os ill. 500 mg-os egy
szeri im. injekciót követően a formesztán plazma
szintek még a 14. és 28. napon is mérhetőek, de két 
hónap múlva nem. mutatható ki formesztán a plaz
mában. 

250 és 500 mg-os adagok kéthetenként ismételt 
im. alkalmazása után a formesztán plazma sleady
state koncentrációk a 4. adag után érhetők el. Az 
ajánlott 250mg-os kéthetenkénti im. adagok mellett 
kumuláció nélkül folytatható a kezelés. 

A szisztémásan telszivódó mennyiség (vagy az 
abszolút biohasznosulás) becslése a Lentaran im. 
Depot 250 mg vizes közegből történő rossz felszívó
dása miatt nem volt lehetséges. Feltéve, hogy a 
szisztémásan elérhető (biohasznosuló) formesztán 
egyetlen szállítóközege a plazma, a hepatikus 
elearance-en alapuló szisztémás felszívódott 
mennyiség előzetes becslése a 14 nap alatt alkal
mazott im. adagnak kb. 20-25%-a. 

Az in vitro vizsgált 0.4-100 ng/ml-es koncentrá
ciOtartományban a formesztán plazma- fehérje kötő
dése 82-86% és a vizsgált tartományon belül füg
getlen a koncentrációtól. 

A Lentaran és metabolitjainak fő eliminációs útja 
valószínűleg a konjugáció, és az alkalmazott adag 

zallan formában. A vizeletben mind az eredeti ható
anyag, mind az azonosított metabolitok szinte kizá
rólag glukuronid konjugátum formájában vannak 
jelen. 

A vizsgálatok során a formesztán nem mutatott 
mutagenitást, teratogenitást: Karcinogenitási vizs
gálatokat nem végeztek a formesztánnal. 
o Hatóanyag 

250 mg termestanum microcrysrtallicum por
üvegenként Oldószer: 0,9%-os nátrium-klorid-oldat 
(2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Postmenopausalis (természetes vagy sebé
szeli beavatkozást követő), előrehaladott emlőcarci
noma. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag és segédanyagok iránti ismert túlér
zékenység, praemenopausalis·endokrin állapot, ter
hesség és szoptatás, súlyos májkárosodás, mérsé
kelt vagy súlyos vesekárosodás (kreatinin-clear
ance < 20 ml/perc), gyermekkor. 
• Adagolás 

A javasolt adag 250 mg im. injekcióban kéthe
tenként Az injekciót mélyen, és magasan a farizom 
külsó-felső részébe kell beadni. Minden egyes in
jekció beadásához új bórfelületet kell választani. A 
Lentaront addig kell alkalmazni, amíg tumorprogres
sio észlelhető. 

Enyhe máj- és/vagy vesekárosodás esetén 
(kreatinin-clearance nem< 20 ml/perc) nem szüksé
ges az adagolás módosítása. 

Idős betegek eselén nincs arra utaló adat, mely 
az adagolás módosítását indokolná. 

A vizes mikrokristályos szuszpenzió elkészíté
séhez a mellékelt 2 ml nátrium klorid oldatot 
aszeptikus körűlmények között a porüveg tartal
mához kell adni. Enyhe rázogatással a ható
anyag gyorsan szuszpendálódik. A szuszpenziós 
injekciót röviddel a felhasználás elótt javasolt el
készíteni. Az aszeptikusan elkészített szuszpenzi
ós injekció hűtőszekrényben (2-8 °C) tárolva 24 
óráig őrzi meg stabilitását. A beadás előtt a szusz
penziót hagyni kell szobahőmérsékletre felmele
gedni. 
• Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok során észlelt mellékhatá
sok általában enyhék vagy mérsékeltek voltak. A tü
netek maradandó következmény nélkül múltak el. 
A leggyakrabban észlelt mellékhatás a lokális intole
rabililás volt. Az észlelt mellékhatások közül sok (pl. 
hőhullámokJ az ösztrogénhiány normális farmakoló
giai következményének tulajdonítható. 

-Lokális mellékhatások 
Bőr- és bőrfüggelékek: gyakran: viszketés, fáj

dalom, irritatio, égő érzés, exanthema,fájdalmas 
vagy fájdalommentes csomóképződés, granuloma 
az injekció beadásának helyén. 
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Esetenként: steril tályog, gyulladás az injekció 
helyén. 

Ritkán: haernatama az i nj. helyén. 
-Általános me/lékhatások 
Bőr és bórfügge/ékek: esetenként: kiütés, visz

ketés, exa~t~ema. Ritkán: alopecia, facialis hypertri
chosis. 

Idegrendszer:· ritkán: letargia, álmosság, fejfá
jás, szédülés, érzelmi labilitás. Elvélve ischialgia az 
inj. beadásának környékén. 

Érrendszer: ritkán: a lábszár oedemája, throm
bophlebitis. 

Endokrin rendszer: esetenként: höhullámok. 
Uragenita/is rendszer: ritkán: hüvelyi pecsételő 

vagy egyéb vérzés, medencetájéki görcsök, col
pilis. 

Emésztórendszer: ritkán: hányinger, hányás, 
székrekedés 

Csont- és izomrendszer: ritkán: izomgörcsök, 
arthralgia. 

Légzőrendszer: ritkán: torokfájás. 
Egyéb: ritkán: vasovagalis reflex okozta gyen

geség, szédülés közvetlenül az injekció beadása 
után, anaphylactoid reakció (bőrkiütés, hányinger, 
szédülés, mellkasi fájdalom és tachycardia, fá
radtság). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezidáig nincs adat egyéb cytostaticumokkal 
kombinációban történő alkalmazásáról. Egy feni
toint folyamatosan szedő betegen az arc szőrzeté
nek fokozott növekedését észlelték. 
• Figyelmeztetés 

A formesztán szuszpenziós injekció az esetle
ges inkompatibilitás vé'szélye miatt nem keverhető 
más injekciós készítménnyel. 

Kerülni kell a véletlen intravasalis beadási, mi
vel a gyors keringésbe jutás kesernyés ízérzetet, 
forróságérzetet, tachycardiát, légszomja! vagy szé
dülést okozhat közvetlen ül az injekció után. Kerülni 
kell a csípőidegbe vagy annak közelébe történő 
beadás! is. A helytelen alkalmazás következtében 
fájdalom és átmeneti idegsérülés alakulhat ki. Ha 
az ideg közvetlenül sérül, a súlyos vagy mara
dandó károsodás elméleti kockázata is fennálL A 
rezisztens vagy az előző beadás következtében 
gyulladt bőrfelületeken nem alkalmazható újab b in
jekció. 

Anticoagulans kezelésben részesülö betegek 
esetén a haernatomák vagy a vérzés megelőzése 
érdekében - más im. injekciókhoz hasonlóan - al
kalmazásakor fokozott óvatosság szükséges. 

Diabeteses betegek vércukorszintjét elővigyá
zatosságból célszerű rendszeresen ellenőrizni. 

Mivel esetenként szédülést, álmosságot ill. letar
giát észleltek, alkalmazásának első szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig ~ jáművel ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti-

Ios. A továbbiakban egyedileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Túladagolás tünetei ezidáig nem ismertek. Akli
nikai vizsgálatok során 1000 mg-os heti adagok al
kalmazása is csak fokozott lokális reakciókat (gra
nuloma, abscessus) okozott. 

Eltartás: 25°C alatti szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 462·1 

LIQUIFILM szemcsepp 
(1 J( 10 ml; 2 x 10 ri\!; 3 x'to ml) 

PHARM-ALLERGAN ATC_ kód:- S01 X A20 

A polivinil-alkohol tartalmú szemcsepp síkosító 
hatású könnypótló, könnyfilmképző készítmény. 

Stabilizálja a könnyfilmet növeli a kantaktidőt a 
corneán és növeli a precorneális könnytérfogatot. 
Előnye a cellulóz származékokkal szemben, hogy 
oldala nem tartalmaz oldhatatlan részeket, különö
sen rostokat A polivinil-alkohol a szem számára kö
zömbös, nem akadályozza a látást és a sérül! sza
ruhártya felhámjának regenerálódását. A Liquifilm 
szemcsepp jó filmképző, a természetes könnyfolya
dékhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelke
zik. Felületi feszültsége megfelel az emberi könnyfo
lyadékénak. 
e Hatóanyag 

0,14 g alcoholum polyvinylicum 10 mg steril 
vizes oldatban. 

Segédanyagok: nátrium-klorid, konzerválószer
ként klór-butanol. 
e Javallat 

Száraz szem, erős nyáktermelés és egyéb olyan 
panaszok, melyeknél a természetes könny egyálta
lán nem vagy elégtelen mértékben termelődik. Ke
mény kontaktlencse utónedvesítése. 
e Ellenjavallat 

A szemcsepp bármely összetevőjével szembeni 
túlérzékenység. 

Lágy kontaktlencse viselése. 
a Adagolás 

Szükség szerint, naponta többször 1~2 cseppet 
a kötőhártyazsákba vagy a szem felületére csep
penteni. 
e Mellékhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A polivinil-alkohol 
- Komplexet képezhet a következő hatóanya

gokkal: adrenalin, oxitetraciklin, szkopolamin 
- Interakció lehetséges efednnnel és tetraciklin" 

nel is. 
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- Nátrium-tetraborát, bórsav, nátrium-karbonát, 
ammónium-szulfát, nátrium-, kálium-, alumínium- és 
cink-ionok a polivinil-alkohol viszkozitását növel
hetik. 

-Inkompatibilis szulfitokkat és foszfátokkal. 
- Csersav, tömény savak és lúgok a polivinil-

alkohol konzisztenciáját módosítják. 
e Figyelmeztetés 

A konzerválószerként alkalmazott klór-butanol 
miatt cseppentéskor enyhe kámfor jellegű illat je
lentkezhet, ez azonban nem rontja a készítmény mi
nóségét és tolerálhatóságát 

A betegek figyeimét fel kell hívni a hygienicus 
szabályok betartására. A szemcsepp alkalmazá
sa előtt alapos kézmosás szükséges. Ügyelni 
kell, hogy a cseppentő nyílása se a szemmel, se 
más tárggyal ne érintkezzen, nehogy beszennye
ződjön. 

A szemcseppentő flakon! használat után állítva 
kell tárolni, hogy elkerüljük a cseppentő nyílásának 
beragadását. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
A szemcsepp felbontás után 1 hónapig használ

ható fel. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4854 

LOMIItiilkinfuzióh<>lo . 
(5 xill'ITll) 

SANDOZ 

Hatóanyaga az isradipin a dihidropiridin cso
portba tartozó kalciumantagonista. 

Kalciumcsatorna-blockoló hatása erősebben ér
vényesül az artériák simaizomzatában, mint a szív
izomban. Tágítja az artériás véredényeket (külőnö
sen a szívben, agyban és a vázizomzatban) anélkül, 
hogy gyengítené a szívmúködést. 

A perifériás értágulat következtében az artériás 
vérnyomás csökken. 

Állatkísérletekben szelektív gátló hatást fejt ki a 
sinuscsomóra, de nem nyújtja meg az átvezetési 
időt és nem gyengiti a szívizom kontrakciós képes
ségét. Ezért a reflex tachycardia mérsékelt, és a PO 
intervallum nem nyúlik meg. 

Hypertoniás betegeken az intravénásan adagolt 
Lomir a dózistól és az infúzió sebességétól függő 
mértékű artériás vérnyomáscsökkenest okoz né
hány percen belül, mely enyhe reflex tachycardiával 
társul. Az intravénás Lomir erélyes, főként az arterio
lákra ható értágító, ami a perctérfogatot, pulzustér
fogatot és a koszorúserek véráramlását növeli, mi
közben az arteria pulmonalisban a vérnyomás, vala
mint a szívizomzat oxigénfogyasztása nem változik. 

Még B-blokád mellett is a szívizomzat összehúzódó 
képessége és a balkamrai ejectiós fractio növekszik 
vagy változatlan marad; diastole alatt a bal kamra 
relaxációja javul. 

Farma.kokinetikája 0,1 mg és 2,9 mg dózisha
tárok között lineáris. A központi kompartment elosz
lásának átlagos térfogata 50 liter, a változatlan ható
anyag teljes clearance 0,7-1,0 liter/perc, kiürülésé
nek felezési ideje.kb. 6 óra. 

Károsadott májfunkciós betegekben a plazma
koncentrációkat kissé magasabbnak találták, mint 
egészséges önkéntesekben, krónikus szívelégte
lenségben szenvedó betegek plazmakoncentrációi 
viszont lényegesen alacsonyabbak voltak. 

A Lomir orálisan adagolható gyógyszerformáival 
kapott adatok azt mutatják, hogy metabolizmusa tel
jes: a vizeletben változatlan hatóanyag nem mutat
ható ki. 60-65%-a inaktív metabolitként ürül a vize
lettel és 25-30%-a a széklettel. Az isradipin 95%
ban plazmafehérjéhez kőtődik. 
• Hatóanyag 

1 mg isradipinum (10 ml) ampullánként 
Inaktív komponensként etanol!, polietilénglikolt, 

mannitat és injekcióhoz való.vizet tartalmaz. 
• Javallat · 

Coronaria-műtétet követő hypertonia. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Arteriás hypotensio és esőkkent szöveti átáramlás, 
pl. shock esetén. 
• Adago:lás 

A Lomir iv. inf. cane. alkalmazása infúzióban ja
vasolt. Az adagot egyénileg kell beállítani a hyper
tonia súlyosságának és a klinikai helyzet sürgőssé
gének megfelelóen. Általában az alábbi irányelvek 
követhetők: 

- az intravénás infúzió! percenként 0,6 ~g/ttkg 
sebességgel kell indítani, 

- mihelyt a vérnyomáskontroll megtörtént, a 
percenkénti sebesség 0,15 ~g/ttkg-ra csökken
tendő, és ezt kell a vérnyomás-válasz és a tűrhetó
ség szerinti megfelelő irányban változtaini (0,6 
~g/ttkg/perc-nél hagyabb ínfúziós sebesség ritkán 
szükséges), 

-teljes kumulatív dózisként 6 óra alatt az 5 mg, 
és 24 óra alatt a 10 mg túllépése nem ajánlatos. 

Károsadott vese- vagy májfunkciós betegek 
esetében általában nem szükséges a dózistarto
mány módosítása. Időskorúak számára a vérnyo
más szabályozására alkalmas kumulatív dózis kissé 
csökkenthető. Krónikus szívelégtelenségben szen
vedó betegek kezelése esetenként a fentieknél na
gyobb adagokat igényelhet. 

Felhasználás előtt az ampulla tartalmát {1 mg 
isradipinum 10 ml-ben, azaz 100 IJg/ml) hígítani kell 
intravénás infúzióra alkalmazható fiziológiás oldat
tal, például fiziológiás konyhasó-oldattal. 5%-os 
glukóz-oldattal vagy Ringer-laktát oldattal. Ha erre a 
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célra 50 ml térfogatú injekciós fecskendő kerül al
kalmazásra, akkor az ampulla tartalmát 40 ml hígító
szerhez kell adni, s így az isradipin koncentrációja 
20 ~g/ml lesz. Ebben az esetben az alábbi infúziós 
sebességek alkalmazandók: 

Testsúly 
ttkg 

60 
80 

100 

Kezdó adag 
0,6 j.JQ/ttkg/perc 

IJQ/perc ml/perc 

36 
48 
60 

1.8 
2.4 
3.0 

Fenntartó adag 

0,15 IJQ(ttkg!perc 
IJQ/perc ml!perc 

9 
12 
15 

0,45 
0,60 

0.75 

Ügyelni kell arra, hogy a Lom ir tökéletesen keve
redjen a hígítószerrel. Mivel a hatóanyag a lágy mú
anyagon erősen adszorbeálódik, a fecskendőnek 
kemény múanyagból vagy üvegból kell lennie és a 
csomagban az ampullákkal együtt elhelyezett polie
tilén csővet mindig külön infúziós vezetékként kell 
alkalmazni. 

Ha azonos kanül egyidejűleg több infúzió céljá
ra szolgál, akkor a Lomir-vezetéket a vénába törté
nő bevezetési pont közelébe kell beszúrni. 
• Mellékhatás 

Nem-altatott egyéneken a dózistól függőek és 
többnyire a hatóanyag értágító hatásával függenek 
össze: pl. fejfájás, arckipirulás, palpitatio, szédülés, 
hypotonia, hányinger és hányás. 

Ritka esetben - csupán súlyos hypotoniában 
vagy csaknem teljes koszorúér-elzáródásban szen
vedő betegeken, vagy olyan esetekben, amikor a 
Lomir iv.-t boius-injekcióban jidagolták- a koszorú
erek hiányos átáramlását {'anginás és/vagy EKG
elváltozásokat) jelezték. 

Egy esetben nagy kumulatív Lomir iv. adaggal (6 
óra alatt 7,3 mg) kezelt betegen az infúzió után 3,5 
órával nodalis ritmus előfordulását észlelték. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Klinikai vizsgálatok, amikor a Lomir iv.-t benzodi
azepinekk (diazepam, flunitrazepam, midazolam), 
narcoticumokkal (ópiátokkal és rokon vegyületekkel, 
például fentanillal), nitroglicerinnel, B-gátlókkal, 
furosemiddel, pankuróniummal vagy nitrogén-oxi
dos érzéstelenítéssei együttesen alkalmazták, nem 
utaltak kedvezőtlen kölcsönhatásokra. 

óvatosan kell eljárni olyan esetekben, amikor 
a Lomir iv.-t más vérnyomáscsökkentókkel egyide
júleg alkalmazzák, valamint halogénezett, beléle
geztetéssei adagolt altatók esetében, mivel ezek 
túlzott vérnyomáscsökkentő hatást eredményez
hetnek. 

Az orálisan adagolt Lomírral kapott eredmények 
arra utalnak, hogy a Lomir farmakokinetikáját digo
xin, propranolai vagy hidroklorotiazid egyidejű ada
golása nem módosítja és a Lomir sem befolyásolja 
a digoxin, warfarin és hidroklorotiazid kinetikáját, ez-

zel szemben növeli a propranolai biohasznosulását 
Cimetidin egyidejű adagolása- ez az anyag gátolja 
a eitekróm P-450 enzimrendszer múködését- mint
egy 50%-kal növeli az orálisan adagolt Lomir bio
hasznosulását. Ezzel szemben rifampicinnel végzett 
előkezelés - ez az anyag ismert erélyes enzimin
duktor- nagy mértékben csökkenti a Lom ir plazma
koncentrációját. 
• Figyelmeztetés 

Adagolása során a vérnyomás gondos ellenőr
zése alapvetően fontos. 

A súlyos artériás hypotonia veszélye miatt (ami
nek lehetséges következménye a coronaria hiányos 
átáramlása) és/vagy a sinuscsomó gátlásának elke
rülésemiatt a boius-injekciót kerülni kell. 

Mivel a vérnyomás hirtelen csökkenése akut 
szívizom-ischaemiát okozhat, különös gonddal kell 
végezni olyan betegek kezelését, akiknek az eseté
ben igazolt vagy gyanítható a subtatalis coronariael
záródás, valamint olyan betegek kezelését, akik sú
lyosan hypertoniásak. Ügyelni kell továbbá olyan 
betegekre is, akik sick sinus syndromában szenved
nek és pacemaker! nem viselnek. 

Túladagolás. Amennyiben ez előfordulna, jelen
tás és hosszantartó vérnyomáscsökkenés és a si
nuscsomó esetleges depressiója várható, ami szük
ségessé teszi a cardiovascularis támogatást (folya
dékok, például plazmapótlók intravénás infúzióját 
vasoconstrictorok adagolását, vagy súlyos brady
cardia esetében B-sympathomimeticum adagolá
sát), aszív-és légzési funkciók, valamint a keringő 
vértérfogat gondos figyelése mellett. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 25 °C alatt, nap
fénytól védve. 

Hígítás után az elkészített oldatot 24 órán belül 
fel kell használni és a közvetlen napfény hatásától 
óvni kell. további fény elleni védelme azonban nem 
szükséges. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 2349 

LoNl"ERMINta~letta(~o11)' :.··••••·· 
LO~TERM1t>Js.Zi~up(125ri)l}1. ' 

LEK • .__ --- ·· ' ,.:+c~~·Rosc;coB• 

A proGateral hatékony bronchodilatátor. Szelek
tív 82 adrenerg-receptor stimuláló, így cardiovascu
laris mellékhatásai nem számottevőek. Antiallergiás 
hatású, fokozza a mucociliaris elearance-t Hosszú 
hatástartama kóvetkeztében hatásos a hajnali és éj
szakai asthmás rohamok megelőzésére. Tartós ke
zelés során hatékonysága nem csökken, a készít
ménnyel szemben nem alakul ki tolerancia. A proca-
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tarol adagolás mellett a többi antiasthmaticum (pl. 
glukokortikoidok, preventív hatású antiasthmati
kumok) iránti szükséglet csökken. 
• Hatóanyag 

50 !Jg procaterolium chioratum semihydricum 
tablettánként, 25 [.IQ procaterolium chioratum semi
hydricum 5 ml szirupban. 5 ml szirup tartalmaz még 
1, 75 g saccharosumot. 
• Javallat 

Asthma bronchiale, krónikus bronchitis, egyéb 
eredetű bronchospasmus, ha a bronchoconstrictio 
reverzibilis 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Thyreotoxicosis, hypertrophiás obstructív car

diomypathia, tachycardia, tachyarrhytmia. 
• Adagolás 

Felnőtteknek a szokásos adag naponta 2-szer 
(reggel és lefekvés előtt) 1-2 tabletta. 

Gyermekeknek 6 éves kortól-12 éves korig 
(35 ttkg alatt) a szokásos adag naponta 2-szer 
(12 óránként) Y2 tabletta vagy 5 ml (1 adagolókanál) 
szirup; 35 ttkg felett a szokásos adag naponta 2-
szer (12 óránként) 1 tabletta vagy 10 ml (2 adagoló-
kanál) szirup. · 

A szirup adagjainak kimérésére a dobozban el
helyezett adagolókanál szolgál. 
• Mellékhatás 

Izomremegés a vázizomzatban. Ritkán: tachy
cardia, nyugtalanság, fejfájás. Rendkívül ritkán: alu
székonyság vagy álmatlanság, bórpír vagy bőrki

ütések. Az adag csökkentésével a mellékhatások ál
talában megszünnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- B-receptor-blockoló gyógyszerekkel mint pl. 

propranolollal (egymás hatását antagonizálják); 
- katecholaminokkal mint pl. epinephrinnel, iso

proterenollal (együttadva arrhylmiát, esetleg szív
megállást okozhat). 

Együttadása kerüfendó: (illetve szükség esetén 
csak fokozott óvatossággal szabad alkalmazni) 

- egyéb 8-adrenerg-receptor stimuláló készít
ménnyel (additív hatás, mellékhatások valószínúsé~ 
ge megnő); 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepressán
sokkal (a procaterol érrendszerre kifejtett hatását 
potencírozhatják). 
e Figyelmeztetés 

Cukorbetegeknek adva a szirupot annak szac
charóz tartalmát figyelembe kell venni. 

Óvatosan adható magas vérnyomás, pangásos 
szívelégtelenség, szívritmuszavarok, diabetes melli
tus, valamint epilepsia és egyéb görcsrohammal já
ró állapotok esetén. 

Terhesség és szoptatás ideje alatt csak különö
sen indokolt esetben, az előny/kockázat gondos 

mérlegelésével adható, mivel a biztonságos alkal
mazására nincsenek adatok. 

Túladagolás eselén gyomormosás! kell alkal
mazni, beta-adrenerg-receptor blokkolók óvatos 
adagolása javallt. 

Eltartás: 25 ne alatti hőmérsékleten (tabletta), 
fénytől védve, 25°C alatti hőmérsékleten (szirup). 

A tablettákat tartalmazó üvegben nedvszívó 
kapszula van elhelyezve, amely nem fogyasztható! 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4381 (tabi.) 

OGYI-T.: 4382 (szirup) 

LOTENSIN·iict 5/6,25 mg 
· tilrntablettá(14x) 

LOTIONSIN HCT10/12,511lg 
filmtabletta (14l<) 

Clé'A ATC köd:',C02t MOf: 

A Lotensin HCT a benazepri! (ACE-gátló) és a 
hidroklorotiazid (tiazid-diureticum) kombinációja. 

A két hatóanyag vérnyomáscsökkentő hatása 
összeadódik; az antihypertensiv hatás 24 órán át 
fennáll. 

A benazepril aktív metabolitjává, benazepriláttá 
történő hidrolízis után gátolja az angiotenzin-kon
vertáló enzim működését (ACE) és ezáltal az 
angiotenzin l átalakulását angiotenzin 11-vé. Így az 
angiotenzin ll által kiváltott hatásokat csökkenti. A 
vasodilatatio által kiváltott reflexes szivfrekvencia 
növekedést csökkenti. Más ACE inhibitorokhoz ha
sonlóan a benazepril is gátolja a vasadilalator hatá
sú bradikininnek a bradikinináz által történö le
bomlását, mely hozzájárulhat az antihypertensiv ha
táshoz. 

A benazepril mind fekvő, ülő és álló helyzelben 
csökkenti a vérnyomást. A legtöbb betegben egy
szeri orális adag után az antihypertensiv hatás kb. 
1 órán belül, a maximális vérnyomáscsökkenés 
2-4 órán belül alakul ki. Az antihypertensiv hatás 
az alkalmazás után legalább 24 órán keresztül 
fennáll. 

Ismételt adagolás során a maximális vérnyo-
máscsökkenés rendszerint 1 hét után alakul ki. és a 
hosszútávú kezelés alatt folyamatosan fennáll. 

Az antihypertensiv hatás nincs összefüggésben 
a korral, ill. a plazma bazális ren in aktivitásával. 

A benazepril hirtelen elhagyása nem okoz gyors 
vérnyomásemelkedés!. 

A tiazid típusú diureticumok főleg a distalis 
vesetubulusban (korai kanyarulatos csatorna) hat
nak, ahol gátolják a NaCl visszaszívódását, elösegí
tik a Ca++ visszaszívódását. Ezenkívül fokozzák aK+ 
és H+ szekrécióját 
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Normál vesefunkció eselén a diuresist 12,5 mg 
hidrokforotiazid alkalmazása váltja ki. A nátrium és 
klorid vizelettel történő kiválasztásának, valamint a 
kevésbé jelentős káliumkiválasztásnak a növekedé
se egyaránt dózisfüggő. A diuretikus és nálri
uretikus hatás a hidroklorotiazid orális adása után 
1-2 órán belül alakul ki, a csúcsot 4-6 órán belül éri 
el és hatása 10-12 őrá ig is tarthat. 

A tiazid által kiváltott diuresis kezdetben a plaz
matérfogat, a szívperctérfogat és a systemás vér
nyomás csökkenéséhez vezet. Aktiválódhat a 
renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer. A hypoten
siv hatás a folyamatos alkalmazás alatt mindvégig 
fennáll, feltehetően a teljes perifériás érellenállás 
csökkenése következtében; a szívperctérfogat 
visszatér a kezelés előtti értékekhez, a plazmatérfo
gat enyhén csökkent marad, a plazma reninaktivi
tása emelkedett lehet. A renin-angiotenzin rendszer 
hidroklorotiazid által történő stimulációja a vérnyo
másnak az angiotenzin ll szinttől való erősebb füg
gését eredményezi, fokozva Igy a benazepril hatá
sát. 

A benazepril és a hidroklorotiazid között nincs 
farmakokinetikai kölcsönhatás, és együttes alkalma
zásuk eselén a hatóanyagok biohasznosulása nem 
változik. 

A benazepril egyszeri orális adagja legalább 
37%-ban szívódik fel, rövid időn belül a farmakoló
giaifag hatékony metabolittá, benazepriláttá alakul 
át. Éhgyomorra történő bevétel esetén a benazepril 
és a benazeprilát plazma csúcskoncentrációi 0,5, 
ill. 1-1,5 órán belül alakulnak ki. A hidroklorotiazid 
egyszeri orális adagja ho_,zzávetőleg 60-80%-ban 
szívódik fel. A hidroklorG'tiazid plazma csúcskon
centrációja 1 ,5-3 órán belül alakul ki. 

Ismételt adagolás a benazepril és a hidrokloroti
azidfarmakokinetikáját nem változtatja meg. 

A benazepri! és benazeprilát kb. 95%-a kötódik 
a plazmafehérjékhez (főleg albuminhoz). 

A hidroklorotiazid kumulálódik a vörösvértestek
ben. Az eliminációs fázisban a vörösvértestekben 
lévő kancentráció 3-9-szer magasabb, mint a plaz
mában. A hidroklorotiazid kb. 40-70%-a kötődik 

plazmafehérjékhez. 
A benazepril nagymértékben metabolizálódik; a 

fő metabolit a benazeprilát. A hidroklorotiazid csak 
igen kis mennyiségben metabolizálódik. 

A benazepril4 óra elteltével teljes mértékben eli
minálódik a plazmából. mely főleg biotranszformá
ció révén történik. A benazeprilát eliminációja 
bifázisos, a kezdeti felezési idő kb. 3 óra, a ter
minális felezési idő kb. 22 óra. A benazeprilát a ve
séken és az epén át eliminálódik; normál vesefunk
ció eselén a kiválasztás túlnyomórészt a vesén át 
történik. 

A hidroklorotiazid eliminációja bifázisos, a kez
deti felezési idö kb. 2 óra, a terminális felezési idö 

kb. 10 óra. Normál vesefunkció eselén a kiválasztás 
szinte kizárólag a veséken át történik. 
• Hatóanyag 

5 mg benazeprilium chioratum és 6,25 mg 
hydrochlorothiazidum micronisatum filmtablettán
ként;ill. 

10 mg benazeprilium chioratum és 12,5 mg 
hydrochlorothiazidum micronisatum filmtablettán
ként. 
• Javallat 

Hypertonia. 
• Ellenjavallat 

Benazepril, ill. bármely más ACE inhibitor, 
hidroklorotiazid vagy más szulfonamid származék 
iránti ismert túlérzékenység. Előzetes ACE inhibitor 
kezeléssei összefüggő angiooedema az anamne
sisben. Anuria, súlyos veseelégtelenség (kreatinin 
clearance <30 ml/perc). Májelégtelenség. Refrakter 
hypokalaemia, hyponatraemia és symptomás hy
peruricaemia. Terhesség, szapiatás (lásd Figyel
meztetés). 

Gyermekkor (biztonságos alkalmazhatósága és 
hatásossága nem bizonyított). 
• Adagolás 

Általában a fix kombinációjú készítmény adása 
kezdö kezelésként nem javasolt. Adása akkor indo
kolt, ha a készítményben levő hatóanyagok aránya a 
beteg számára megfelelőnek bizonyult. 

Enyhe és mérsékelt hypertoniában a Lotensin 
HCT 5/6,25 mg napi egyszeri adagja elegendő le
het. 

Ha a vérnyomás ezzel az adaggal nem normali
zálható, a napi dózis 2 tabletta Lotensin HCT 5/6,25 
mg-ra vagy 1 tabletta Lotensin HCT 10/12,5 mg-ra 
emelhető.(1 adag ban, esetleg 2 részre osztva, reg
gel és este), ha az egyes komponensek előzetesen 
kititrált dózisa a fix kombinációs készítménynek 
megfelelő. 

Amennyiben ez az adag sem biztosít megfelelő 
vérnyomáscsökkenést, egyéb kiegészítő antihyper
tensiv kezelés javasolt, pl. a benazepril adagjának 
növelésével vagy egyéb- nem diuretikus- antihy
pertensiv szer adásával. 

Ha a beteg előzetesen diuretikus kezelésben ré
szesült, annak felfüggesztése vagy ha ez nem lehet
séges, a diureticum adagjának csökkentése ajánlott 
a benazepril alkalmazásának elkezdése előtt a 
symptomás hypolonia kialakulásának elkerülésére. 
Egyéb speciális adagolási javaslatokat lásd "Figyel
meztetéSrr fejezetben. 
• Mellékhatás 

A) Lotensin HCT alkalmazása során a következő 
me! lékhatásokat észlelték eddig: 

Cardiovascularis rendszer 
-Esetenként: palpitatio, orthostatikus jelenségek. 
-Ritkán: túnetekkel járó hypotensio, mellkasi fáj-

dalom. 
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Gastrointestinalis rendszer 
-Esetenként: nem jellegzetes gyomor-bél pana

szok. 
- Ritkán: hasmenés, székrekedés, hányinger, 

hányás, hasi fájdalom. 
Bór 
-Esetenként: kiütés, bőrpír, viszketés, fényérzé-

kenység. 
Urogenítalis rendszer 
- Esetenként: gyakoribb vizelet. 
Elektrofiteltérések 
Ritkán: hypokalaemia, a szérum karbamidnitro

gén- és kreatininszint emelkedése, mely a kezelés 
megszakítása eselén általában reverzibilis. 
Hyponatraemia. 

Metabo!ikus hatások 
-Ritkán: a vér húgysavszintjének emelkedése 
Légzőrendszer 

- Esetenként: köhögés, légúti tünetek. 
Központi idegrendszer 
- Esetenkén: fejfájás, szédülés, fáradtság. 
- Ritkán: aluszékonyság, álmatlanság, ideges-

ség, szédülés, szorongás, paraesthesiák. 
Érzékszervek 
-Egyes esetekben: fülzúgás, ízérzészavar. 
Allergiás és immunreakciók 
-Ritkán: angiooedema, az ajkak és/vagy az arc 

oedemája (lásd "Figyelmeztetés"). 
Csontváz- és izomrendszer 
- Ritkán: arthralgia, arthritis, myalgia, csont- és 

izomfájdalom. 
Vérképzőrendszer 

-Ritkán haemoglobin-szint csökkenés. 
Egyéb 
(benazepril manaterápiával és/vagy más ACE 

inhibitorral kapcsolatban) 
-Ritkán: angina pectoris, szívritmuszavarok, he

patitis (főleg cholestatikus), cholestatikus sárgaság 
(lásd "Figyelmeztetés"). 

-Egyes esetekben: myocardialis infarctus, pan
creatitis, vesefunkció károsodás, thrombocytopenia 
(lásd "Figyelmeztetés"). 

8) Tiazid diureticumok manaterápiaként történő 
alkalmazásakor az alábbi mellékhatásokat írták le: 

Elektrofit eltérések és anyagcserezavarok 
Hypercalcaemia, hypomagnesaemia, csökkent 

glukóztolerancia, szérum triglicerid-, koleszterin-, 
húgysavszint emelkedése. 

Egyéb 
-Esetenként: urticaria és más jellegű bőrkiütés, 

étvágytalanság, hányinger, hányás, posturalis 
hypotensio (melyet alkohol, anaestheticumok és 
sedativumok súlyosbíthatnak), valamint impotencia. 

- Ritkán: fényérzékenység kialakulás_a-, székre
kedés, hasmenés, gastrointestinalis.- dyscomfort, 
intrahepatikus cholestasis és sárgaság, szívrit
muszavarok, fejfájás, szédülés, alvászavarok, 

depressio, paraesthesiák, látászavarok, főleg a ke
zelés első néhány hetében, valamint thrombocy
topenia, esetenként purpurával. 

- Igen ritkán: necrotizáló vasculitis és toxikus 
spidermalis necrolysis, lupus erythematosus-szerű 
reakciók a bőrön, a systemás lupus erythematosus 
súlyosbodása, reaktiválódása, pancreatitis, leuko
penia, agranul~cytosis, csontvelödepressio, 
haemolytikus anaemia, túlérzékenységi reakciók, 
légúti distress pneumonitisszel és tüdőoedemával. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerúfend6: 
- kálium-megtakarító diureticumokkal /pl. 

spironolakton, triamteren, amilorid/, káliumpótlókkal 
vagy káliumtartalmú sópótló készítményekkel (a hy
perkalaemia kockázata nőhet. Amennyiben ezek 
adása mindenképpen szükséges, a szérum kálium
szint megfelelő gyakoriságú ellenőrzése szOksé
ges); 

- lítiummal (a szérum lítiumszint emelkedik és lí
tium-toxicitás veszélye nö. Ha együttadásuk nem 
kerülhető el, a szérum lítiumszint gyakori ellenőrzé
se szükséges). 

óvatosan adható együtt: 
- kuráre-származékokkal és antihypertensiv 

szerekkel /pl. guanetidin, metildopa, 8-blockolók, 
vasodilatatorok, kalcium-antagonisták/ (a tiazid fo
kozza hatásukat); 

- kortikoszteroidokkal, ACTH-vel, amfotericinnel 
és karbenoxolonnal (a hidroklorotiazid hypokalaemi
záló hatását növelhetik); 

digitálisszal (a tiazid által kiváltott 
hypokalaemia vagy hypomagnasaemia elősegítheti 
a digitálisz okozta szívritmuszavarok kialakulását) 
/lásd "Figyelmeztetés"/; 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal {a hidrokloroti
azid diuretikus, nátriuretikus és antihypertensiv ha
tását csökkenthetik; az indometacin a benazepril 
antihypertensiv hatását csökkentheti); 

- anioncserélő műgyantákkal {a kolesztiramin és 
a kolesztipol megköti a hidroklorotiazidot és a gas
trointestinalis traktusból történő felszívódását nagy
mértékben csökkenti); 

- allopurinollal {a tiazidok az allopurinollal szem
ben kialakuló túlérzékenység kockázatát növelik); 

- amantadinnal (a tiazidok fokozzák az aman
tadin által okozott mellékhatások kockázatát); 

- diazoxiddal (a tiazidok fokozzák a diazoxid 
hyperglikaemizáló hatását); 

- cytotoxikus anyagokkal /pl. ciklofoszfamid, 
metotrexaV (a tiazldok csökkentik renails kiválasztó
dásukat); 

- anticholinerg anyagokkal /pl. atropin, biperi
den/ {a gastrointestinalis malilitás és a gyomor ürü
lési sebességének csökkentése révén a hidrokloro
tiazid biohasznosulása nőhet); 

- O-vitaminnal, továbbá kalciummal (a szérum 
kalciumszint emelkedésének veszélye miatt); 
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- ciklosparinnal {hyperuricaemia fokozott kocká
zata miatt); 

metildopával (tiazidokkal együttadva 
haemolylikus anaemia alakulhat ki); 
• Figyelmeztetés 

Az arc, ajkak, nyelv, gégefedő és gége 
angiooedemája eselén a Lotensin HCT adását 
azonnal meg kell szákítani, és a tűnetek teljes és tar
tós megszúnéséig megfelelő kezelésről, ill. ellenőr
zésről kell gondoskodni. Az arcra és ajkakra korláto
zódó duzzanat eselén az állapot általában kezelés 
nélkül vagy antihisziaminok adására rendeződik. A 
gégét érintő angiooedema fatális kimenetelű lehet. 
A nyelv, a gégefedő vagy a gége érintettsége 
eselén azonnal megfelelő kezelést kell kezdeni, pl. 
1 : 1000 hígítású sc. adrenalin (epinefrin) injekciót 
(0,3-0,5 ml) kell adni és átjárható légutakat kell biz
tositani. 

Életveszélyes anaphylactoid reakciói írtak le 2 
betegben, akik Hymenoptera venommal (a darázs
fullánkban levő méreg) szembeni deszenzibilizá
ciós kezelésen estek át E reakciók nem fordultak 
elő, ha a betegek átmenetileg nem kaptak ACE in
hibitor!. 

Anaphylactoid reakciókat írtak le olyan betegek
ben, akik az ACE inhibilor kezelés folyamán nagy át
eresztőképességű membránnal történő dialysiske
zelésen estek át. 

Anaphylactoid reakciókat írtak le dextrán szul
fáttal történő LDL-ateresisen áteső ACE inhibitor ke
zelés alatt álló betegekben is. 

Más ACE inhibitorhoz hasonlóan, ritkán symp
tomás hypotensio alakulhat ki, főleg hosszantar
tó diuretikus kezelés, di~ás sómegszorítás, dialy
sis, hasmenés vagy háriyás okozta volumen- és 
sóvesztés esetén. A Lotensin HCT kezelés meg
kezdése előtt a volumen- és/vagy sóhiányt rendez
ni kell. 

Hypotonia előfordulása eselén a beteget hanyatt 
kell fektetni és amennyiben szűkséges, iv. fiziológi
ás sóoldatot kell adni. A vérnyomás és a folyadék
háztartás normalizálódása után a kezelés folytat
ható. 

Congestiv szívelégtelenségben szenvedó bete
gekben az ACE inhibitor kezelés nagymértékű 
hypotensio! okozhat, me ly aliguriával és/vagy prog
resszív azotaemiával, valamint ritkán akut veseelég
telenséggel járhat együtt. Ezért ezen betegek keze
lése csak szaros felügyelet mellett kezdhető el; a 
betegeket a kezelés első 2 hetében, valamint a 
benazepril vagy a diureticum adagjának emelése
kor gondosan kell ellenőrizni. 

Congestiv szívelégtelenségben szenvedő be
tegeknek történő alkalmazáskor a benazepril fel
szívódása és átalakulása benazepriláttá nem válto
zik. Mivel az elimináció valamivel lassúbb, e cso
portban a benazeprilát sleady-state maradék 
kancentráció értéke {trough concentration) maga-

sabb, mint egészséges vagy hypertensiv betegek 
esetén. 

Vesebetegség esetén elővigyázatossággal al
kalmazható, mivel a tiazidok ezen betegekben 
azotaemiát válthatnak ki és az ismételt adagok 
hatása kumulálódhat. A renin-angiotenzin rend
szer benazepril okozta gátlása a vesemúködést 
ronthatja. 

Veseartéria-szűkületben és hyjSértéh:Sióban 
szenvedő betegek benazeprillel történő kezelése is 
a vesefunkció beszűküléséhez, a szérum karbamid 
nitrogén és kreatinin szint emelkedéséhez vezethet, 
mely a benazepril vagy a diureticum, ill. mindkettó 
elhagyása eselén általában reverzibilis. Ilyen bete
gek Lotensin HCT-vel történő kezelése eselén a ke
zelés első heteiben fokozottan kell ellenőrizni a ve
sefunkciót. 

ACE-gátlók hatására előzetes vascularis erede
tű vesebetegség fennállása nélkül is megemelked
het a szérum karbamidnitrogén és kreatinin szintje 
(általában kismértékben és átmenetileg) elsősorban 
egyidejű diuretikus kezelés mellett. Ilyen esetben a 
Lotensin HCT adagjának csökkentése válhat szük
ségessé. 

Enyhe veseműkÖdési zavar (kreatinin clearance 
>60 ml/perc) nem teszi szükségessé a dózis módo
sítását. 

Mérsékelt vesefunkció beszűkülés eselén (krea
tinin elearanea 30-60 ml/perc) a Lotensin HCT óva
tos adagolása szűkséges, a hatóanyagok kűlön-kü
lön kititrálásávaL 

Ha a kreatinin clearance < 30 ml/perc, a 
benazepril kacsdiureticummal kombinálható, 
Lotensin HCT nem adható. 

Idős betegekben - valószínűleg a vesefunkció 
beszűkülése miatt- a hidroklorotiazid renalis elear
ance-e csökken, ezért a Lotensin HCT adagolása 
fokozott óvatosságat igényel. 

ACE inhibitor kezelés során ritkán szérum káli
umszint emelkedést észleltek. A tiazid 
diureticumokkal történő kezeléssei összefüggésben 
hypokalaemiát, hyponatraemiát és hypochlo
raemiás aJkalosist figyeltek meg. Ezen eltérések né
hány esetben az alábbi tünetekkel járhatnak: száj
szárazság, szomjúság, gyengeség, álmosság, 
nyugtalanság, izomfájdalmak vagy görcsök, izomfá
radtság, hypotensio, oliguria, tachycardia és hány
inger. A hypokalaemia fokozhatja a szívérzékeny
ségét a toxikus digitálisz hatásokal szemben. 
MájcirrhOsis, fokozott diuresis, elégtelen elektrolit
bevitel és egyidejű kortikoszteroid vagy ACTH ke
zelés eselén a legnagyobb a hypokalaemia kocká
zata. 

A kezelés kezdetén és alatt megfelelő időközön
ként szérum elektrolit ellenőrzést kell végezni. 

Terhesség, szoptatás 
Ha a terhesség megállapítása megtörtént az 
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ACE Inhibitorokat azonnal el kell hagyni és más anti
hypertensivumot kell alkalmazni. 

Az ACE inhibitoroknak a terhesség második és 
harmadik trimesterében történő adása a magzat
ban, ill. az újszülöttben hypotensiót, koponya 
hypoplasiát, anuriát, reverzibilis vagy irreverzibilis 
veseelégtelenséget, ill. halálozás! okozhat. 
Oligohydramnion előfordulását is leírták, mely felte
hetően a magzati veseműködés károsodása követ
keztében alakult ki; az ilyen oligohydramnion mag
zati végtagkontraktúrákkal, eraniafacialis deformá
cióval és hypoplasiás tüdővel járt együtt. Leírtak to
vábbá korai érést. intrauterin növekedési retardáci
ó!, nyitott Batalio-vezetéket bár nem tisztázott az 
ACE inhibitorral való összefüggés. 

Alkalmazása szoptatás idején nem ajánlott, mert 
a hidroklorotiazid kiválasztódik az anyatejjel és gá
tolhatja a tejelválasztást 

A májműködés beszűkülése vagy progresszív 
májbetegség eselén a Lotensin HCT-t óvatosan kell 
alkalmazni, mivel a folyadék- és elektrolitegyensúly 
kismértékű változása coma hepaticumot válthat ki. 
Májkárosodás a benazepril és hidroklorotiazid far
makokinetikáját nem módosítja. 

ACE gátió kezelés során ritkán hepatitis! (túlnyo
mórészt cholestatikus), egyes esetekben akut, né
hány esetben fatális kimenetelű májelégtelenséget 
írtak le. Amennyiben sárgaság vagy jelentős májen
zimszint emelkedés alakul ki, az ACE inhibitor sze
dését azonnal abba kell hagyni és a beteget gon
dos orvosi felügyelet alatt kell tartani. 

A tiazidok csökkentik a kalcium-kiválasztást. Né
hány hosszútávú tiazid kezelésben részesülő be
tegben hypercalcaemiával és hypophosphataemiá
val járó mellékpajzsmirigy elváltozásokat figyeltek 
meg. Amennyiben hyperkalcaemia alakul ki, annak 
további diagnosztikus tisztázása szükséges. A 
hyperparathyreoídismus szövódményeit (vesekö
vesség, csontresorptio, peptikus fekély) nem figyel
ték meg. 

ACE Inhibitorok okozta- a kezelés megszakítá
sa után reverzibilis- perzisztáló improduktív köhö
gés feltehetően az endogén bradlkinin lebomlásá
nak gátlása következtében alakul ki, ezt a köhö
gés differenciáldiagnosztikájában figyelembe kell 
venni. 

Mivel - a captopril esetében leírt - agranulocy
tosis veszélye egyértelmúan nem zárható ki, a 
fehérvérsejtszám idöszakonkénti ellenőrzése java
solt, főként egyidejű vesekárosodással járó kötőszö
veti betegség (pl. SLE, scleroderma) esetén. 

Szükséges lehet az inzulin és az orális antidía
beticumok adagjának ismételt beállítása a 
hidroklorotiazid hyperglykaemizáló hatása miatt. 

Mútéti beavatkozás előtt az altatás! végző orvost 
tájékoztatni kell arról, hogy a beteg ACE inhibitor ke
zelésben részesül. Az anaesthesia időtartama alatt 

hypotensio! előidéző hatóanyagok alkalmazása 
eselén az ACE inhibitorok meggátolhatják a kom
penzatorikus renin felszabadulás okozta angioten
zin ll képzódést. Az ily módon kialakult hypotensio 
volumenpótlással kezelendő. 

Más vasodilatatorokhoz hasonlóan aortasteno
sis, mitralis stenosis esetén fokozott elővigyázatoS
ság 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 mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

T ú/adagolás kezelésére vonatkozó specifikus in
formáció nem áll rendelkezésre. 

A hidroklorotiazid túladagolása következtében 
kialakuló mérgezés eselén a következő tünetek és 
tünetegyüttesek fordulhatnak elő: szédülés, hányin
ger, aluszékonyság, hypovolaemia, hypotensio, va
lamint szívritmuszavarokkal és izomgörcsökkel tár
suló elektrolitzavarok. 

A benazepril túladagolásával kapcsolatban nin
csen tapasztalat. A túladagolás .fő tünete a jelentős 
hypotensio lehet. 

A hidroklorotiazidnak és a benazeprilnek sincs 
specifikus antidotuma. Tüneti és támogató kezelést 
kell alkalmazni. Ha a bevétel nem régen történt, 
hánytatás! vagy gyomormosás! kell alkalmazni. A 
felszívódás csökkentésére aktív szén adható. A be
teget le kell fektetni felemelt alsó végtagokkal, to
vábbá a folyadék- és elektrolitháztartás, a vesefunk
ció ellenőrzése, szükség szeríni korrigálása, nagy
mértékű hypotensio eselén annak megfelelő kezelé
se szükséges. 

Bár az aktív metabolit a benazeprilát csak kis
mártékben dializálható, túladagolás esetén, ha a 
veseműködés súlyosan beszúkült, márlegelni kell 
a dialízis! a normális elimináció támogatása érdé
ké ben. 

Eltartás: nedvességtól és közvetlen hőhatástól 
védve (30 oc alatt). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4506 

OGYI-T.: 4507 

LUBRIFI.LM siemkeriőcsr(S g)'· 

CUSI 

A fehér lágy és a folyékony paraffin lágyító és 
kenő tulajdonságú. A lanolin felhasználása lehelóvé 
teszi a V/O emulzio kialakulását a könnyfilmmel, ez 
biztosítja, hogy a készítmény tapadni képes a szem 
külső felszínén. 
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A Lubrifilm szemkenőcs megelőzi a könnyfilm el
párolgását és egyben nedvesíti a felszínt. Ezek a 
hatások kettős védelmet biztosítanak a szaruhártya 
hámrétegének. 
• Hatóanyag 

Vaselinum album 
Paraffinum liquidum 
Ceralanae 

• Javallat 

5 g kenöcsben 

3,00 g 
1,50 g 
0,50 g 

A szél, a nap és egyéb fizikai hatások követ
keztében fellépő enyhébb szemirritáció megszúnte
tése. 

Nedvesítő szerként használva megvéd a továb
bi irritációtól és száraz-szem syndroma eselén eny
híti a szárazság okozta szemproblémákat 
• Ellenjavallat 

A készítmény alkotórészei iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Két rizsszemnyi szemkenőcsöt kell a lehúzott al
só szemhéj kötóhártyájára helyezni. 
• Mellékhatás 

A kenőcs alkalmazása homályos látást okoz. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 

/ 

.e Figyelmeztetés 
A beteg figyeimét fel kell hívni a következőkre: 
- a készítményt csak a kezelőorvos kifejezett 

utasítása eselén szabad 72 óránál tovább alkal
maznia, 

- az alábbi tünetek észlelésekor késedelem nél
kül orvoshoz kell fordulnia: szúró szemfájda!om, sú
lyos fejfájás (migrén), a látóképesség megv.á!tqzása 
{oldalirányban vagy frontálisan), hir(€.1Eir(l811épő 
homályoslátás (csökken a látás élessége), hirtelen 
fellépő vérbőség, fényhatásra jelentkező fájdalom, 
kettöslátás. 

Használata homályos látást okoz, ezért alkalma
zásának időtartama alatt járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás és kezelése: Toxikus hatás nem 
várható sem a javasolt dózisban való alkalmazás 
sem a tubus tartalmának véletlen lenyelése ese~ 
tén. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 °C alatt. Fel
bontás után 7 napig használható fel. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4563 
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A maprotilin tetraciklikus antidepressans. Gá
tolja a noradrenalin újrafelvételét a praesynaptikus 
receptorokban és ezáltal növeli a synaptikus rés
ben jelenlévő neurotransmitter koncentrációját. 
Nem befolyásolja a szerotonin és a dopamin újra
felvételét, továbbá blokkalja a hisztamin H1-recep
torokat. 

Anticholinerg hatása gyengébb, mint a tricik
likus antidepressansoké. Ezenkívül alfa-antagonista 
hatással is rendelkezik. Valószínűleg ezek a tulaj
donságok felelösek a sedativ és a vérnyomáscsök
kentő hatásért 

Lassan és maradéktalanul felszívódik a gyomor
bél traktusbóL A maximális plazmaszint 50 mg be
vétele után 16,5 és 29 ng/ml között, 9-16 óra alatt 
alakul ki. 

A .. steady state" kancentráció átlagosan 2 héten 
belül alakul ki, függetlenül attól, hogy a maprotilin 
teljes napi adagját egyszeri vagy többszöri dózisok
ban alkalmazták. Felezési ideje orális és pa
renterális alkalmazás esetén egyaránt 20-58 (átla
gosan 40) óra. 

Az eloszlási térfogat a meghatározások szerint 
22,6 1/ttkg és ez arra utal, hogy a szer nagymérték
ben felhalmozódik a szövetekben. Plazmafehérjé
hez kötődése 88%, ám emellett a fehérjekötési ka
pacitás magasabb adagok mellett sem telítődik. 

Az életkor nem befolyásolja a fehérjekötést 
A maprotilin behatol az anyatejbe, ahol feldúsul, 

és ott a koncentrációja a plazmakoncentrációnak 
1,3-1 ,5-szöröse. . 

A liquorban egyszeri, ill. rövid időhatáron belüli 
alkalmazások esetén a szérumkoncentrációk 
2-13%-a mutatkozik lineáris összefüggéssel. 

30%-a a széklettel, 57%-a vizelettel ürül ki 21 na
pon belül. Több mint 90%-a metabolitok formájában 
van jelen, és ennek 75%-át glukuronidok képezik. 

Lebomlása főként a dezmetilszármazékon át 
megy végbe és ehhez hidroxiláló, valamint oxidatív 
folyamatok csatlakoznak. Úgy tűnik, hogy mind a 

dezmetilmaprotilin, mind a maprotilin-N-oxid aktív 
metabolltokként hasonló farmakológiai tulajdonság
gal rendelkezik, mint az alapanyag. 

Biohasznosulása: 37% és 67% közötti. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 25 mg, ill. 50 mg, ill. 75 mg mapro
tilinium chioratum filmtablettánként. 
e Javallat 

Depressio. 
e Ellenjavallat 

A maprotilin iránti ismert túlérzékenység. Altaták 
és fájdalomcsillapítók, psychotarmakanak és alko
hol okozta mérgezés-mániás állapotok, akut delíriu
mok. A szem belnyomásának fokozódása (pl. 
szúkzúgú glaucoma). Vizelet-residuum képződésé
vel járó prostataadenoma. A vérnyomás súlyos, ke
zeletlen zavarai. Szlvinfarctus akut fázisa. 

Szoptatás időszaka. 
Nem alkalmazható kombin~ciós kezelésekben 

MAO-gátlókkal együtt. 
Relatív kontraindikáció (az elóny/kockázat gon

dos mérlegelése alapján): epilepsiás és egyéb 
eredetű görcskészségben, akkor is, ha ez az 
anamnesisben szerepel. A szlv korábban bekövet
kezett károsodásai. Súlyos máj- és vesekárosodá
sok. 

Gyermekek és fiatalkorúak, kezelésében még 
kevés a terápiás tapasztalat. 

Terhesség alatt- különösen annak első trimeste
rében - csak az elöny/kockázat gondos mérlegelé
se alapján rendelhető. 
e Adagolás 

Az adagot, ami a depressiós syndroma súlyos
ságának, valamint a beteg maprotilin iránti egyedi 
reakciókészségének függvénye, az orvosnak egyé
nenként kell megállapítania. 

Felnőtteknapi adagja általában 25-75 mg között 
mozog. Ez adható egyszeri adagban, aminek 1-szer 
1 Maprolu 25 filmtablettától 1-szer 1 Maprolu 75 film
tablettáig terjedő adagolás, vagy pedig 3-szor 1 
Maprolu 10 filmtablettától 3-szor 1 Maprolu 25 film
tablettáig terjedő napi adag, 3 részre elosztva törté
nő alkalmazása felel meg. 

A maximális napi adag járóbetegeknek 150 mg, 
kórházban fekvő betegeknek 185 mg. 

A kezdő adagot a klinikai hatástól és a mel
lékhatásoktól függöen, 2 hét elteltével fokozatosan 
napi 25 mg maprotilinnet lehet tovább emelni. 

Idősebb betegeknek a kezelés elején, 1-szer 1 
Maprolu 25 filmtablettának megfelelő 25 mg adag 
elegendő, a további kezeléshez azután, 2 hét eltel
tével ez az adag fokozatosan napi 25 mg-mal emel
hető. 

A kezdeti kezeléshez filmtablettánként 10, 25 és 
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50 mg hatóanyagat tartalmazó készitmények állnak 
rendelkezésre. 

A depressiós syndroma rendezódése után az 
adagolás! fokozatosan napi 25-50 mg fenntartó dó
zisra kell csökkenteni. 

A filmtablettákat étkezések közben, vagy azoktól 
függetlenül szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell 
bevenni. 

A kezelés időtartama a depressiós syndroma 
súlyosságának és a beteg reagálókészségének 
függvénye. Ismétlődő depressiós megbetegedések 
ismeretében hosszabb időn át kell fenntartó terápi
át végezni. 

A terápiás dózist lassan, több héten át kell csök
kenteni. 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén léphet fel gyakrabban: 
túl erős nyugtató hatás, anticholinerg hatás (pl. száj
szárazság, obstipatio, vizeletretentio), accomo
datiózavar. 

Allergiás börtünetek: esetenként exanthema, 
urticaria, kivételesen cutan vasculitis. 

Szédülés, nyugtalanság, álmosság. 
Az EKG T-hullámainak átmeneti elváltozásai. 
Verejtékezés, gyógyszereredetű láz, oedema, 

tremor. 
Igen ritkán agyi görcsroham, elváltozás a 

vérképben (leukopenia, agranulocytosís). 
Extrapiramidalis zavarok, úgymint Parkinson

syndroma, dysarthria. Allergiás alveolitis 
eosinophiliával vagy anélkül. Sárgasággal vagy 
anélkül észlelt hepatitis (cholestatikus hepatitis). 

Mellékhatások jelentkezése esetén egyedileg 
kell dönteni a kezelés to~ábbi menetéröl, nevezete
sen az adagok csökkentése, illetve a gyógyszer tel
jes elhagyása felől. 

A mellékhatások a kezelés folyamán általában 
csökkennek, vagy megszúnnek. 

Amennyiben a kedélyállapot javulása előtt oldó
dik az indítékszegénység, öngyilkosság veszélyével 
kell számolni. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A Maprotilin csökkentheti, illetve megszüntet
heti a guanetidin és betanidin vérnyomáscsökkentő 
hatását, tehát alkalmazása idején más hatástípu
sú vérnyomáscsökkentő gyógyszereket kell alkal
mazni. 

Maprotilin fokozhatja az anticholinergicumok és 
sympathicomimeticumok hatását. 

Fokozódhat a centrális támadáspontú nyugtaták 
hatása. 

Fenotiazin-készitményekkel végzett egyidejű ke
zelés, valamint benzodiazepinek adagjainak hirte
len csökkentése esetén fokozott mértékben kell 
görcsrohamok keletkezésének veszélyével szá
molni. 

Barbiturátok csökkenthetik a maprotilin szérum
szintjét. 

Neurolepticumok és metilfenidat hatására emel
kedik a maprotifin szérumszintje. 

Cimetidin erősiti a maprotilin hatását, ezért a 
maprotilin adagjait ennek megfelelóen kell beállí
tani. 

Abban az esetben, ha a MAO-gátlókkal végzett 
kezelésről térünk át maprotilin alkalmazásra, leg
alább 14 napos kezelésmentes szünetet kefl közbe-
iktatni. ·- · 

MaprotHin hatására csökkenhet az alkohol-tole
rancia. 
e Figyelmeztetés 

A beteget figyelmeztetni kell, hogy grippeszerú 
jelenségek, nevezetesen láz, íny- és szájnyálkahár
tya-gyulladás, valamint torokfájás megjelenése ese
tén haladéktalanul keresse fel orvosát vérképvizs
gálat céljából. 

Fokozott ellenőrzés mellett adható máj- és vese
működési elégtelenség esetén. 

A kezelés során olyan betegeken is észleltek 
görcsrohamot, akiknek anamnesisében epilepsia 
szerepert és olyanokon is, akiknél nem. Ennélfogva 
fokozott görcskészség (epilepsia, organikus agyi el
változás) esetén vagy ne adjunk maprotilint, vagy 
egyidejűleg valamilyen anticonvulsfv szert kell alkal
mazni. 

Pajzsmirigytúltengésben szenvedó, illetve 
pajzsmirigy-készltményeket szedő betegeken foko
zott mértékben jelentkezhetnek cardiovascularis 
mellékhatások. 

Szívbetegek és időskorúak esetében, külőnösen 
akkor, ha a maprotilin-terápiát hosszabb időn át, 
nagy adagokkal végzik, a szívmúködés rendszere'> 
ellenőrzése és EKG-kontrollvizsgálatok állandó 
megismétlése szükséges. Orthostatikus hypo
taníára hajlamos betegek rendszeres vérnyomásel
lenőrzést igényelnek. 

Terhesség/szoptatás. A terhesség ideje alatt 
maprotilin csak az elöny/kockázat gondos mérlege
lése alapján rendelhető. 

Prenatalis hatásait illetően túl kevés a terápiás 
tapasztalat. 

A maprotilin bejut az anyatej be, ezért ha a szap
tatás időszakában elengedhetetlen a maprotilin
kezelés, el kell választani a csecsemőt. 

Az öngyilkosság veszélyére (amennyiben az in
dítékszegénység elóbb oldódik, mint a kedélyálla
pot javul) a beteg hozzátartozóinak figyeimét-a fo
kozott ellenőrzés céljából -fel kell hívni. 

Alk.almazásának 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: triciklikus antidepressansnak már 
1 g feletti adagja is közepestól súlyos fokig terjedő 
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tüneteket, 2 g felett pedig csaknem mindig súlyos 
szövódményeket, nevezetesen comát. görcsroha
mokat, légzésdepressiót. valamint EKG-elváltozá
sokat okoz. 

Kezelésük: 
- az életmúködések biztosítása mellett elhelye

zés intenzív kórházi részleg en; • 
- a káros anyag eltávolítása a gyomor leszivása 

útján, illetve gyomormosással, ha a maprotilin bevé
tele óta még nem telt el 12 óra. Tiszta tudatú bete
geknek hánytatók is adandók. 

- ismétlődő görcsrohamok eselén anticonvul
sivumok. Benzodiazepint csak akkor szabad alkal
mazni, ha megvannak a mesterséges lélegeztetés 
előfeltételei (légzésdeprimáló hatás!). 

- arrhythmia kezelése: mindenekelőtt rendezni 
az acidosist és a hypoxiát; tachyarrhythmiában: 
glikezidok és kalcium-blockolók; béta-blackalókat 
csak körültekintően szabad alkalmazni; 

- hypotensio kezelése: a test megfelelő elhelye
zése; szükség eselén folyadékpótlás; béta-stimulá
ló hatással rendelkező gyógyszerek, mint dobuta
min, dopamin, izoprenalin, adrenalin, illetve norad
renalin (vérnyomás-ellenőrzések!). 

A forszírozott diuresis, peritonealis dialízis, vala
mint haemoperfúzió a maprotilin nagytérfogatú el
oszlása miatt csupán korlátozott jelentóségú. 

Fizosztigminszalicilát rutinszerű alkalmazása a 
szer hatásának rövid időtartama, valamint a súlyos 
mellékhatások miatt nem ajánlatos. 

Specifikus antidoturna nincs. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

o Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 2291 (10 mg); K- 2292 
(20 mg); K- 2293 (50 mg); K- 2294 (75 mg) 

MAXIL:ASE,bac::itracir\é'tabletta 

(30x) 

SANOFl-WINTHROP/CHtNOIN 

ATC'kód:- AÖ,1A'B19 

A szájüregben lokálisan alkalmazva enyhe gyul
ladás- és oedemacsökkentő hatású. 

Hatóanyagai közül a bacitracin antibakteriális 
hatású. ln vitro aktivitása alapján feltételezhetően 
aktiv in vivo a staphylococcusokkal és a streptococ
cusokkal szemben. 
e Hatóanyag 

400 U.CEIP alpha-amylase és 200 U.l. bacitraci
num tablettánként. 

Segédanyagként 0,26 g szacharózt ill. laktóz! is 
tartalmaz tablettánként. 
e Javallat 

A szájüreg (stomatitis, gingivitis, aphta, tonsill-

ectomia és foghúzás után) és az oropharinx (pharin
gitís, rhinopharingitis) nyálkahártyájára lokalizálódó 
fertőzések kiegészítő, helyi kezelése. 

Bakteriális fertőzésre utaló általános tünetek 
eselén szisztémás antibiotikus kezelést kell alkal
mazni. 
O Ellenjavallat 

Ismert alfa-amiláz- vagy bacitracin-allergia. 
o Adagolás 

Naponta általában 6 tablettát kell elszopogatni. 
Az adag a tünetek súlyosságától és az elváltozás ki
terjedésétől függ. 

A szokásos kezelés ne tartson tovább .10 nap-
nál. 
e Mellékhatás 

Nagyon ritkán bacitracin okozta glossitis előfor
dulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Allergiás reakció eselén a kezelést le kell állítani. 
Tartós kezelés nem javasolt, mivel a száj normál 

mikrobiális flórájának egyensúlyát felboríthatja és 
káros baktérium- vagy gombaelszaporodást okoz
hat (candidiasis). 

Cukorbetegek kezelése eselén javasolt figye
lembe venni a tabletta szacharóz tartalmát 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4486 

A Mebucain forte antibakterialis, desinficiens és 
fájdalomcsillapító hatású bukkális (szopogató)-tab
letta. Antibakterialis hatását a timtricin és cetilpiridin 
egymást kölcsönösen kiegészítő együttes hatása 
biztosítja. 

A timtricin antibiotikum csak a nyálkahártya fel
színén fejti ki - koncentrációtól függóen - a bacte
riostatikus vagy bactericid "hatást, főleg a Gram
pozitív kórokozókra. A tirotricin nem szívódik fel, így 
szisztemás hatást nem fejt ki. Ezért csak nagyon ki
vételes körűlmények közölt senzibilizálhat és válhat 
a kórokozó rezisztenssé. 

A cetilpiridin széles hatásspektrumú, mind 
Gram-negatív, mind Gram-pozitív törzsekre ható fel
színaktív antisepticum, könnyen bejut a nyálkahár
tyába, mély rétegében is jelentős fertőtlenítő hatást 
fejt ki, egyúttal azonban erősíti a timtricin hatását is. 

Az oxibuprokain gyorsan ható anaestheticum, jó 
lokális és általános tűrhetőséggeL Csillapitjaa száj
és garatüregben fellépő fájdalmat. 
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A Mebucain forte édes ízét a szarbitai váltja ki. 
Ez a fogakat nem károsítja, és a cukorbetegek is fo
gyaszthatják. 

Mentol és illóolajok a szopogató-tablettának kel
lemes frissító-húsíló ízt biztosítanak. 
• Hatóanyag 

0,20 mg oxybuprocainium chloratum, 1 mg 
cetylpiridinium chloratum, 4 mg tyrothricinum, fehér 
vagy szürkésfehér színú, téglalap alakú, mindkét ol
dalán .,MEBUCAIN FORTE" felirattal ellátott szopo
gató tablettánként 

Segédanyagok: mentol, borsmenta olaj, szar
bitai, saccharin. 
e Javallat 

A száj- és garatüreg-nyálkahártyák, továbbá a 
foginy megbetegedései, gyulladása, fertózése, fáj
dalma. Grippés nyálkahártyaizgalom, nyelési ne
hézség, rekedtség. Stomatitis, aphta, fogínygyulla
dás szájsebészeti, fogorvosi beavatkozás után. An
gina adjuváns kezelése. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény valamely összete
vőjével szemben. 

6 éves életkor alatti gyermekeknek nem ajánlott 
a mentollal szembeni esetleges túlérzékenység mi
att. 
e Adagolás 

Általában 2-3 óránként. súlyos fertözés eselén 
1-2 óránként 1 tablettát a szájban szopogatva szél
olvadni hagyni. A napi adag legfeljebb 12 tabletta 
lehet. 
e Mellékhatás 

Hosszabb időn át és 1(11 gyakran történő alkal
mazása esetén, ritka esethen helyi inger-tüneteket 
okozhat 

A timtricin friss sebre alkalmazva vérzés! vált
hat ki. 
G Gyógyszerkölcsönhatás 

A cetilpiridin antibakterialis hatásfokát az egyi
dejűleg alkalmazott anianos felületaktív anyagok (pl. 
fogkrém) csökkenti. 
e Figyelmeztetés 

Cukorpótló szarbitol-tartalma miatt cukorbete
gek is aikalmazhatják. 

Ez a kb. 1,09 g szorbitol, mint szénhidrát 17 kJ
nek (4,1 kcal-nak) felel meg: 

Terhesség idöszakára vonatkozó, kontrollált hu
mán vizsgálati adatok terhes nőkön nem állnak ren
delkezésre, de állatkísérletekben a magzatra sem
milyen ártalmat nem jelentett. Ezért terhesség és 
szoptatás időszakában alkalmazható. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 
védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4543 

MEDAZEPAM-Q 1!lmg fablettii. 
(50x) 

BIOGAL ATC_k6d:'N058-Á03 

A medazepam anxiolytikus hatása. révén csök
kenti a szorongást, oldja az emocionális feszültsé
get, nyugtalanságot, megszünteti a kóros psychés 
állapot következtében kialakult vegetatív zavarokat. 

Az oralis beadási követően gyorsan felszívódik 
a gastrointestinalis traktusbóL A maximális plazma
koncentrációt kb. 30-90 perc múlva éri el. 

Plazmakoncentrációi egyenesen arányosak a 
dózissal és fordítottan arányosak az életkorral. Átjut 
a vér-agygáton és erősen lipidoldékony. Átlagos bi
ológiai felezési ideje a plazmában 54 óra (20-360 
óra). 

Felezési ideje bifázisos: a kezdeti gyors meg
oszlási fázist egy elnyújtott, egy-két napig tartó ter
minalis eliminatiós fázis követi. Felezési ideje a plaz
mában csecsemőkben, idősekben és vese- vagy 
májbetegekben megnyúlik. Döntően a májban 
metabolizálódik: dezmetilmedazepamra és dezme
tildiazepamra. Nagymértékben kötódik a plazmafe
hérjékhez. Fehérjekötődése jelentősen csökken az 
életkorral. A vizelettel és kisebb részben széklettel 
választódik ki, elsősorban metabolitjai, szabad vagy 
konguált formában. 

A placentán átjut, és kiválasztódik az anyatej
ben. 

Köldökzsinórvérben mért koncentrációi az anyai 
vérben mérteknek kétszerese. 

Metabolizmusa és kiválasztása az újszülötteken 
egyénileg igen változó. 
e Hatóanyag 

10 mg medazepamum narancsos sárga színú, 
egyik oldalán felezóvonallal, másik oldain "M" jel
zéssel ellátott, lapos, 7 mm átmérőjű tablettánként. 
• Javallat 

Psychovegetatív labilitas, szorongás, feszültség, 
izgatottság, belső nyugtalanság, psychés eredetű 
vegatativ syndromák, mint: 

- psychogen szív- és keringési zavarok {tachy
cardia, hypo- és hypertoniás keringési zavarok, an
ginás félelem, pseudoanginás panaszok); 

- psychogen légzési syndroma, hyperventilatiós 
syndroma, nyomó- és szorító érzés a mellkasban; 

- psychogen gastrointestinalis syndroma: gom
bócérzés, hányinger, teltségérzés, görcsök, irri
tabilis colon. 

Manifesztálódott szervi megbetegedések, mint 
pl. psychés eredetű vegetatív kisérőtünetekkel pá
rosult szívinfarctus, gastroduodenalis fekély. 

Női klimax idején jelentkező psychogen zavarok, 
szorongással járó depressio és ingerlékenység. 
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Időskori szorongás, nyugtalanság, izgatottság, 
gyakori hangulatváltozás, elalvási zavarok. 

Lámpaláz, fokozott ingerlékenység, koncentrá
lóképesség csökkenése, szociális beilleszkedési 
zavarok. 

Neurosisok. 
e Ellenjavallat 

Benzodiazepin-túlérzékenység, myasthenia 
gravis pseudoparalytica. 

Akut mérgezések központi idegrendszeri nyug
tató szerekkel és alkoholla!. Gyógyszer-, kábító
szer-, alkoholfüggöség. 

Terhesség alatt csak pontos indikáció alapján, 
fokozott ellenőrzés meliett. óvatosan adható (főleg 
annak első és utolsó trimesterében). 

Hasonló óvatosság szükséges szoptatás, továb
bá súlyos májkárosodás esetében, idős betegek, 
csecsemők kezelésében. 
e Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 2-szer 1 
tabletta (20 mg) étkezés előtt kevés folyadékkal be
véve a következő elosztásban: reggel%, délben Yz, 
este 1 tabletta. 

Krónikus májbetegségben szanvedöknek a szo
kásos adag kétharmada, cirrhosisos betegeknek a 
szokásos adag fele, veseelégtelenségben a szaká
sos adagokban adható. 

Gyógyintézeti kezelésben naponta általában 3-
szor 1 tabletta (30 mg), ami szükség szerint napi 
4-6 tablettáig (60 mg-ig) emelhető. 

Gyors hatású készítmény, de tartós eredmény
hez kb. 14 napi kezelés után lehet jutni. 

A kezdeti nagyobb adag később csökkenthető. 
A lehető legkisebb hatásos adagban, a lehető leg
rövidebb ideig adjuk. Tartós szedésekor gyógyszer
függőség alakulhat ki. Legkésöbb 4 heti használat 
után orvosi ellenórzésre és megfontolásra van szük
ség a kezelés folytatásának elbírálása céljából. A 
gyógyszer elhagyása fokozatosan történjen (hirte
len elhagyás rebound jelenségeket provokálhat: 
anxietast, insomniát). 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe álmosság, fáradtságérzés, fejfájás, 
kábultság, indíték- és aktivításcsökkenés, kivételes 
esetekben, főleg időseknél és terhes anyáknál szé
dülés és ataxia is előfordulhat. Étvágyf"okozódás, 
szájszáradás, émelygés, hasmenés, a libido csök
kenése, potencia- és menstruációs zavarok, ami a 
napi adag csökkentésével általában megszűnik. 

Főleg idősebb betegekben és gyermekekben 
paradox hatások jelentkezhetnek: zavartság, dezo
rientáltság, gátlástalanság, agresszivitás, dühro
hamok. 

Megvonási tünetekhosszú ideig tartó, nagydózi
sú kezelés után: görcsök, delirium, hyperhydrosis, 
tremor, tachycardia, félelemérzés. 

Túladagolás esetén: hyporeflexia, hypotonia, 
tachycardia, hypothermia, somnolentia, coma lép-

het fel. Terápia: gyomormosás, aktív szén és Na
szulfát (a forszírozott diuresis és a haemodyalisis 
alig hatásos}. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel: 

neurolepticurnok, tranquillarisok, antidepres
sivumok, hypnoticumok, narcoticumok, anal
geticumok (hatásukat fokozza); 

- alkohollal (kölcsönös hatáserősítés J; 
- izomrelaxánsokkal (a relaxációs hatás fokozó-

dik); 
- cimetidinnef (erősíti és elnyújtjaa fTledazepam 

hatását); 
- centralisan ható antihypertonicummal, !3c-bloc

kolóval (különböző kölcsönhatásokat okozhat, főleg 
tartós medazepam-kezelés során. Jellege és súlya 
előre nem számítható.). 
• Figyelmeztetés 

Szedése során tolerancia és psychés depen
dencia alakulhat ki! 

A gyógyszer jelentős hányada választódik ki az 
anyatejbe, ezért szoptatáskor csak nagyon indokolt 
esetekben szabad alkalmazhi, Mivel újszülöttben 
a fehérjekötődésre vonatkozó lehetséges kompeti
tio hyperbilirubinaemiát okozhat, ezért szaplató 
anyáknak napi 1 O mg felett nem, alatta is csak óva
tosan adható. Ha szoptatás alatt alkalmazása elke
rülhetetlen, fokozott figyelemmel kell kísérni a szap
tatott csecsemőt (aluszékonyság, szopási gyenge
ség). 

Óvatosan adható ataxiában, alvási apnoeban, 
súlyos májkárosodásban, krónikus respiratorikus 
insufficientiában, idősebb betegeknek (megnyúlt ki
választás, csökkent tolerancia miatt). 

Krónikus bronchitisben és emphysemában 
szenvedő betegeknek nem alkalmazható az arté
riás vérgáz-értékek előzetes meghatározása nél
kül. 

Máj- és vesekárosodásban szenvedó betegek, 
idős korúak egyéni adagolása különleges figyelmet 
igényel. 

Nagyobb dózisban történő, hosszabb ideig 
tartó kezelés eselén a készítmény alkalmazásá
nak hirtelen abbahagyása elvonási tüneteket 
okozhat, emiatt ajánlott a dózis fokozatos csök
kentése. 

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, mert egymás hatásait ki
számíthatatlan módon fokozhatják. 

A kezelés kezdetén célszerű a beteggel tisztáz
ni, hogy a gyógyszert csak átmenetileg kapja, orvo
si ellenőrzés mellett. 
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A beteg öngyógyszerezése esetén a terápia be
fejezendő. 

Eltartás: 30 °C alatt, száraz helyen, fénytól 
védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4454 

MERCILON tabletta (21){; Jx,21) 

ORGANON ATC kód:·Go3AA09 

Etinilösztradiol és dezogesztrel kombináció! tar
talmazó manafázisos orális fogamzásgátló. 

Hatását elsősorban az FSH és az LH szekréció 
megakadályozásávaL az ovulatio gátlásával fejti ki 
Gátolja továbbá a spermiumok cervix nyákan törté
nő áthaladását, valamint a megtermékenyitett pete
sejt beágyazódását 
• Hatóanyag 

0,02 mg aethinyloestradiolum és 0,15 mg deso
gestrelum tablettánként. 
• Javallatok 

Orális fogamzásgátlás. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Dubin-John
son-syndroma, Rotor syndroma: fennálló vagy a kór
előzményben szereplő: cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések, májdaganatok, emlő,- vagy en
dometrium carcinoma, endametrium hypertrophia; 
lipidanyagcsere-zavarok,J>úlyos hypertonia, súlyos 
diabetes mellitus, porphyria, ismeretlen eredetű hü
velyi vérzés, atcsclerosis (mely a megelőző terhes
ségek folyamán súlyosbodott); kórelőzményben 
szerepló idiopathiás terhességi icterus, súlyos ter
hességi pruritus, herpes gestationis. 
• Adagolás 

Naponta 1 tabletta (lehetőleg mindig azonos 
időpontban) a menstruáció 1. napjától kezdve 21 
napon át Ezután 7 nap szünetet kell tartani, ez idő 
alatt menstruációszerű vérzés jelentkezik. A követ
kező 21 tablettaszedéséta 7 napos szünet utáni 8. 
napon (az első tabletta bevételét követően 4 héttel, 
a hét ugyanazon napján) kell elkezdeni. 

Más orális fogamzásgátló szedésról történő át
térés esetén is a fenti adagolás! kell alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján kell a 
tabletta szedését elkezdeni. Az első bifázisos ciklus 
az időelötti ovulatio következtében általában megrö
vidüL Ha a tabletta szedése már az első spontán 
vérzés jelentkezésekor elkezdődik, lehet, hogy nem 
gátolja meg az idő előtti ovulatiót, ezért a ciklus el
ső 2 hetében nem teljesen biztos a fogamzásgátlás. 

Ha a tabletta bevétele elmarad a szakott időben, 
úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Az utolsó tabletta 

bevételét követő 36 órán túl már nem megbízható a 
fogamzásgátlás. Az idóelótti vérzés elkerülése miatt 
azonban az elfelejtett tabletta kihagyásával foly
tatni kell a szedés! a megkezdett csomagbóL Ez idő 
alatt egyéb, nem hormonális fogamzásgátló mód
szer alkalmazása javasolt. 
• Mellékhatás 

Köztivérzés, a hüvelyváladék megvá!tozása, 
hüvelyi fertőzések {pl. candidiasis), mellfeszü
lés, hányinger, hányás, cholelithiasis, cholestatikus 
sárgaság, thrombosis, vérnyomás emelkedés, 
chloasma, erythema nodosum, bórkiütések, kon
taktlencse viselés i panaszok, fejfájás, migrén, han
gulat változások {lásd Figyelmeztetés), folyadék 
retenció, a glukóztolerancia csökkenése, testsúly
változások. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, 

penicillin V-vel, szulfonamidokkal, tetracik!inekkel, 
dihidroergotaminnal, trankvillánsokkal (csökkenhet 
a fogamzásgátló hatás, ezért más nem hormonális 
fogamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt); 

- antikoagufánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal {prothrombinidő meghatározás és 
szükség esetén az antikoaguláns adagjának 
módosítása válhat szükségessé): 

- triciklikus antidepressánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye); 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé); 

- bromokriptinnel (amenorrhoea és/vagy galact
orrhoea jelentkezhet); 

- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel (hepato
toxicitás fokozódás veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi- és nőgyőgyászati vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlővizsgálat, cytológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges szlvelég
telenség, vesekárosodás, hypertonia, epilepsia és 
migrén fennállása vagy kórelőzménye, diabetes 
mellitus, varicositas, phlebitís, otosclerosis, sclero
sis multiplex, chorea minor, latens tetania, jóindula
tú méhdaganat, endometriosis vagy mastopathia 
esetén, valamint olyan nők esetén, akiknek család
jában fiatalkori thromboemboliás megbetegedések 
vagy véralvadási zavarok fordultB.k elő. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Vírushepatitis lezajlása ( májparaméterek norma
lizálódása) után kb. 6 hónap múlva lehet orális fo
gamzásgátlás! alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdaga-
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natok kialakulását észlelték, melyek egyes esetek
ben életveszélyes intraabdominális vérzésekhez ve
zettek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felső részén és májmegnagyobbodás vagy intra
abdominális vérzés jelei mutatkoznak, májdaganat 
gyanúja merülhet fel. Szükség eselén a fogamzás
gátló szedését Je kell állítan i. 

Ösztrogén tartalmú orális fogamzásgátló alkal
mazása során esetenként depressio fordulhat elő. 
Amennyiben ez a triptcfán anyagcsere zavarával jár 
együtt 86-vitamin adása hatásos lehet 

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 szedési folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszúnnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szúnnek vagy is
métlődnek, nőgyógyászali vizsgálatot kell végezni a 
szervi elváltozás kizárása céljából. 

A tabletta bevétele után 4 órán belül jelentkezó 
hányás, hasmenés eselén a szedési folytatni kell, 
de más kiegészítő fogamzásgátló módszert is kell 
alkalmazni. 

Az orális fogamzásgátlót szedák esetében meg
növekedhet a thromboemboliás megbetegedések, 
a cerebralis és myocardialis infarctus és a sub
arachnoidealis haernonhagia előfordulásának való
színűsége. Ez a kockázat magasabb a kor előreha
ladtával, de főként dohányzák esetén. Ezért 30 év 
feletti nőknek a dohányzás teljes elhagyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-előszór fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű, szokatlanul erős fejfájások, akut látászavarok és 
érzéskiesések, thrombosis vagy infarktus gyanúja 
esetén; 

- jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepsia, ill. az epilepsiás rohamok gyako
ribb előfordulása esetén, valamint 

- tervezett műtét (előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség ese
lén. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt), fény
től védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 
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Az eritremicin makrolid-csoportba tartozó, 
Streptomyces erythreusból előállitott antibioticum, 
amelynek hatásmechanizmusát a fehérjeszintézis 
riboszómális szintú gátlása jellemzi. 

A Meromycin 500 mg filmtabletta eritromicin 
stearát hatóanyagat tartalmaz. Orális adást követő
en gyorsan felszívódik. Optimális szérumszint az 
étkezések előtti adagolással érhető el. A maximális 
szérumszint a bevételt követőén· 1-4 órával ala
kul ki. 

A Meromycin granulátum 200 mg/5 ml, ill. 400 
mg/5 ml szuszpenzió készitéséhez az eritromicint 
etilszukcinát alakjában tartalmazza, amely orális 
adás után gyorsan felszívódik. A reszorpció füg
getlen a táplálékfelvételtőL Gyorsan eloszlik a leg
több testnedvben. Maximális szérumszintek mint
egy Y2- 1 órával a bevétel után érhetők el. Az 
eritromicin felezési ideje a plazmában körülbelül 
2 óra. 

A liquorban kis koncentrációt ér el. A vér-agygá
ton kis mértékben hatol át, ez a mennyiség azonban 
gyulladásos elváltozások (meningitis) esetében 
megemelkedik. 

Ép májfunkciójú betegek esetében az eritro
micin főleg a májon és az epén keresztül és csekély 
mértékben (kb. 5%) a vizelettel választódik ki. 

Az eritremicin - a mindenkori kórokozótól és az 
adagolástól függően- bakteriosztatikus, ill. bakteri
cid hatást fejt ki. 

Terápiás hatékonysága mindenekelőtt általában 
a következő kórokozókra irányul: Streptococcusok
beleértve a Pneumacoccusokat is, Staphylococcu
sok, Haemaphi/us influenzae, Mycoplasma pneu
moniae, Legionella pneumophi/a, Chlamydia tra
chomatis, Ureaplasma ureafyticum, Bordetella per
tussis, Usteria monocytogenes, Entamoeba histoly
tica (csak amoebás dysenteria kezelésére), Coryne
bacterium diphtheriae, Corynebacterium minutissi
mum, valamint Treponema pa/lidum. 
e Hatóanyag 

Meromycin 500 mg filmtabletta 
500 mg erythromycinum (769,2 mg erythromyci

num stearinicum formájában) tilmtablettánként. 
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Meromycin granulátum 200 mg/5 ml szuszpen
zió készítéséhez 

3,2 g erythromycinum (3,74 g erythromycinum 
aethylsuccinicum formájában) 26,67 g granulátum
ban 80 ml szuszpenzió készítéséhez. A szuszpen
zió segédanyagként még 0,27 g nátrium ciklamátot 
és 20,5 g szacharózt is tartalmaz. 

Meromycin granulátum 400 mg/5 ml szuszpen
zió készítéséhez 

6,4 g erythromycinum (7,5 g erythromycinum 
aethylsuccinicum formájában) 26,67 g granulátum
ban 80 ml szuszpenzió készítéséhez. A szuszpen
zió segédanyagként még 0,54 g nátrium cikiamátal 
és 16,3 g szaccharóz! is tartalmaz. 
• Javallat 

Valamennyi eritromicinre érzékeny kórokozó 
okozta megbetegedés penicillinallergia esetén: 

- légúti fertőzések (kiváltképpen legionnellák, 
mycoplasmák és chlamydiák okozta pneumoniák); 

-a fül, orr, gége, a szájüreg és a bór fertózése; 
- az urogenitális rendszer (különösen chlamy-

diák-okozta) fertőzései; 
-diphtheria, skarlát, pertussis; 
- lues, amennyiben penicillinallergia áll fenn; 
- psittacosis és trachoma; 
- acne vulgaris középsúlyostól súlyos mértékig 

terjedő fertőzései; 

- lymphogranuloma inguinale (lymphopathia, 
venerea). 
e Ellenjavallat 

Eritromicin, ill. származékai iránti túlérzékeny
ség. óvatosan adható májkárosodás és halláscsök
kenés esetén. 
• Adagolás 

l 
Meromycin 500 mg filmtabletta 
Szokásos napi adagja felnőtteknekreggel és es

te 1-1 tabletta. Kezdő adagként két tabletta. (1 
gramm) adása ajánlott. 

A fertőzés súlyosságától függően a napi dózis (4 
adag ra osztva) megduplázható (2 g). 

A kezelést még legalább 48 órán át folytatni kell 
a láztalanná válás után. 

A tabletlát szélrágás nélkül 2,5 dl vízzel az étke
zés első falataival együtt kell bevenni. Nem szabad 
éhgyomorra szedni, továbbá·a tabletta bevételét kö
vető első két órán belül gyümölcsleveket és gyümöl
csöket (narancs, citrom, grapefruit), ill. kávét fo
gyasztani. 

Meromycin granutatum 200mg/5 ml, if/400 mg/5 mf 
szuszpenzió készítéséhez 

A szokásos napi adagja, gyermekek esetében 
30-50 mg/ttkg 2-3 (-4}-szeri adag ra elosztva. 

A szuszpenzió étkezések közben, valamirit az 
egyes étkezések közti időben egyaránt beve
hető 

Meromyicin granulátum 200 mg/5 ml szuszpen
zió készítéséhez szokásos adagolása: 

Életkor 

Újszülötteknek 
1-2 éves korig 

Kisdedek 
1-2 éves korig 

Gyermekek 
2-4 éves korban 
4-8 éves korban 

8-12 éves korban 

12 éven felüli 
gyermeknek 
lelnőtt adag 

Napi adag 

300 mg 

400mg 

600mg 
800mg 

800-1200 mg 

1200-1600 mg 

A mérókanál beosztása: 

Ennek 
megfeleló 
mérókaná! 

4 x Y2 vagy 
2' 1 

3' 1 
4 x Yl vagy ,,, 
2-3 x 2 

3-4 x 2 

Y2 mérőkanál = 2,5 ml = 100 mg eritromicin, 
1 tetézett mérőkanál = 5 ml = 200 mg eritromicin 

A Meromycin granulatum 400 mg/5 ml 
szuszpenzió készítéséhez Szokásos adagolás: 

Életkor 

Csecsemák 
1-2 éves korig 

Kisdedek 

Napi adag 

400 mg 

2-4 éves korban 600 mg 

Gyermekek 
4-8 éves korban 800 mg 

8-12 éves korban 800-1200 mg 

12 éven felüli 
gyermeknek 
felnőtt adag 1200-1600 mg 

En rt ek 
megfeleló 
mérókanál 

2 x% 

3 x Y2 

4x%vagy ,,, 
2-3 x 1 

3-4 x 2 

Újszülötteknek a Meromycin 200 mg/ 5 ml 
szuszpenzió adható. 

A mérőkanál beosztása: 
Y2 mérőkanál = 2,5 ml = 100 mg eritromicin, 
1 tetézett mérőkanál == 5 ml == 200 mg eritromicin 
A betegségtől tüggően a szuszpenziók eseté-

ben a napi dózis 2-3 (-4}-szeri adagra elosztva leg
feljebb a kétszereséig emelhető. 

A kezelést legalább még 48 óráig kell tovább 
folytatni, a láztalanná válás után. 

Beszűkül! vesefunkció vagy anuria eselén a na
pi adagot a funkciózavar súlyosságának mértéke 
szerint csökkenteni kell, illetve ennek megfelelően 
az egyes adagok beadása közt eltelt időközök 
hosszabbítandók meg. 
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A szuszpenzió elkészítése: A granulátumot tar
talmazó üveget a kék vonal-jeiig kell csapvízzel (új
szülöttek és csecsemők esetén kiforral!, lehűtölt víz
zel) feltölteni és jól összerázn i, majd szükség szerint 
csapvízzel újból feltölteni a jelzésig. 

Az ilymódon elkészített szuszpenzió hútőszek" 
rényben {2-8 °C hőmérsékleten), legfeljebb 16 
napig tartható el. 

Az üveg minden egyes felhasználás előtt erőtel
jesen felrázandó, majd rövid ideig állni kell hagyni, 
hogy a keletkezett hab eloszaljék. 

Kinyílásához a biztonsági záras múanyag kupa
kot lefelé kell nyomni és egyidejűleg nyíl irányában 
elforgatni. 

Használat után a múanyag kupakot ismét szaro
san vissza kell csavarni. hogy a gyermekek számá
ra az üveg kinyithalatlan legyen. 

A pontos adagolás! a mellékelt mérókanál teszi 
lehetövé. 
• Mel/ékhatás 

Gastrointestinális zavarok (gyomorfájás, hány
inger, hányás, hasmenés). Ritka esetekben beszá
moltak eritromicinkezeléshez kapcsolódóan, anti
bioticumokhoz társuló, álhártyás colitisekről (a ké
szítmény adását abba kell hagyni). Egyes esetek
ben, túlnyomórészt felnőttekné!, sárgasággal 
vagy anélkül lezajló májfunkció-zavarokat is ész
leltek. Kisérőjefenségként rossz közérzet, émely
gés, hányás, hasi görcsök és láz jelentkezése le
hetséges. Szórványos esetekben epekő-kólika, 

pancreatitis, ulcus-perforatio, vagy akut has képét 
utánzó, heves hasi panaszok léphetnek fel. Olykor 
kóros májfunkció-értékeket perifériás eosinophi
liá!, valamint leukocytosis! figyeltek meg. Emel
kedhet az SGOT, az SGPT, a szérum alkalikus fos
zfatáz és a szérumbilirubin szint. Ilyen esetekben 
a készítmény adását haladéktalanul be kell szün
tetni. 

Esetenként allergiás reakciók, úgymint csalánki
ütés, valamint egyéb bárkiütések jelenhetnek meg. 

Anaphylaxiás reakció igen ritka. 
Hosszan tartó kezelés eselén orális candidiasis 

alakulhat ki. 
Szórványos esetekben, eritromicin, valamint 

eritromicin-származékok parenteralis alkalmazása 
nyomán kialakuló, reverzibilis ototoxicitást írtak le. 

Továbbá utalni kell azon myasthenia-szerú álla
potokra és akut veselégtelenség egy-egy esetére, 
amelyek eritromicinkezelés során jelentkeztek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- alfentanillal (prolongálódhat az alfentanil hatá-

sának időtartama); 
- kloramfenikollal vagy 
- linkomicinekkel (az antagonista hatás miatt); 
- ciklosporinnal (fokozódhat a nephrotoxicitas 

kockázata); 
- penicillinekkel (a penicillinek gyors baktericid 

hatásának kialakulását zavarhatja a bakteriosz
tatikus eritromicin); 

- tertenadinnal (növekedhet a cardiotoxicitás pl. 
a torsades de pointes kialakulásának veszélye); 

- dizopiramiddal {a QT intervallum kiszélesed
het, kamrai tachyCardia jelentkezhet); 

- hepatotoxikus gyógyszerékkel (a hepatotoxici
tás növekedhet); 

- lovasztatinnal (növekedhet a rabdomyolysis 
kockázata a lovaszlatin szérumkoncentrációjának 
növekedése következtében); 

- ototoxikus gyógyszerekkel {növekedhet az elo-
toxicitás lehetősége). -

Együttadásakor fokozott óvatosság szükséges: 
- digoxinnal (a digoxi n plazmaszintje megemel

kedhet, ezáltal a hatása fokozódhat): 
- ergoiaminnal (növekedhet az ergoiaminnal 

kapcsolatos vasospazmus); 
- warfarinnal {a prothrombin idő megnyúlhat és 

nőhet a haemorrhagia veszélye; emiatt a prothrom
bin időt szigorúan ellenőrizni kell); 

- kumarin származékokkal; 
- karbamazepinnel (növekedhet a karbamaze-

pin plazmakoncentrációja és ézáltal a toxicltása); 
-nagy dózisban adott teofillinnel, ill. egyéb xan

tin származékokkal {fokozódhat ezek hatása az 
excretios ráta csökkentésének következtében). 
e Figyelmeztetés 

Az eritromleint túlnyomórészt a máj választja ki, 
ezért májkárosodás eselén csak a májfunkció-érté
kek folyamatos ellenőrzése mellett alkalmazható. 

Tartós vagy ismételt kezelés eselén - mint 
egyéb antibioticumoknál - nem zárható ki ellenálló 
(nem-érzékeny) baktériumok, illetve gombák elsza
porodása. Ebben az esetben a készítményt nem 
szabad tovább alkalmazni. 

Súlyos és tartós hasmenések eselén gondolni 
kell antibioticumok-okozta álhártyás colitisre, amely 
életveszélyes is lehet, tehát ezekben az esetekben a 
gyógyszer azonnal leállítandó, valamint a kórokozó 
kimutatása és specifikus kezelés {pl. napi 4-szer 250 
mg Vancomycin orális) alkalmazása szükséges. Pe
risztaltikát gátló készitmények adása kontraindikált. 

Amennyiben nemibetegség kezelése során 
egyidejűleg lues gyanúja is felmerül, megfelelő di
agnosztikai eljárásokhoz (a sötétlátótér-vizsgála
tokat is beleértve) kell folyamodni. Legalább 4 hóna
pig kell havonta szerológiai tesztvizsgálatokat vé
gezni. 

Terhességben és szoptatáskor történő alkalma
zása igen gondos mérlegelést igényel, mivel az 
eritromJein átjut a placentán és kiválasztódik az 
anyatejbe. 

A szuszpenzió szaccharóztartalmát cukorbete
geknek történő adagoláskor figyelembe kell venni: 
Meromycin granulátum 200 mg/5 ml szuszpenzió 
készítéséhez: 1 mérókanál (5 ml) 1 ,28 g szaccha
róz! {O, 11 kenyér egység) tartalmaz; a Meromycin 
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granulátum 400 mg/5 ml szuszpenzió készítéséhez: 
1 mérókanál (5 ml) 1,02 g szaccharóz! (0,09 kenyér
egység) tartalmaz. 

A vizelet katecholamin szintjének emelkedése 
miatt a diagnosztikai tesztek ál pozitív eredményt ad-
hatnak. · 

TúladagoláS tünetei: reverzibilis halláscsökke
nés, hányinger, hányás, hasmenés. 

Kezelése: gyomormosás, általában supportiv te
rápia. 

Eltartás: Meromycin 500 mg filmtabletta: szaba
hőmérsékleten. 

Meromycin granulátum 200 mg/5 ml szuszpen
zió készítéséhez: szobahőmérsékleten. 

Meromycin granulátum 400 mg/5 ml szuszpen
zió készítéséhez; szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4346 (filmtabletta); 
OGYI-T: 4347 {200 mg/5 ml granulátum);OGYI-T: 
4348 (400 mg/5 ml granulátum) 

1.MEROMYCINolrjatt(2s ml) ;·>···.···· • ..... i 
MERCKLE_._ . •· .· •· • •.. ;•ATC <ód:D10AF02 • 

Külsóleges alkalmazásra szánt dermatológia! 
készítmény. Az eritromidn a makrolid-csoportba tar
tozó, Streptomyces erythreusból nyert, terápiás 
adagokban elsősorban bakteriosztatikus hatású an
tibioticum. Hatását ribaszamális szinten, a fehérje
szintézis gátlásával fejti k( Külsöleg alkalmazva jó 
terápiás hatású az acnék (különösen a 
Propionibacterium acnes által okozott acne) kezelé
sében. A hatóanyag behatol a faggyúmirigyek kime
neti nyílásaiba és ott fejti ki bakteriosztatikus hatá
sát. 
• Hatóanyag 

0,571 g erythromycinum egy üveg (25 ml) oldat
ban; azaz 1 g {::o 0,875 ml) oldat 20 mg erithromicin
bázis hatóanyagat tartalmaz (izo propilalkoholból és 
propilénglikolból készült oldatban feloldva). 
e Javallat 

Az acne valamennyi for!Ílája. 
• Ellenjavallat 

Az eritromicinnel, annak származékaivaL ill. 
egyéb alkotóelemmel szembeni túlérzékenység. 

A terhesség alatti biztonságos alkalmazásra vo
natkozóan nem állnak rendelkezésre kielégitő vizs
gálatok, ezért ebben az időszakban, továbbá a 
szoptatás időszakában a Meromycin dermatológia! 
oldatot nem szabad alkalmazni. 
e Adagolás 

Naponta 2-szer az acnés területekre !elvinni. Az 
alkalmazás időtartama a betegség súlyosságának 
mértékéhez, ill. lefolyásához igazodik. 

Az alkalmazás módja: 
Az oldatot az üvegre felerősített applikátor (szi

vacspárna) segítségével kell közvetlen ül a bőrre fel
vinni. 
• Mellékhatás 

Előfordulhat viszketés, égő érzés, a bór kiszára
dása és ki pirulása. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Benzoil-peroxidot, rezorcint, szalicitsavát, ként, 
alkoholt tartalmazó külsóleges gyógyszerekkel egyi
dejűleg alkalmazva fokozódhatnak a Meromycin 
dermatológiai oldat mellékhatásai. 
• Figyelmeztetés 

Az oldatnak nem szabad a szembe kerülnie. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (30 oc alatt). 

• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4349 

Egyik hatóanyaga az alver/n citrát: papaverin
szerú, nem atropin típusú musculotrop görcsoldó 
Gátolja a görcsokozó anyagok hatását a simaizom
rostokon. 

A másik hatóanyag a szimetikon: védőfilmképző 
és antiflatulens hatású. A tépcsatorna nyálkahártyá
ján védő filmréteget képez, habzásgátló és nedves
ség megkötő hatása következtében csökkenti a gá
zok okozta feszülés!. 

Az alverin nem szívódik fel számottevóen, ilL je
lentős first-pass hatás érvényesül, ha szimetikonnal 
együtt alkalmazzák. 
• Hatóanyag 

60,0 mg alverinium citricum, 300,0 mg sime
thiconum (dimethicon 3-7% silicium-dioxid hozzá
adásával). 

A kapszula színezóanyagai: titan-dioxid E 171, 
guinolin sárga E 104, Patent kék E 131, Fekete vas
oxid E 172. 

Kapszula mérete: 
hossza: 17,25 mm 
átmérő: 6,5 mm 

• Javallat 
Meteorismus és flatulencia kezelése, pl. flatulen

ciával járó- irritabilis colon syndroma. 
• Elle;njavallat 

Túlérzékenység a készítményre. 
• Adagolás 

Naponta 2-3-szor 1 kapszula, az étkezés kezde
tén. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
a Figyelmeztetés 

Állatk!sérletben sem embriotoxikus, sem terato-
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gén hatást nem figyeltek meg, de kelió humán ta
pasztalai hiányában terhesség és szoptatás alatti 
adása kerülendO. 

T ú/adagolás: nem ismert 
Eltartás: szoballómérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4539 

METHERGIN injekció (Sx) 

SANDOZ . ATC kód: Gd~AB01 . 

A metilergometrin a természetes ergometrin
alkaloid félszintetikus származéka, hatásos és spe
cifikus uterotonicum. Az ergetamin-alkaloidoknál 
gyengébben hat a peripheriás erekre és csak ritkán 
okoz vérnyomásemelkedést 

Felszívódása gyors és teljes, maximális plazma
koncentrációja 30 percen belül kialakul. Megoszlási 
térfogata kicsi (0,5 1/ttkg). Eliminációja két fázisban 
zajlik, a hosszabbik felezési ideje 0,5- 2 óra. A tel
jes clearance _120-240 ml/perc. Csak kis töredéke 
ürül a vizelettel, zömmel az epén keresztül, a szék
lettel távozik. 

Jv. adás után 30-60 másodperc, im. adás után 
2-5 perc múlva jelentkeznek a méhösszehúzódá
sok. 
e Hatóanyag 

0,2 mg methylergometrinium hydrogenmaleini
cum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

A szülés 3. fázisának aktív támogatása (a pla
centa leválásának elősegítése és a vérveszteség 
csökkentése). 

Az uterus-atonia/haemorrhagia kezelése a 
szülés 3. szakaszában és utána, valamint csá
szármetszéssei kapcsolatban, ill. abortus! köve
tően. 

Az uterus-subinvolutio, a lochiometra és a puer
perelis vérzés kezelése. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. SzDlés elsó szakasza, szülés 2. sza
kasza a magzat vállának megszületéséig. 

Szülés indítására és fájáserősítésre nem szabad 
alkalmazni. 

Súlyos hypertonia, hypertensiv toxaemia 
(praeeclampsia, eclampsia), occlusiv vascularis 
megbetegedések (beleértve az ischaemiás szívbe
tegségeket), sepsis. 

Anyarozs-alkaloidok iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Aszülés harmadik fázisának aktív támogatására 
a váll megszületése után, de legkésőbb a magzat 
megszületése után azonnal 0,5-1 ml (=O, 1-0,2 mg) 
lassú iv. injekcióban. 

. 

Általános anaesthesia mellett végzett szDléskor 
az ajánlott adag 1 ml (0,2 mg). 

Uterus alonia/haemorrhagia kezelésére 1 ml im 
vagy 0,5-1 ml iv. Szükség szeríni- 2 áránál nem rö
videbb szDnetekkel - ismételhető. 

Subinvolutio, lbchiometra, puerperelis vérzés 
eselén 0,5-1 ml sc. vagy im., legfeljebb napi 3 alka
lommal. 

Szaplató anyáknak 3 napon túli adagolása kerü
lendO. 
e Mellékhatás 

Abdominalis fájdalom (uterus contraclio miatt), 
hányinger, hányás, izzadás, szédülés, fe]fájás, bór
kiütés, ritkán hypertensio, bradycardia vagy tachy
cardia, mellkasi fájdalom, peripheriás vasoactiv re
akciók. 

Kivételes esetekben anaphylaxiás tünetek (dys
pnoe, hypotensio, collapsus, shock) jelentkezhet
nek. 

A tejelválasztást csökkenti. 
Kiválasztódik az anyatejjel. Szórványosan előfor

dult intoxicatio anyatejjel táplált újszülöttekben, ha 
az anyák több napon át Methergin-kezelésben ré
szesültek. Ezek a tünetek (megemelkedett vérnyo
más, bradycardia vagy tachycardia, hányás, has
menés, nyugtalanság, donusos görcsök) a gyógy
szer megvonásával megszúntek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az együtt alkalmazott sympathomimeticumok 
(localanaestheticumok vagy ergoiaminokJ vasocon
strictor hatását fokozhatja. 

Oxytocinnal egyidejűleg alkalmazható. 
e Figyelmeztetés 

Farfekvés vagy egyéb fekvési rendellenesség 
esetében Methergin csak a szülés befejeztével, ill. 
ikerszüléskor csak az utolsó magzat megszületése 
után adható. 

Intravénás alkalmazáskor az injekciót lassan, 1 
percnél nem rövidebb időn belül kell beadni. 

Óvatosan adandó enyhe és közepes hyper
toniában (súlyos hypertoniában ellen javallt), ill. máj
vagy vesemúkődési zavarokban. 

Túladagolás tünetei: hányinger, hányás, hyper
tensio vagy hypotensio, végtagzsibbadás,- bizser
gés és -fájdalom, légzésdepressio, convulsio, 
coma. 

Kezelésük symptomatikus, a cardiovascularis és 
a respiratikus rendszer monitorozása mellett. 

Amennyiben súlyos arteriospasmus alakul ki, ér
tágítók (nitroprusszid-nátrium, fentolamin vagy 
dihidralazin) alkalmazhatók. 

Eltartás: hűtőszekrényben 2-8 °C között. 
• Megjegyzés: + +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4 233 
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METOHEXAL 50 mg tabletta • 
(20x; 50x; 1 OOx) 

METOHEXAL 100 Ing tabletta 
(20x; SOx; 1 OOx) ·. 

. ATC kód: C07AB02--. HEXAL 

A metoprolol gyengén lipofil tulajdonságú, 131-

selectiv (cardioselectiv) béta-receptor-blockoló, 
mely intrinsic sympathomimetikus aktivitással és 
membránstabilizáló hatással nem rendelkezik. A 
cardioselectivitás relatív, nagyobb adagok a !32-re
ceptorokat is gátolják. A metoprolol a sympathico
tonus mértékétól függóen csökkenti a szív contrac
tilitását, a szivfrekvenciát, az AV-átvezetés sebessé
gél és a plazma reninaktivitását. A metoprolol a B2-

receptorok gátlása révén a simaizmok tónusát fo
kozhatja. 

A gastrointestinalis traktusból csaknem teljes 
mértékben felszívódik. A maximalis plazmakoncent
rációt 1,5-2 óra múlva éri el, szérumfehérjékhez kb. 
12%-a kötOdik. Plazmafelezési ideje 3-5 óra. A máj
ban metabolizálódik, májcirrhosisban a lebontás se
bessége csökken. Metabolitjai klinikailag jelentős 

farmakológiai hatással nem rendelkeznek. 95%-a a 
veséken át távozik, ezen belül10%-a változatlan for
mában, a többi metabolitok formájában. 
e Hatóanyag 

50 mg metoprololium tartaricum, ilL 100 mg 
metoprololium tartaricum tablettánként. 
e Javallat / 

Hypertonia. Szívkoszorúér-betegség (angina 
pectoris). Akut szívinfarctus kezelése és szívinfarc
tus utáni állapot tartós kezelése. Funkcionális szív
és keringési panaszok (hyperkinetikus syndroma). 
e Ellenjavallat 

MAO-bénító szerek egyidejű szedése (kivéve 
MAO-B bénítók). Metoprololra vagy más béta-re
ceptor b!ockolókra való túlérzékenység. Manifest 
szívelégtelenség. Másod- vagy harmadfokú AV
black. Keringési elégtelenség (shock). Sinuscsomó
betegség (sick-sinus syndroma). Sinuatriális black. 
Bradycardia (50/perc alatti nYugalmi pulzus a keze
lés megkezdése elót!). Hypotonia. Acidosis. Bron
chusgörcs-készség (pl. asthma bronchialéban). Sú
lyos fokú perifériás keringési zavar. 

Veraparnil és diltiazem típusú kalciumantago
nisták vagy más antiarrhythmicumok (mint pl. a 
dizopiramid) ív. adása, ellenjavallt Metohexal-lal ke
zelt betegeknél (kivéve intenzívterápiás körűlmé
nyek között). 

Csak igen gondos orvosi felügyelet meliett alkal
mazható az alábbi esetekben: 

Elsőfokú AV-black esetén, vércukoringadozásra 
hajlamos cukorbetegségben (súlyos hypogly-

caemia kialakulásának veszélye), hosszas éhezés 
és megerőltető fizikai tevékenység eselén (súlyos 
hypoglycaemia kialakulásának veszélye), phaeo
chromocytomás betegeknek (ilyen esetekben meto
prolol csak f:l-receptor-blockolókkal együtt adható), 
károsadott májmúködésú betegeknek (Jásd még Fi
gyelmeztetés). 

Azon betegeknek, akiknek egyéni vagy q~a.ládi 
anamnézisében psoriasis szerepel, P~reCe'Ptor
blockoló csak az elóny/kockázat alapos mérlegelé
se után adható. 

A f:l-receptor-blockolók fokozhatják a súlyos túl
érzékenységi reakciók iránti hajlamot. Ezért csak 
igen indokolt esetben adható olyan betegeknek, 
akiknek kórelőzményében súlyos túlérzékenységi 
reakció szerepel, továbbá deszenzibilizáló kezelés 
alatt álló betegeknek. (Igen súlyos túlérzékenységi 
reakciók léphetnek fel). 
• Adagolás 

Az adagolást egyénileg kell megállapítani. Az 
alábbi adagolás irányadó: 

- Szívkoszorúér-betegség (angina pectoris), 
funkcionális szívpanaszok, hypertonia (artériás hy
pertonia): napi 1-2-szer 50 mg, ill. 1-szer 50-100 
mg metoprolol. Szükség esetén, a vérnyomás ellen
őrzése mellett az adag napi 2-szer 1 DO mg-ra emel
hető. 

- Szívinfarctusban akut kezelésre és reinfareius 
profilaxisra, amennyiben ellenjavallala nincs: 

Akut kezelés: akut szívinfarctusban lehetőleg a 
kórházi felvételt követően mielóbb kezdődjék meg a 
kezelés, folyamatos EKG- és vérnyomásellenőrzés 
mellett. A kezelést 5 mg metoprolol iv. (pl. Betaloe 
inj.) adásával kezdjük. A túróképességtól függően 2 
perces időközönként további 5 mg iv. metoprolol 
adagok adhatók, 15 mg összmennyiségig. 

Ha a beteg a 15mg-os iv. összdózist jól túri, az 
utolsó iv. injekció beadásától számított 15 perc múl
va 1-szer 50 mg metoprolol tabletta adható. A követ
kező 48 órában 6 óránként 50 mg metoprolollablet
ta adandó. Azon betegeknél, akik 15 mg iv. meto
prololnál kevesebbet túrtek, az orális kezelést óva
tosan, 1-szer 25 mg metoprolol adásával kezdjük. 

Fenntartó kezelés: az akut kezelést követően na
pi 2-szer 100 mg metoprolol adandó. Nagymértékű 
szívfrekvencia-csökkenés és/vagy vérnyomásesés, 
illetve egyéb szövódmények eselén adását azonnal 
abba kell hagyni. 

A tablettát étkezés után, kevés folyadékkal, szél
rágás nélkül kell bevenni, napi egyszeri adás esetén 
reggel, kétszeri adás eselén reggel és este. 
e Mellékhatás 

KOlönösen a kezelés elején előfordulhatnak köz
ponti idegrendszeri zavarok, úgymint fáradtság, 
depressiós hangulatváltozás, szédülés, zavartság, 
verejtékezés, rémálmok, fokozott álomtevékenység, 
alvászavarok és érzékcsalódások. Időnként jelent
kezhetnek átmeneti gyomor-bélrendszeri panaszok 
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(émelygés, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, szék
rekedés), illetve allergiás börtünetek (kipirulás, visz
ketés, kiütések vagy fényérzékenység). Előfordul
hatnak érzészavarok és a végtagokban hűvösség 
érzése, ritkán izomgyengeség vagy izomgörcs, pe
rifériás keringési zavarokban szenvedő betegek 
(ideértve a Raynaud syndromában szenvedőket is) 
panaszainak fokozódása. 

A metoprolol ezenkívül ritkán vérnyomáscsökke
nést, ájulást, szívdobogásérzést, bradycardiát, pit
var-kamrai átvezetési zavart okozhat, a meglévő 
szívelégtelenséget ronthatja. Egyes esetekben az 
anginás betegek rohamai erősödnek. A légúti ellen
állás fokozódásának lehetősége miatt hörgőgörcsre 
(főként obstructiv légúti betegségek esetén) hajla
mos betegeknél nehézlégzés alakulhat ki. 

Ritkán szájszárazság, kötőhártyagyulladás, 
vagy a könnyelválasztás csökkenése {ez utóbbira 
különösen kontaktlencse viselóknek kell ügyelni), lá
tászavarok fordulhatnak elő. 

Ritka esetekben látens diabetes mellitus mani
testálódhat, vagy fennálló diabetes rosszabbodhat. 
Metohexal kezelés ideje alatt hosszabb éhezés 
vagy megerőltető fizikai tevékenység a vércukor
szint csökkenéséhez vezethet. A vércukorszint 
csökkenhet, a hypoglycaemia tüneteit- különösen a 
tachycardiát és a tremort - a metoprolol kezelés el
fedheti. 

Egyes esetekben libido- és potenciacsökkenést 
figyeltek meg. 

A Metohexal kezelés megzavarhatja a zsír
anyagcserét Többnyire változatlan összkoleszterin 
érték mellett a szérum HDL-koleszterinszint csök
kenhet, a trigliceridszint emelkedhet. 

Tartós Metohexal kezelésnél egyes esetekben 
egy vagy több ízülete! érintő arthropathia {mono-, il
letve polyarthritis) kialakulását figyelték meg. Néha 
a szérumban emelkedhet a májenzimek (GOT, GPT) 
szintje, hepatitis alakulhat ki. 

Megfigyeltek még hajhullást, hallászavarokat, 
fülzúgás!, súlygyarapodás!, személyiségváltozáso
kat (pl. érzelmi változást rövid ideig tartó emléke
zetkiesést), thrombocytopeniát és leukopeniát, aller
giás rhinitist, valamint induratic penis plasticát (Pey
ronie-betegség). 

p-receptor-blockolók egyes esetekben psoria
sist, illetve psoriasiform exanthemákat válthatnak ki, 
vagy a fennálló psoriasis tüneteit ronthatják. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- iv. verapamillal, ill. egyéb veraparnil típusú ív. 

antiarrhythmicumokkal (asystolia veszélye), 
-MAO inhibitorraL 
Óvatosan adható: 
- antiarrhythmicumokkal, verapamil- és dilti

azem típusú kalcium-antagonistákkal, parasympa
thomimeticumokkal (hypotonia, bradycardia, AV
black veszélye}; 

- digitáliszglikozidokkal (bradycardia, ingeNe
zetési zavar veszélye; a digitálisz pozitív inatrop ha
tását nem befolyásolja); 

- nitrátokkal, egyéb antihypertensiv szerekkel 
(főleg guanethídin, reserpin, o:-metil-dopa, c!onidin, 
guanfacin típusúak, hypotonia és/vagy bradycardia 
veszélye}; 

- központi idegrendszerre ható szerekkel {pl. 
hypnoticumok, tranquillansok, tri- és tetraciklikus 
antidepressansok, neurolepticumok) és alkohollal 
(hypotonia veszélye); 

- narcoticumokkal (cardiodepressiv hatás); 
-o:- és P-mimetikus hatással rendelkező sympa-

thomimeticumokkal (hypertonia, kifejezett bradycar
dia, esetleges szlvmegállás veszélye); 

- donidinnel {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); 
- !32-sympathomimeticumokkal (P-blockoló ha-

tás antagonizálása j; 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel {pl. 

indometacin), (a metoproloJ· vérnyomáscsökkentő 
hatása gyengülhet); 

- ösztrogénnel {metoprolol antihypertensiv hatá
sa gyengülhet); 

- oralis antidíabeticumokkal, inzulinnal (hypogly
caemiás hatásukat fokozhatja, továbbá a hypogly
caemia tüneteit elfedheti}; 

- kurare-típusú ízomrelaxansokkal (neuromuscu
laris blokád fokozódása); 

- H2-blockolókkal (főleg cimetidin) (metoprolol 
hatása fokozódik a magasabb plazmaszint miatt); 

- rifampicinnel, barbiturátokkal (metoprolol hatá
sa csökkenhet a hepatikus metabolizáció fokozó
dása miatt). 
e Figyelmeztetés 

A p-receptor-blockolók fokozhatják az 
allergénekkel szembeni érzékenységet és a súlyos 
túlérzékenységi reakciókra való hajlamot. Ezért 
olyan betegeknéL akiknek kórelőzményében súlyos 
túlérzékenységi reakció szerepel, vagy akik deszen
zibilizáló kezelés alatt állnak, különösen súlyos túlér
zékenységi reakciók léphetnek fel. 

A májműködés nagyfokú beszúkülése esetén a 
Metoprolol lebontása zavart szenved, így az adag 
csökkentése válhat szükségessé. 

Vesemúködési zavar súlyos eseteiben p-recep
tor-blockolóval történő kezelés folyamán a vesemú
ködés rosszabbodhat. Ezért vesebetegeknek meto
prolol csak a vesefunkció megfelelő gyakorisággal 
végzett ellenőrzése mellett adható. 

Hosszabb ideig tartó szedés után a Metohexal 
kezelés megszakftása vagy abbahagyása csak az 
adagok fokozatos csökkentésével történhet, mert 
hirtelen elhagyása myocardialís ischaemiához, az 
angina pectoris következményes rosszabbodásá-
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hoz, vagy szívinfarctushoz, illetve a vérnyomás új
bóli emelkedéséhez vezethet. 

Sebészi beavatkozás előtt az aneszteziológus! a 
metoprolol alkalmazásáról tájékoztatni kell (lásd 
még Gyógyszerkölcsönhatás ). 

Alkalmazás terhesség és szoptatás idején. 
Terhesség (különösen annak első három hónap

ja) alatt metoprolol csak igen indokolt esetben, a 
várható előny/kockázat kellő mérlegelése után ad
ható, mivel nincs elegendő tapasztalat- főként a ko
rai -terhesség alatti gyógyszerszedésre vonatkozó
an. Mivel az újszülöttben bradycardia, vérnyomás
csökkenés és hypoglycaemia jelentkezhet, a keze
lést 48-72 órával a szülés várható ideje előtt meg 
kell szakítani. Amennyiben ez nem lehetséges, az 
újszülöttet a születést követő 48-72 órában szaros 
megfigyelés alatt kell tartani. 

A metoprolol átjut az anyatejbe. Bár a gyermek 
számára valószínűleg nem jelent veszélyt az anya
tejben lévő gyógyszermennyiség, a csecsemő foko
zott ellenőrzése szükséges. 

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 
alkalmazása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

A túladagolás tünetei: vérnyomásesés, brady
cardia, szívmegállás, szívelégtelenség és cardio
gén shock, légzési panaszok, hörgőgörcs, hányás, 
eszméletzavar, és ritkán generalizált görcsök. 

Kezelése. Túladagolás vagy a szívfrekvencia, il
letve a vérnyomás veszély% mértékú csökkenése 
eselén a Metohexal-kezelést azonnal abba kell 
hagyni. Az általános intézkedések azonnali meg
kezdése mellett intenzív terápiás körülmények kö
zött kell ellenőrizni, illetveszükség szerint korrigálni 
a vitális funkciókat. 

Antidotumként adható szerek: 
-Atropin 0,5-2 mg iv. bolusban. 
- Glukagon kezdőadagja 1-10 mg iv., majd 

2-2,5 mg óránként cseppinfúzióban. 
- Sympathomimeticumok a testsúlytól és haté

konyságtól függó mennyiségben: dopamin, dobuta
mín, izoprenalín, orciprenal in, Vagy adrenalin. 

Gyógyszeres kezelésre nem reagáló bradycar
dia átmeneti pacemaker kezelést tesz szükségessé. 

Bronchusgörcs eselén p2-sympathomimeticum 
adható aeroszol formában (vagy ha ennek hatása 
nem elégséges, iv.), vagy aminofillin iv. 

Generalizált görcsrohamban diazepam lassú iv. 
adása javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtől 

védve. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4425 (50 mg tab
letta); OGYI-T: 4426 (100 mg tabletta) 

MICOTERI<rem.·(3ó•g)· 

C USI ATC kÓd: D01AC01 

Klotrimazol tartalmú, széles spektrumú antimy
cotikus hatású krém. A gombák sejtmembránján 
fejti ki hatását. Gátolja a pathogen . .cJermato
phytonok (Trichophyton sp., Epidermophyton floc
cosum, Microsporum sp.) élesztőgombák (Candida 
sp.}, penészgombák és egyéb gombák szaporodá
sát. 
e Hatóanyag 

0,30 g clotrimazolum {30 g) vízzel lemosható 
krémben. 
e Javallat 

Klotrimazolra érzékeny kórokozók által okozott 
bőrfertőzések: pl. tinea pedis, tinea cruris, tinea cor
poris és candidiasis. 
• Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagával és alkotórészeivel 
szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta 2-3 alkalommal a beteg bőrfelületet kis 
mennyiségű krémmel bekenni és enyhén a bőrbe 
masszirozni annak felszívódásáig. A tünetek 
megszünése után a készítményt még 1-2 hétig ta
nácsos alkalmazni a recidivák elkerülésére. 

A sikeres kezelés időtartama általában 2-5 hét. 
o Mellékhatás 

Előfordulhat bórplr, oedema, viszketés, urticaria, 
bórirritáció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szapiatás eselén alkalmazása 
megfontolandó, jóllehet nincs adat sem teratogén 
vagy embriotoxikus hatására, sem arra, hogy átjut-e 
az anyatejbe. 

A hajlatokban előforduló bórbetegségek kezelé
sekor fel kell hívni a beteg figyeimét a hygienes 
rendszabályok betartására; mcsakadás után a be
teg bőrfelületet szárazra kell törölni a krém alkalma
zása előtt. 

Túladagolás. A javasolt dózisban alkalmazva 
helyi kezelés során toxikus hatás nem lép fel. 

Véletlen lenyeléskor a gyomor azonnali kiürítése 
(hánytatás, gyomormosás) javasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {30°C alatt). 
o Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4455 
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MICRÖLAX recfáiis·oldat 
(1 x 5'ml; 12'x S'ml) 

PHARMACIA-UPJOHN ATC kód:'A06AG1i 

Rectalis constipalio kezelésére előállított készít
mény, melynek hatása fizikai kémiai: elsödlegesen a 
béltartalomra hat azáltal, hogy a nátriumcitrát vizet 
von ef a környezetéból, a szorbit ezt a hatást felerő
síti, a nátrium-laurilszulfoacetát pedig olyan nedve
sítő segédanyag, mely könnyebbé teszi az oldat pe
netrációját a béltartalomba. 

A széklet így lágyabb lesz, és lehetövé válik a 
normál székletúrítés anélkül, hogy a gyógyszer a 
mucosara hatna, vagy bármilyen lokális vagy szisz
témás reakció! váltana ki. 

Nincs direkt hatása a perisztaltikára. 
A székletűrilés során a Microlax eltávozik, így 

egyszeri hatású készítmény. 
Már kis mennyiségú (5 ml) folyadék alkalmazá

sávallehetövé válik a székletúrítés, így még kisgyer
mekek eselén sem áll fenn annak a veszélye, hogy 
a folyadék- és elektrolitháztartást megzavarná. 
• Hatóanyag 

45 mg natrium lauryl-sulphoacetícum, 450 mg 
natrium citricum, 4465 mg sorbitum 70%-os, 625 mg 
glycerinum (5 ml) rectalis tubusonként 
a Javallat 

Székrekedés, széklet-incontinentia, recto-
scopiára történő előkészítés, prae- és postoperatív 
alkalmazás. 
a Ellenjavallat 

Nem ismert. 
e Mellékhatás 

Néha enyhe görcs vagy tenesmus előfordulhat. 
Súlyos mellékhatás nem ismeretes. 

a Adagolás és alkalmazás 
Feln6tteknek és gyermekeknek egyaránt adha

tó. Szükség eselén általában 1 tubus elegendő, de 
súlyos esetekben egy második tubus alkalmazása 
is szükséges lehet. 

A tubus tartalmát a végbéibe kell juttatni. 3 év 
alatti gyermekeknek csak a tubus csórének a felét 
kell a végbéibe helyezni. 

A tubus tartalmának egy cseppje elegendő a 
csővég síkossá tételéhez. 

A várt hatás általában 5-15 percen belül jelent
kezik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15-25 °C) 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 227 4 

MITOXÁNTRON AVvDlO i•lljel<cJ4 

(4x5ml)•·····••··i •.·.·.·• i····.· . .. •····• .. 
•MITOXAN.fRON AWD 25 injekció.·· 

(4 x 1.2,sml) 
. ..•... . 
ATC:.kód:·:t:m D.éBb7 

A mitoxantron szintetikus antracéndion, mely gá
tolja az RNS-és DNS szintézist. 

Hatását valószínűleg a DNS bázispárok közölti 
interkalációval. valamint a DNS-hez történő elektro
sztatikus kötődéssei fejti ki. 

A cytostatikus hatáson kívül antivirális, antibak
teriális és protozoon ellenes hatással is rendel
kezik. 

Az alkalmazást követően gyors szöveti eloszlás! 
mutat. legnagyobb mennyiségben a májban, a 
csontvelőben, a szívben, a tüdőben, a lépben, a ve
sében és a pajzsmirigyben jelenik meg. 

90%-ban kötódik a plazmafehérjékhez; elsősor
ban az epével, és kis mennyiségben a vesével vá
lasztódik ki. 
a Hatóanyag 

10,0 mg, ill. 25,0 mg mitoxantronum (mitoxantro
nium chioratum formájában) 5 ml, ill. 12,5 ml steril 
vizes oldatban ampullánként 

Segédanyagok: ecetsav, nátrium-acetát. nátri
um-diszulfit, nátrium-klorid. 
• Javallat 

Lokálisan előrehaladott vagy áttételes emlőrák, 
non-Hodgkin-lymphoma, felnőttkori akut myeloid 
leukaemia, primer hepatocellularis carcinoma. 
a Ellenjavallat 

Mitoxantronnal vagy nátrium-diszulfittai szembe
ni túlérzékenység. Terhesség és szoptatás. 
& Adagolás 

Az adagot egyénileg, a beteg általános állapotá~ 
tól függően kell meghatározni. 

Emlőcarcinoma, non-Hodgkin-lymphoma és pri
mer hepatocellularis carcinama eselén manaterápiá
ban a kezdő adag felnőtteknek14mg/testfelület m2. 

Csökkent csontvelőtartalék vagy a beteg rossz 
általános állapota esetén alacsonyabb kezdő adag, 
12 mg/m2 javasolt. 

A következő adagok a myelosupressiótól függő
en, általában 21 naponként adhaták újra a követke
ző táblázat szerint: 

A leukocyták és 
thrombocyták 
legalacsonyabb 
értéke 
(9-12 nappal a 
kezelés után) 

Az értékek 
normaliZá
lódásának 
időtartama 

Leukocyta > 1,5 x 109 /1 s 21 nap 
Thrombocyta >50 x 109/1 
Leukocyta > 1,5 x 109/1 >21 nap 

A következő 
kezelés 
javasolt 
adagja 

az előző adag 

az értékek 
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A leukocyták és 
thrombocyták 
legalacsonyabb 
értéke 
(9-12 nappal a 
kezelés után) 

Thrombocyta > 50 x·109/I 

Az értékek 
normalizá· 
lódásának 
időtartama 

Leukocyta < 1.5 x 109/1 bármely 
Thrombocyta< 50 x 109/1 időtartam 

Leukocyta < 1,0 x 109/1 bármely 
Thrombocyta < 25 x 109/1 időtartam 

A következő 
kezelés 
javasolt 
adagja 

normalizálódása 
után az előző 
adag ismétlése 

az elózó adag 
csökkentése 
2 mg/m2-el 

az előző adag 
csökkentése 
4 mg/m2-el 

Kombinációs terápiában más csontvelőkárosító 
cytostaticummal, a mitoxantron kezdő adagját a 
manaterápiás adaghoz képest 2-4 mg/m2-el kell 
csökkenteni. 

Akut myeloid leukaemia eselén a kezdő adag 
felnőtteknek 10-12 mg!m2 5 napon át (összadag 
50-60 mg/m2). Amennyiben az első kezelés során 
súlyos vagy életveszélyes nem haematológiai mel
lékhatás lép fel, a kezelés csak a nem kivánt hatás 
megszünte után folytatható. 

A mitoxantron összadagja minden indikációban 
max. 200 mg/m2. 

Kizárólag iv. alkalmazható. 
Közvetlenül a kezelés megkezdése előtt az in

jekciós oldato(ka)t 0,9%-os nátrium-klorid vagy 5%
os glukóz infúziós oldattal 50-1 OD ml-re kell hígítani 
és lassú iv. injekcióban (5 py(cen át) vagy rövid ide
ig tartó infúzióban (15-30 Perc alatt) beadni. Leg
előnyösebb az iv. infúzióban történő alkalmazás. 

Extravasalio eselén a kezelést az adott helyen 
be kell fejezni és egy másik vénában kell folytatni. 

A mitoxantron nem adható együtt más gyógy
szerekkel egy infúziőban. 
• Mellékhatás 

A mellékhatások gyakorisága és súlyossága az 
adagtól és a beteg általános állapotától függ. 

Leggyakrabban leukopenia, hányinger, hányás 
(többnyire átmeneti jellegű és enyhe), a vizelet ké
keszöld elszíneződése jelentkezhet. 

Ritkábban étvágytalanság, hasmenés, fáradé
konyság, gyengeségérzet, nehézlégzés, amenor
rhoea, láz, gastrointestinalis vérzés, stomatitis, 
mucositis, aspecifikus neurológiai tünetek, alopecia 
fordulhat elő. 

Ritkán thrombocytopenia, anaemia, a szérum 
kreatinin- és karbamid-nitrogén értékek emelkedé
se, májenzim értékek emelkedése, extravasatio, 
extravasatlót követőszöveti necrosis, cardialis tüne
tek (EKG változás, arrhythmia, b?.lkamra vértérfo
gat-csökkenés, pangásos szívelégtelenség), a bór 
és a sclera reverzibilis kékes elszínezódése, túlérzé-

kenységi reakciók (főként asthmás betegek esetén 
a nátrium-diszulfit tartalom miatt). 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- probeneeiddeL szulfinpirazonnal {a mito

xantron növelhetí a plazma húgysavszintet ezért a 
köszvény ellenes gyógyszerek adagjának 'módosí
tása válhat szükségessé), 

- élővírus vakcinákkal. 
a Figyelmeztetés 

Mitoxantron kezelést csak a cytostatikus kemo
terápiában jártas szakaNos végezhet. 

Gyermekkorban történő alkalmazásával kapcso
latban nincs megfelelő tapasztalat. 

A Mitoxantron AWD injekció nátrium-diszulfit tar
talma miatt asthmás betegeknek csak rendkívüli elő
vigyázatossággal adható. 

A kezelés alatt, ill. a kezelést követően rendsze
res vérkép ellenőrzés szükséges. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges kórelőz
ményben szerepló vagy fennálló súlyos szívbeteg
ség, előzetesen myelosupressiót okozó cytosta
ticumokkal, ill. sugárterápiával kezelt betegek, pan
cytopaenia, súlyos heveny fertőzés, súlyos máj- és 
veseelégtelenség esetén. Ha szükséges az adagot 
csökkenteni kell. 

A fent említett rizikófaktorok bármelyikének je
lenléte esetén, valamint 160 mg/m2 összadag felett 
(veszélyeztetettek eselén 140 mg/m2 felett), ill. más 
kardiotoxikus hatású cytostaticumokkal történő 

együttes kezelés eselén a szívmúködés rendszeres 
ellenőrzése szükséges. Amennyiben a kezelés so
rán szívelégtelenség jelentkezik, digitálisz és/vagy 
diureticumokkal történő terápia javasolt. 

A kezelés alatt és azt követően 6 hónapig a fo
gamzást el kell kerülni. 

A beteget tájékoztatni kell a vizelet kékes elszí
nezódéséről, amely a mitoxantron kezelés kezdetét 
követően 24 órával jelentkezhet. 

Az infúzió elkészítése során védőkesztyű, ill. 
maszk alkalmazása javasolt. 

Amennyiben a mitoxantron bórrel vagy nyálka
hártyával érintkezett. az érintett felületet bő, folyóvíz
zel alaposan le kell öblíteni. 

Túladagolás esetén, mivei nincs specifikus anti
dotum, tüneti és szupportiv terápia alkalmazása ja
vasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), fagy
tól védve. 
• Megje_gyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4076 (10 inj.) 

OGYI-T: 4077 (25 inj.) 
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MODIVID 0,25 !'ririjekció 
(1 poranipulla+ 1 x 2 ml) 

MODIVID 0,5 g injekció 
(1 porampulla + 1 x 2 ml) 

MODIVID 1 g injekció 
(1. pofanípulla+1· x 4 ml) 

IVIODIVID 2 g injekció 

(1 porampulla + 1 x 1 d níl) 
MODIVID 2 g infúzió 

(1 poranipulla+.1 x4dníl)· 

HOECHST ATC: kód: JQ1D''A25. 

Hatóanyaga a cefodizim parenterálisan has~~á
latos cefalosporin antibioticum. Béta-laktám antlbio
ticumként a sejtfalszintézis gátlása útján elsősorban 
baktericid hatású. A Modivid számos Gram-pozitív 
és Gram-negatív baktériummal szemben hatékony, 
beleértve aerob és anaerob fajokat is. 

A béta-Iaktamáz enzimek legtöbbjével szemben 
stabiL . 

A testnedvekben gyorsan eloszlik, a szövet1 pe
netrációja igen jó, a szervezetben a legtöbb 
patogén minimális gátlókoncentrációját jóval meg
haladó koncentrációt ér el. 

A Modivid és aminoglikozid antibiotikumok in 
vitro vizsgálata során szinergista hatást mutattak ki. 

A cefodizim nem metabolizálódik, és főként a 
vesén keresztül választódik ki. Terápiás adagok em
beren történt alkalmazása során nephrotoxikus ha
tást nem észleltek. 

- A Modivid in vitro általában az alábbi pato-
genekkel szemben hatékony: . . . .. 

Staphy/ococcus aureus {ktveve a mettcil.ltn
rezisztens törzseket), Streptococcus pneumomae, 
Streptococcus fajok, Neisseria gonorrhoeae .(bel~
értve a beta-laktamázt termelő törzseket), t:Jel.ssen~ 
meningitidis, Maraxe/fa catarrhalis, Esch~nchta ~o/1, 
Shigella, Salmonella, Citrob~ct~r: Klebs.tella :aJok, 
Proteus vulgaris, Proteus mJrabJ!Js, Provtdencta fa
jok, Margane/fa morganii, Haemaphi/us influenzae 
és Corynebacterium fajok. . 

-Változó érzékenységű kórokozok: 
Bacteroides, Enterobaater fajok, Staphylococ

cus epidermidis, Serratia. 
- A Modivid nem hatásos a Pseudomonas, az 

Acinetobacter fajokkal, Enterococcus faeca/is-szal, 
Listeriával, Mycoplasmával és Chlamydiával szem
ben. 
o Hatóanyag . . 

Modivid 0,25 g porampulla tnj.-hoz: 2.~? mg 
cefodizimum {cefodizimum dinatricum) formajaban 

Modivid 0,5 g porampulla inj.-hoz: 500 mg 
cefodizimum {cefodizimum dinatricum) formájában 

Modivid 1 g porampulla inj.-hoz:1000 mg 
cefodizimum (cefodizimum dinatricum) formájában 

Modivid 2 g porampulla inj.-hoz: 2000 mg 
cefodizimum (cefod(zimum dinatricum) formájában 

Modivid 2 g porampulla infúzióhoz: 2000 mg 
cefodizimum (cefodizimum dinatricum) formájában. 
• Javallat 

Cefodizim-érzékeny kórokozók által okozott fer
tőzések. 

Nők szövódménymentes alsó húgyúti fertőzései, 
egyéb alsó és felső húgyúti fertőzések, alsó légúti 
fertőzések, valamint gonorrhoea. 
• Ellenjavallat 

Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység. 
o Adagolás 

Az adagolás és az alkalmazás módja a fertőzés 
súlyosságától, a kórokozók érzékenységétől és a 
beteg állapotától függ. 

Felnőtteknek és serdülőkorúaknak szakásasan 
az alábbi adagok használatosak: 

Indikáció Egyszeri Napi· Teljes napi 
adag adagolás adag 

Nők 
szövődménymentes 

alsó húgyúti fertőzései 1,012,0 g 

Egyéb alsó és lelsó 
húgyCiti fertőzések 

csak 
egyetlen 
adag 

1,0/2,0 g 

- szokásos adagolás 1,0/2,0 g naponta 1,0/2,0g 
egyszer 

-legnagyobb adag 2,0 g 
Alsó légúti fertőzések 

12 óránként 4.0 g 

- szokásos adagolás 1 ,O g 12 óránként 2,0 g 

- legnagyobb adag 2,0 g 12óránként4.0g 

Adagolás beszúkült vesefunkciójú betegek 
számára: 

az első adag megegyezik a normál veseműkö
dés során alkalmazott adaggaL A további kezelés 
során a dózis az alábbiak szerint csökkentendő: 

Kreatinin clearance 

10-30 ml/perc 
< 10 ml/perc 

Szérum-kreatinin 

5,2 2,5 mg/dl 
< 5,2 mg/dl 

Teljes napi adag 

t.o-2,0 g 
0.5-t,Og 

Haemodialysis: 0,5-1 ,O g cefodizim dialízis na~o
kon; a gyógyszert a dialysist követően kell bea~~L 

Gonorrhoea: Modivid 0,25 g porampulla tnjek
cióhoz, vagy Modivid 0,5 g porampulla. injekcióhoz 
egyszeri adagjával kezelendő. 

A gonorrhoea kezelésére egyszeri alkalomm~l 
0,25 g cefodizimet, vagy kevésbé érzékeny b~~tén
um törzsek okozta fertözésekben 0,5 g cefodtzlmet 
javallt im. adni. 
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Alkalmazás 
- !ntramuscularis injekció: A Modivid 0,25 g por

ampulla iní.-hoz, ill. Modivid 0,5 g porampulla inj.
hoz tartalmát 2 ml aqua des!. pro inj.-ban kell felol
dani és mélyen a glutealis izomzatba kell beadni. 
A Modivid 1 g porampulla-tartalmát 4 ml, a Modivid 
2 g porampUlla tartalmát 10 ml aqua dest. pro inj.-
ban kell feloldani, majd a gluteális izomzatba mé
lyen kell beadni. Az im. injekció okozta fájdalmat 
megfelelő mennyiségű 1 %-os lidokain oldattal törté
nő oldássallehet megelőzni alidokain túlérzékeny
ség kizárása után, de ebben az esetben az 
intravasalis beadás! szigorúan kerülrii kell. 

A Modivid oldatokat elkészítésük után azonnal 
be kell adni; szobahómérsékleten 6 órán túl tilos tá
rolni! 

- Intravénás injekció: A Modivid 1 g porampul
la inj.-hoz tartalmát 4 ml, a Modivid 2 g porampulla 
tartalmát 10 ml aqua dest. pro inj.-ban oldjuk fel, 
majd 3-5 perc időtartam alatt vagy egyenesen a 
vénába, vagy egy elzárt infúziós szerelék alsó ré
szébe adjuk be. 

- Intravénás infúzió: Szükség eselén a Modivid 
késZitmények rövid intravénás infúzió formájában is 
beadhatók. Az 1 ,O g-os vagy 2,0 g-os porampulla 
tartalmát 40 ml aqua des!. pro inj-ban , vagy a kö
vetkező infúziós oldatok egyikében felold juk: 5%-os 
vagy 10%-os glükóz oldat, fiziológiás sóoldat, 
Ainger oldat, majd 20-30 percen keresztol 
infundáljuk. A Modivid nátrium-laktát oldattal nem 
oldható vagy hígítható. Kompatibilitását egyéb infú
ziós oldatokkal még nem vizsgálták. 

A Modividet más antibioticumokkal ugyanabban 
a fecskendóban és egy~· infúziós oldatokban nem 
szabad összekeverni; ei elsősorban az aminogliko
zidokra vonatkozik. 

Kombinációs kezelés: Ha Pseudomonas-szal 
kevert fertőzésre van gyanú, a Modividet aminogli
koziddal kombinálva lehet adni. A két készítményt 
külön kell beadni. 

A kezelés időtartama: a beteg terápiás válaszá
tól függ. 

Nők szövódménymentes alsó húgyúti fertőzése
inek kezelésére egyszeri adag Modivid általában 
elegendő. 

Légúti fertőzésekben a·kezelés időtartama álta
lában 10-14 nap, alkalmanként hosszabb. 

A kezelést a testhőmérséklet normalizálódását 
és a tünetek megszűnését követően még legalább 3 
napig folytatni kell. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: urticariával (csalánki
ütéssel) járó allergiás bőrreakciók; lázas reakció; 
súlyos azonnali túlérzékenységi reakciók (anaphy
lro:ia, esetenként életveszélyes sokk) is kialakulhat
nak, amikor azonnali életmentő beavatkozás válik 
szükségessé. 

Gyomor-bélrendszeri hatások: hányinger és há-

nyás, hasmenés. Súlyos és nem szűnő diarrhoea 
eselén antibioticum okozta pseudomembranosus 
colitis gyanúja merül fel, amely életveszélyes állapo
tot okozhat. Ilyen esetekben a Modivid terápiát 
azonnal meg kell szakítani és megfelelő kezelést 
kell alkalmazni (pl. napi 4-szer 250 mg oralis 
vankomicin!). A perisztaltikát gátló gyógyszerek al
kalmazása ellenjavallt 

A májfunkcióra gyakorolt hatásdic ,{· Szerum
májenzimek aktivitása emelkedhet (SGOT, SGPT, al
kalikus foszfatáz). 

A vér alkotórészeinek változásai: csökkent 
thrombocytaszám (thrombocytopenia), emelkedett 
eosinophil sejtszám (eosinophilia), nagyon ritkán 
haemolytikus anaemia. Egyéb béta-laktám antibio
ticumokhoz hasonlóan leukopenia és ritkábban 
agranulocytosis alakulhat ki Modivid kezelés so
rán; elsősorban hosszú ideig tartó alkalmazást kö
vetően. 

1 O napot meghaladó kezelési időtartam során a 
vérképet ellenőrizni kell. 

A veseműködésre gyakorolt hatások: Sporediku
san elóforduló átmeneti kreatinin- és karbamid
nitrogénszint-emelkedés a vesefunkció károsodás 
jele. 

Helyi reakciók: Az injekció beadásának helyén 
fájdalmas gyulladásos irritáció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Probeneeid egyidejű adása a cefodizim kivá
lasztását megnyújtja. 

Amennyiben a beteg egyidejűleg vagy kózvetle
nül a Modivid kezelést követöen potenciális nephro
toxikus gyógyszert kap, (pl. aminoglikozidokat, arn
fotericin B-t, ciklosporint, ciszplatint, vankomicin!, 
polimixin B-t vagy kolisztint). vesefunkcióinak szigo
rú ellenőrzésére van szükség. 

Diureticumokkal, pl. furasemiddel kezelt bete
gekben nagy adagú cefalosporin-kezelés a vese
működés károsodásához vezethet. Ez valószínűtlen 
az ajánlott Modivid-adagok alkalmazása mellett. 
8 Figyelmeztetés 

Penicillinnel vagy más béta-laktám antibiotikum
mal szemben túlérzékeny betegekben keresztaller
gia léphet feL 

Gyermekek Modivid kezelésére vonatkozóan 
nincs klinikai tapasztalat 

Terhes és szoptató an-yák kezelése: 
Bár állatkísérletek fejlődési rendellenességet 

vagy magzati toxicitás! nem bizonyítottak, a Modivid 
terhes<;:~g alatt- kOlönösen az első trimesterben -
nem adható, kivéve ha feltétlenGI szükséges. 

Nincs adat arra -nézve, hogy a cefodizim átjut
e az anyatejbe. Szoptatás idején ezért nem sza
bad alkalmazni, illetve alkalmazása eselén tilos 
szoptatni. 

Ritkán Modivid-kezelés során álpozitív Coombs
teszt fordulhat elő. 

Nem-enzimatikus meghatározás esetén szintén 
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álpozitív glukózuriás meghatározást k.aphatunk. 
Ezért Modivid kezelés során a glukózuriát enzi
matikus módszerrel kell meghatározni. 

Eltartás: szobahömérsékleten {25 °C alatt) fény
tól védve. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGY!-T: 4292 {25 mg injek
ció}; OGYI-.: 4293 (50 mg injekció); OGYI-T: 4294 
( 1 g injekció); OGYI-T: 4 295 {2 g injekció); OGYI-T: 
4296 (2 g infúzió) 

MOLSIHEXAL 1 mg table.tta 
(50x; 100x) 

MÖLSIHEXAL 211lg tabletfol 
(50x; 100x) 

MOl.SIHEXAL 4 mg tabletta 
(sox; .1 oox) 

MOLSIHEXAL. relard jabletiá 
(50x; 1 OOJ<) .. 

HEXAL ÁtC·kód:·CQú) ")Cf2· 

Hatóanyaga, a molzidomin a perifériás ellenállás 
csökkentése révén könnyíti a szív munkáját; közvet
len szívhatása nincs. Hatása elsősorban a preload 
csökkentésében nyilvánul meg; ennek következté
ben előnyösen változik a szívizomzatban az oxigén
szükséglet és az oxigénkínálat aránya, javul a szív
munka hatásfoka. 

A molzidomin gátolja a thrombocyták aggre
gatióját 

A mo\zidomin éhgyomorra történő bevétele után 
a hatóanyag maximális plazmakoncentrációja kb. 
30-60 perc múlva alakul ki. a következő 5-6 órában 
a szérumszint folyamatosan csökken. 

A gyomor-bélrendszerból teljes mértékben fel
szívódik. 

Eliminációs felezési ideje 1-í ,5 óra. 
A májban metabolizálódik, s nagyrészt a vesén 

keresztül választódik ki. 
Vesefunkcióbeszűkülés nem befolyásolja far

makokinetikáját, nagymértékben beszűkül! májfunk
ció eselén a molzidomin plazmakoncentrácíója és 
felezési ideje nőhet 
• Hatóanyag 

1 mg, ill. 2 mg, ill. 4 mg molsidominum tablettán
ként, 8 mg relard tablettánként. 
• Javallat 

Stabil és instabil angina pectoris balszívfél elég
telenség egyidejű fennállása esetén, ·infarctus 
myocardii heveny szakában jelentkező angina pec
toris (csak a keringés és a szívmüködés stabilizálá-
sa után). · 

Angina pectoris olyan esetei {idős korban is), 
mikor más gyógyszerel< alkalmazása nem indikált, 
ill. hatásuk nem kielégitő, vagy ha azokat a beteg 
nem tolerálja. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Cardiogen shock. Súlyos hypotensio. Alacsony töl
tőnyomással járó heveny szívizom infarctus és he
veny balkamra elégtelenség. 

A molzidomin nem alkalmas akut angina pec
torisos roham megszúntetésére! 
e Adagolás 

Egyéni. 
Szokásos adagja: 2-3-szar 1--4 mg. 
A betegség súlyosságától függóen alacso

nyabb napi adag {2-szer fél mg) is elegendő lehet 
A betegek többségében napi 2-3-szor 2 mg 
molzidomin megfelelő hatású, ezért a kezelést álta
lában ezzel az adaggal javasolt kezdeni. 

Mofsihexa/ retard tabletta 
A betegség súlyosságától és a gyógyszer terá

piás hatásától függóen a Molsihexal retard adagja 
általában napi 1-2 tabletta. Különösen súlyos ese
tekben ritkán napi 3-szar 1 relard tablettát kell adni. 
Enyhébb esetekben inkább a kisebb hatóanyagtar
talmú, hagyományos ütemben oldódó tabletta alkal
mazása ajánlott. 

Az 1, a 2 és a 4 mg-os tablettát bóséges 
mennyiségű folyadékkal, lehetőleg az étkezések kö
zötti időben, éhgyomorra kell bevenni. 

A Molsihexal relard bármikor alkalmazható, a 
gyógyszer szedése során az étkezések időpontját 
nem kell figyelembe venni. 
e Mellékhatás 

A terápia kezdetén ritkán fejfájás jelentkezhet, 
mely a kezelés folyamán többnyire megszúnik. Ez a 
mellékhalás a gyógyszeradag egyéni beállításával 
csökkenthető, ill. megszüntethető. 

Ritkán émelygés, étvágytalanság, szédülés, 
szívdobogásérzés, kimerültség, álmatlanság és al
lergiás bórreakciók észlelhetők. 

A Molsihexal kezelés vérnyomásesést idézhet 
elő, mely ritkán collapsusig, shockig súlyosbodhat 
Hypertoniás betegek vérnyomása nagyobb mérték
ben csökken molzidomin hatására, mint a normális, 
vagy az alacsony vérnyomású betegeké. 

A molzidomin nagy dózisban alkalmazva állatkí
sérletekben rákkeltő hatásúnak bizonyult Mindad
dig, amíg nem sikerül tisztázni, hogy ezek az ered
mények milyen mértékben extrapolálhatók emberre, 
számolni kell a rákkeltő hatás lehetőségéveL 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A készítménnyel együtt alkalmazott más értágí
tók, Ca-antagonisták, vérnyomáscsökkentők, vala
mint a kezelés közben fogyasztott alkohol fokozhat
ják a Molsihexal vérnyomáscsökkentő hatását. 
e Figyelmeztetés 

A Molsihexal friss myocardialis infarctus ·esetén 
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csak szigorú orvosi ellenőrzés, a keringés, szívmúkö-
désfolyamatos manitorozásamellett alkalmazható. 

Terhesség időszaka alatt csak az elóny/kocká-
zat szigorú mérlegelésévei adható. 

A Molsihexal heveny ang_lnás rohamok kezelésé-
re nem alkalmas. 

A járműveZető képességet és a baleseti ve-
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer ml-
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Ez a hatás kOlönösen a kezelés kezdetén, ill. a 
gyógyszer szedése közben fogyasztott alkohol ha-
tására jelentős. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze-
szesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás tünetei: vérnyomásesés, bradycardia. 
Kezelése: tüneti kezelés (pl. az alsó végtagok 

felpolcolása), atropin adása szükséges. 
Eltartás: fénytól védve. 

• Megjegyzés: + V 

• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 463 7 (1 mg); 
OGYI-T: 4638 {12 mg); OGYI-T: 4639 {4 mg); OGYI-
T: 4640 {8 mg); 

MONURAL3.9 por(1tasak) • · .. 

'ZAM BÖN 

.... ····.··•· 

·;..fdi<c\d: .io1x~o1••··· 

Hatóanyaga, a foszfozicin, széles spektrumú, 
bactericid hatású (foszfo sav derivátum) antibioti-
cum. Hat a húgyúti fertőzésekre jellemző Gram-po-
zitív és Gram-negatív kórokozékra (lásd táblázat), 
beleértve a penicillináz termelő törzseket is. 

A Manural a piruvil-transzferáz enzimet gátolva 
megakadályozza a baktériumsejtfal szintézisét, 
csökkenti a baktérium tapadását a hólyag nyálkahár-
tyához (a fertőzés kiújulására hajlamosító tényező). 

MIC 90 (J.!g/ml) 
A gyógyszerre érzékeny kórokozók: 
E. coli 8 
Citrobacter spp. 2 
Enterobacter aerogenes 16 
Klebsiella spp. 64 
Proteus mirabilis 128 
Koaguláz-negativ Staphylococcusok 4 
Staphylococcus aureus 8 
Streptococcus faecalis 64 
Streptococcus pyogenes 64 

A gyógyszerre mérséke/ten érzékeny kórokozók: 
Pseudomonas aeruginosa 256 
Eflterobacter cloacae 256 

A gyógyszerre rezisztens kórokozók: 
Indol-pozitív Proteus >512 
Serratla spp >512 

Kombinációban alkalmazva a Manural a penicil
linnel és az aminoglikozidokkal szinergista hatású 
lehet. 

A fasztomicin orálisan adva kb. 60%-ban szívó
dik fel. 

A maximális plazma szinlet (20-30 J.!.g/ml) 
50 mg/kg-os adag bevétele után kb. 2-2,5 óra múl
va éri el. A fasztomicin aktív formában -~P.I.eg a 
húgyútakon át ürül ki, ahol a max. k0nceritrációt, 
{1800-3000 ).lg/ml) 2--4 órával a készítmény alkal
mazása után éri el, de a terápiás szint (200-300 
).lg/ml) kb. 48 óráig fennmarad. 

A kiválasztódási felezési idő kb. 4 óra. Súlyos 
veseelégtelenségben a gyógyszer kiválasztása 
csökken. 
• Hatóanyag 

3,00 g fosfomycinum {fosfomycinum trometa
molum formájában), 8,00 g porban. 

Segédanyagként szaccharint, ízesítő anyagokat 
és szaccharóz! tartalmaz. 
e Javallat 

Akut, szövódménymentes húgyúti fertőzések, pl. 
cystitis, urethritis, stb. 

Tünetmentes baktériumürítés a vizeletben {bac
teriuria). 

Fertőzések megelőzésére sebészeti, vagy diag
nosztikus beavatkozásoknál. 
• Ellenjavallat 

Foszlamicin iránti túlérzékenySég. Veseelégte
lenség. 

Terhességben a Manural kizárólag csak az 
előny/kockázat szigorú egyedi mérlegelésével alkal
mazható, ugyanis az emberi teratogén hatás és 
embriotoxicitás még nem tisztázott. 

Szapiatás alatt nem szabad alkalmazni, mivel a 
fasztomicin átjut az anyatejbe. 

5 éves kor alatti gyermekek eselén nincs ele
gendő tapasztalat, ezért kisgyermekkorban nem 
szabad alkalmazni. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: 3 g foszfomicint ( 1 tasak) kell be
venni egyszeri adagban. 

Megelőzésre: 3 g foszfornicint (1 tasak) kell be
venni 3 órával a beavatkozás előtt, és 3 g fosz
fornicint {1tasak) kell bevenni 24 órával a beavatko
zás után. 

A gyógyszert éhgyomorra kell bevenni, étkezés 
előtt vagy után 2-3 órával, lehetőleg este, a hólyag 
kiür!tése után. 

A kéSzítményt fél pohár vízben, vagy más, nem 
alkoholtartalmú folyadékban kell feloldani és jól fel
keverni. 
e Mellékhatás 

Előfordulhatnak (kb. 5%) enyhe gastrointesti
nalis zavarok (émelygés, gyomorégés, hasmenés) 
vagy bőrkiütés. Ezek a tünetek általában kezelés 
nélkül megszünnek. 
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a Gyógyszerkölcsönhatás 
Együtt adva cimetidinnel, a fosztamicin felszívó

dása nem csökken szignifikánsan. Metoclopramid 
azonban csökkenti a fefszívódását 

-a Figyelmeztetés 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4256 

MUCOSOLVANinfúziós oldat 
koncentráh.Jm.·(so 1111) 

BoEHRI.NGERINGEiH·E-iM 
ATC kód:· ROSC-806 

A Mucosolvan infúziósoldat-koncentrátum ser
kenti a felületaktív anyagok (surfactant) képződését 
és felszabadulását az alveolaris és bronchialis tarto
mányban, és ilyen módon támogatja a praenatalis 
stádiumban a magzati tüdőérési folyamatot. Kellő 

időben történő alkalmazása révén csökkenthető a 
koraszülöttek és az újszülöttek respiratorikus dis
tress syndroma kockázata. 

Magas dózisok eselén sem mutat fertilitási-, ilL 
csírakárosító hatást. 

Az eddigi tapasztalatok alapján kizárható, hogy 
a méh fájástevékenységél befolyásolná. 

1000 mg ambroxolhidroklorid hatóanyag 4 órán 
át történő iv. beadása után a plazmaszint kb. 
2200 ng/ml-re megy fel, 12 órán belül1000 ng/ml-re 
esik vissza, 24 óra múlva pedig kb. 400 ng/ml-re. 
Több napon át történő adás után sem lép fel emlí
tésre méltó kumuláció. 

A domináns felezési idő 7-12 óra. 
A fehérjekötődése kb. 90%. A lipophil és a 

hydrophil szerkezeti elemek következtében ható
anyaga jól eloszlik a különböző szövetekben, és je
lentős mértékben áthatol a placenta-barrieren. 
a Hatóanyag 

1000 mg ambroxolium chioratum (50 ml) üve
genként 
• Javallat 

A praenatalis tüdőérés elősegítésére és a respi
ratorikus distress syndroma megelőzésére 

- fenyegető koraszülés esetében, a terhesség 
28-34. hetében 

- indikált időelőtti terhességbefejezés esetében 
a terhesség 28-34. hetében a magzat vagy az anya 
vészhelyzete miatt (pl. RH-incompatibilitas, dia
betes mellitus, EPH-terhességi toxicosis) 

- amennyiben indokolt, a tüdő érésének mag
zatvíz-vizsgálat alapján a terhesség 36. hetéig is. 

A Mucosolvan idő előtti burokrepedés esetében 
is indikált, amennyiben klinikailag valóSzínűsíthető, 
hogy még legalább 3 nappal meghosszabbítható a 
kihordási idó. 

e Ellenjavallat 
Különféle eredetű görcsös megbetegedések. 

e Adagolás 
Kizárólag lassú iv, infúzió formájában. 
Az ajánlott napi adag 1000 mg. Ez 3-5 napig 

adható, intravénás tartós cseppinfúzió formájában. 
A kezelés 1 O nap mú!va ismételhető, ha még fen

náll a praenatalis tüdóérés-elósegítés indikációja. 
Az 50 ml-es infúziósoldat-koncentrátumot 500 ml 

infúziós oldattal kell hígítani és 4 óra alatt, lassan, 
intravénásan infundálni. Ez 42 csepp/perc, ill. 2,1 
ml/perc infúziósebességnek felel meg. Hígítható 
250 ml vagy 500 ml 5%-os glukóz-oldatial, 5%-os 
levulóz-oldattal, fiziológiás konyhasó oldattal vagy 
Ringer-oldattaL A beteg állapotától függően dön
tendő el, hogy melyik vivőoldat alkalmazása cél
szerű. 

Amennyiben szükséges, az infúziósoldat-kon
centrátumot 250 ml vivőoldatban is be lehet ad
ni. Ebben az esetben az infúziósebesség 21 
csepp/perc, ill. 1 ,O ml/perc. 

Kivételes esetekben (pl. nagydózisú iv. tocoly
sis) az infúziósoldat-koncentrátum hígítatlanul is 
intundálható 4 óra alatt, lassan,, intravénásan. Ez 
0,21 ml/perc infúzió sebességnek felel meg. Ennél 
az alkalmazási módnál feltétlenül automata infúziós 
pumpát kell használni. 
a Mellékhatás 

Ha az ajánlott 4 órás infundálási időtartam he
lyett rövidebb idő alatt adják be az infúzió!, egyes 
esetekben intolerantia-tOnetek léphetnek fel, így pL 
enyhe kábultság, émelygés, hányás és keringési 
panaszok. 

Az ambroxolhidroklorid beadása után igen ritkán 
allergiás reakció (bórreakció, az arc megduzzadá
sa, légszomj, hőemelkedés hidegrázással) és 
egyes esetekben akut anaphylaxia léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A koncentrátum pH-ja 5. Tilos összekeverni 
olyan injekciós, vagy infúziós oldatokkal, amelyek 
pH-ja magasabb mint 6,3, mert a pH-eltolódás hatá
sára szabad ambroxo!-bázis, válhat ki. Ez az elvál
tozás az oldat zavarosodásáról ismerhető fe!. 
a Figyelmeztetés 

A Mucosolvan infúziósoldat-koncentrátum kizá
rólag lassú, intravénás beadásra szánt gyógyszer
készítmény. 

Ha véletlenül hígítatlanul, baJusként kerül be
adásra, a magas hatóanyag kancentráció a beadás 
helyén haemolysist okozhat. 

Gyors iv. bolusinjekció adásakor nem zárhatók 
ki a központi idegrendszeri reakciók sem. 

Ugyancsak kerülendő az intraarteriális bevitel, 
mert helyi oedema! és kismértékű hegesedéseket 
okoz a bevitel régiójában. 

A Mucosolvan infúziósoldat-koncentrátum kom
patibilis az egyidejű fájástevékenység-gátló keze
léssel, ezért a fájástevékenység-gátló készítmény 
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és az infúziósoldat-koncentrátum közös vénás 
kanülön át is beadható. Az esetleges folyadéktúlter
helés elkerülése érdekében a Mucosolvan infúziós
oldat-koncentrátum a fenti esetben hígítás nélkül, 
automata infúziós pumpával adandó be. Közös vi
vőoldatban történő bevitelük azonban az eltérő elő
írt beadási idők miatt nem ajánlatos. 

Csak teljesen homogén Mucosolvan infúziósol
dat-koncentrátumból és vivőoldatból készült elegy 
adható be! 

A használatra kész infúziós oldat 12 áránál 
hosszabb időn át nem tárolható. 

Túladagolás: a preklinikai vizsgálatok alapján, a 
túladagolás, vagy a gyorsabb iv. ·bo!usinjekció a kö
vetkezőket okozhatja: vérnyomásesés, fokozott 
nyálelválasztás, öklendezési (fulladási) inger, há
nyás, görcskészség. 

Teendők: a készítmény adásának leállítása; a 
keringés stabilizálása és az adott körülményeknek 
megfelelő tüneti kezelés, szaros felügyelet. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2346 

A Multibionta koncentrátum infúzióhoz készít
mény vitaminkoncentrátury./ 

Parenterálisan táplátt betegek számára készült 
polivitamin készftmény. 

Kizárólag infúziós oldatokhoz (vivóoldathoz) 
hozzákeverve alkalmazható. 
a Hatóanyag 

1 arnpuliában (10 ml vizes oldatban) 

Retinaium palmiticum (vit. A) 10.000 NE 
Thiaminium chioratum (vit 8 1) 50,0 mg 
Ribafiavinum natrium 

phosphoricum dihydricum (vit 82) 

Nicotinamidum 
Dexpanthenol 
Pyridoxinium chioratum (vit. 86) 
Acidum ascorbicum (vit. C) 
Tocopherolum aceticum (vit. E) 

Segédanyagként benzilalkohol! 
kolt tartalmaz. 
a Javallat 

10,0 mg 
100,0 mg 
25,0 mg 
15,0 mg 

500,0 mg 
5,0mg 

és propiléngli-

Vitaminpótlás parenterális táplálás során, vita
minfelszívódási zavaroknál (gyomor-béltraktus funk
ciócsökkenésének eredményeképpen) leromlott ál
talános állapot esetén, égéseknél, krónikus beteg
ségek fennálltakor, májbetegségek esetén, hasz
szantartó parenterális táplálásnál. 

a Ellenjavallat 
Terhesség, szoptatás. 
(A maximális ajánlott A-vitamin bevitel terhesség 

idején 6000 NE, szoptatás alatt 4000 NE naponta).· 
A segédanyagként alkalmazott propilénglikol 

potenciálisan embriotoxikus hatású_ 
Benzilalkohol tartalma miatt nem alkalmazható 

újszülötteknek, és kOlönösen nem fejletlen k.oraszü-
lötteknek. -
• Adagolás 

A napi vitaminszOkséglet pótlására 1 ampul
la!nap Multibionta koncentrátum infúzióhoz alkalma
zása ajánlott. 

A kezelés időtartamát egyénileg, az adott beteg 
állapotának megfelelően kell megállapítani. 

A Multibionta koncentrátum infúzióhoz kizárólag 
infúzióoldatokhoz hozzákeverve alkalmazható. Az 
ampulla tartalmát közvetlenül az infúzió beadása 
előtt egy infúzióoldat (lásd Figyelmeztetés), leg
alább100ml-éhez kelf elegyíteni. 

Hogy a nem kívánatos habképződési elkerüljük, 
az infúzióoldatot a Multibionta koncentrátum infúzió
hoz ampulfa tartalmának hozzáadása után ne ráz
zuk, hanem csak enyhe körkörös mozdulatokkal ele
gyítsOk el. 
e Mellékhatás 

A készítmény 8 1-vitamin tartalma kivételes 
esetekben túlérzékenységi reakciókhoz vezethet 
(pl. légszomj, shock). 

A benzilalkohol ugyancsak ritka esetben túlérzé
kenységi reakciókat válthat ki (pl. bőrreakciók, 
angiooedema), továbbá újszülöttekben és csecse
mőkben halálos kimenetelű gasping syndromát 
okozhat. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
a Figyelmeztetés 

Az alábbi infúziós oldatok fizikai-kémiai tulajdon
ságaik alapján elegyíthetók a Multibionta koncentrá
tum infúzióhoz készítménnyel. Az adott infúzió min. 
100 ml-ét egy ampulla Multibionta koncentrátum in
fúzióhoz készítménnyel elkeverve legalább 6 órán át 
felhasználható oldatot nyerünk: 

Glucose 5 Braun/-10 Brau n 
lzotóniás sóoldat 0,9% Braun 
Levulóz 5 Braun 
Sterofundin A, -B, -F-5, -HF-5 
Normofundin, -mit Glucose 
Combiplasmal S-3.5; -S--4.5 
Peripfasmal S-3.5 mit Glucose 
AKE 2000, -3000 
Aminesteril KE 800 
CombisteríJ FGX 24% 
Glucosteril5%, 10%, 20% 
Hepasteril A, -B 
Jonosteril, -BAS, -HF 5, -F5 
Aminofusin L600, -L 1000, Hepar 
lntrafusin 3% SX-E 
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Glukose 5 
Triofusin 1000, -E 1000 
Tutofusin, -B, -EZX, -HL 10, -HX 10 -OPS 
Amennyiben más infúziókkal történő keverés so-

rán szemmel látható elváltozások lépnének fel (el
színeződés, zavarosodás, kicsapódás), úgy a keve
réket. mint fel nem használható!, meg kell semmisí
teni. Az infúziókeverékeknél esetleges hatásveszte
séggel járó látens inkompatibilitás lehetősége sem 
zárható ki teljesen 

Túladagolás: a Multibionta koncentrátum infúzió
hoz arnpuliában található vitaminok a napi fiziológi
ás igénynek felelnek meg, csupán a 8 1-vitamin kon
centrációja (ampullánként 50 mg tiamin) haladja 
meg jelentősen a felnőtt ember napi vitaminszük
ségletét. 

A bevitt élettani mennyiségek miatt kizárható a 
túladagolás, illetve a vitamin intoxikáció lehetősége. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 8°C alatt. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4634 

MULTIBIONTA forte kapszula {20x) 

MERCK ATCkód:"Al18Á 

A Multibíonta forte polivitamin készítmény vita
minhiányos állapotok kezelésére, illetve megelőzé
sére alkalmas. 

Magas vitamintartalma folytán alkalmas táplál
kozási, felszívódási és egyéb eredetű vitaminhiá
nyos állapotok gyors rendezésére, erős megterhe
lés és/vagy betegség miatt fokozott vitaminszükség
let biztosítására. 
e Hatóanyag 
Retinaium palmiticum (vit. A) 
Thiaminium chioratum (Vit. 8 1) 

Ribafiavinum (vit. 8 2) 

Nicotinamidum 
Dexpanthenolum 
8iotinum 
Pyridoxinium chioratum (vit. 86) 

Cyanocobalaminum (vit. Bd 
Acidum ascorbicum (vit. C} 
Tocopherolum aceticum (vit. E-vit.) 
Autasidum trihydricum (vit. P) 
o Javallat 

7500 NE 
10,0mg 
12,5 mg 
60,0 mg 
20,0 mg 

150,0 mg 
15,0 mg 
10,0 mg 

200,0 mg 
10,0 mg 
30,0 mg 

Általános vitaminhiánytünetek kezelése: étvágy
talanság, levertség, idegesség, növekedési- és fej
lódési zavarok, fokozott fogékonyság fertőzésekkel 
szemben. Vitaminfelvétel és hasznosítás zavarai {pl. 
vitaminhiányos táplálkozás, diéta, fogyókúra, elég
telen táplálkozás); időskor, alkoholizmus esetén. 

Vitaminbevitel fokozott vitaminszükséglet ese
tén: növekedés; nagyfokú fizikai vagy szellemi meg
terhelés; hosszú, fokozott anyagcserével járó (pl. lá
zas} megbetegedés; lábadozás. 

• Ellenjavallat 
Terhesség, szoptatás. (A maximális ajánlo"!! A-vi

tamin bevitel terhesség idején 6000 NE, szapiatás 
alatt 4000 NE naponta.) 
• Adagolás 

Napi egy kapszula étkezés közben vagy után, 
szélrágás nélkül, folyadékkal bevéve. 
• Mellékhatás 

Thiamin-és pyridoxin hatására nagyon ritkán al
lergiás reakciók léphetnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek (a megadott adagolás mel-
lett). · 
o Figyelmeztetés 

A kapszula- főleg nagy adagban történő - sze
désekor a vizelet esetenként sárgára színezódhet a 
8 2-vitamintól, amely teljesen ártalmatlan jelenség 

Eltartás: nedvességtól védve, (25 °C alatt) 
szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4632 

MüL'riBIONTAPLus MiNERAL 

. MERCK 

A Muitibionta plus Mineral drazsé mikroelemek
kel kiegészített polivitamin készítmény. 

A mikroelemek (vas, réz, mangán és cink) bizto
sítják, hogy a bevitt vitaminok kifejtsék optimális ha
tásukat 
e Hatóanyag 
Retinaium acticum (vit. A) 
Colecalcipherolum (vit. 0 3) 

Tocopherolum aceticum (vit. E) 
Thiaminium nitricum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum (vit. 8 2) 
Pyridoxinium chioratum (vit. 86) 

Cyanocobalaminum (vit. 8 12) 

Acidum falicum 
Nicotinamidum 
Calcium panthothenicum 
Acidum ascorbicum (vit. C) 
Ferresum fumaricum 
Ferrum reductum 
Cuprum oxydatum 
Manganum sulfuricum monohydricum 
Zincum oxydatum 
• Javallat 

5000 NE 
400 NE 

10,0 mg 
2,0 mg 
2,0 mg 
2,0mg 
3,0 j.JQ 

0,1 mg 
20,0 mg 
8,7mg 

75,0 mg 
21,0mg 

B,Smg 
0,6 mg 
1,6 mg 
1,8 mg 

Vitamin- és ásványi anyag hiányos állapotok 
megelőzése. 
o Ellenjavallat 

A-hypervitaminosis, vasfelhalmozódás, a vas 
utilizációs zavarai, hypercalcaemia, hypercalcuria 
és mésziartalmú vesekövek. 
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A-vitamin tartalmamiatt tilos a gyógyszert a ter
hesség első trimenonjában a szubsztitúciőt megha
ladó, nagy adagban alkalmazni. 
• Adagolás 

Napi egy drazsé étkezés közben, szélrágás nél
kül, folyadékkal bevéve. 
e Mellékhatás · 

Nagyon ritkán fólsav, illetve thiamin- és pyridoxin 
hatására allergiás reakciók léphetnek fel. 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

Hogy egymás felszívódását ne zavarják, a 
Multibionta plus Mineral drazsé bevételét más 
gyógyszerel<. (tetraciklinek, kolesztiramin, alumíni
um- magnézium- és kálciumtartalmú antacidok) 
szedéséhez képest legalább két órával el kell tolni. 
Antacidumokkal történő együttadása a vas felszívó
dását csökkentheti. 
e Figyelmeztetés 

A terhesség első három hónapjában napi egy 
drazsé! meghaladó adagok szedése nem ajánlott. 

A készítmény 8 2-vitamin tartalmamiatt a drazsé 
bevételét követően esetenként a vizelet sárgásan 
elszínezódik, amely teljesen ártalmatlan jelenség. 

A drazsékban lévő vastartalom miatt a széklet 
fekete elszíneződés! mutathat, melynek ugyancsak 
nincs jelentősége. 

A szérum kálciumszintre fokozottan kell ügyelni. 
ha más D-vitamin tartalmú készítményt is kap a be
teg. Ugyancsak figyelembe kell venni a készítmény 
A-vitamin- és ásványi anyag tartalmát más A-vitamin 
tartalmú, valamint ásványi anyagokat tartalmazó 
gyógyszerrel történő együttadás esetén. 

Eltartás: 25°C alatt, szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: Vn / 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4633 

fVlULTIVITÁM.IN<:.VASrllgötlll)letia 

·. gyerrnékel<nek{söx,), , ··'' Y'.'' 
HCJMANPHÁFlMA... ATGkódoÁ11AA02 

9 vitamint (A, D, C, 81, 8
2

, 86, 8 12, folsav, nlko
tinamid) és vasat tartalmazó tabletta gyermekek ré
szére. 
• Hatóanyag 
Retinaium A ( Retinaium palmiticum) 
Colecalcipherolum 
Acidum ascorbicum 
Nicotinamidum 
Thiaminum mononitricum 
Ribafiavinum 
Pyridoxinlum chioratum 
Cyanocobolaminum 
Acidum falicum 
Ferrum (Ferrosum fumaricum) 

5000 NE 
400 NE 
50mg 
15 mg 
1,5 mg 
1,5 mg 

1 mg 
3 mg 

0,1 mg 
4 mg 

Festékanyag: FD+C blue tartalmaz 11-14% 
indigatint E 132, FD+C red tartalmaz 15--18% ery
throsint E 127, aromaanyag: citrom, narancs, cse
resznye sacharózt is tartalmaz kb. 800 mg/tab!. 
• Javallat 

Vitamin- és vashiány, betegség utáni lábadozás, 
kimerültség, étvágytalanság. 
e Ellenjavallat 

Vesemúködés zavara, A vagy D hypervitái'nino
sis, hypercalcaemia, thiamin- és pyridoxinérzékeny
ség, egyidejú retinoid kezelés. 
• Adagolás 

2-4 éves korig másodnaponta %, 4 éves kor fe
letti gyermekeknek napi Y2 tablettát vagy másod
naponta 1 tablettát szétrágva bő folyadékkalleöblít
ve kell bevenni. 

Lehetőleg fogmosás kövesse a bevételt. 
• Figyelmeztetés 

A- és D-vitamint tartalmazó készítménnyel 
együtt csak kifejezett orvosi utasításra szedhető. A 
ribafiavin a vizeletet sárgára, a vas a székletet feke
tére festheti. 

Az egy dobozban lévó tabletták összes vastar
talma egyszerre bevéve káros lehet.· 

A tabletta vastartalma a fogak elszínezódését 
9kozhatja, szacharóz tartalma összerágva a kario
gen hatást fokozza . 

A fogak átmeneti elszínezódése nátriumbícar
bonát tartalmú fogkrémmel eltávolítható. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4585 

12 esszenciális vitamint és 9 ásványi sót, ill. 
nyomelemet tartalmaz. Az egyes hatóanyagok kű
lönbözó anyagcserefolyamatok katalitikus befolyá
solásában vesznek részt. A Multivitol filmtabletta vi
tamin- és ásványisóhiány szubsztitúciós kezelésére 
alkalmas. 
e Hatóanyag 

1 filmtabletta tartalmaz: 
Retinaium aceticum (vitA) 
Ergocalcipherolum (vit.D3 ) 

Tocopherolum aceticum (vit. E) 
Acidum áscorbicum (vit C) 

- Acidum falicum 
Thiaminium nitricum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum (vit. 8 2) 

Nicotinamidum 
Pyridoxinium chioratum (vit 86 ) 

Cyanocobolaminum (vit. 8 12) 

Biotinum 

5000 NE 
400 NE 

30 NE 
90 mg 
0,4 mg 

2,18 mg 
2,6 mg 
20 mg 

3,65 mg 
9mg 

45 mg 
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Calcium pantothenicum 
Magnesium 
oxydatum 165,78 mg 

Calcium hydrogen
phosphoricum 

10,87 mg 

(100m! 
magnézium) 

dihydricum 695,00 mg (162 mg kalcium, 
125 mg foszfor) 

Ferresum fumaricum 82,14 mg (27 mg vas) 
Zincum sulfuricum 

monohydricum 
Manganum sulfu-

61,76 mg (22,5 mg cink) 

ricum mono-
hydricum 23,08 mg (7.5 mg mangán) 

Kalium sulfuricum 16,71 mg (7,5 mg kálium) 
Cuprum oxydatum 3,75 mg (3 mg réz) 
Kalium jodatum O, 196 mg (0,15 mg jód) 

Segédanyag: szaccharóz, laktóz, festékanyag: 
Cochineal E 120, titandioxid E 171, vasoxid E 172. 
e Javallat 

Vitamin- és ásványi sóhiány prevenciója, ill. terá
piája pl.étvágytalanság, gyengeség, fáradtság, be
tegség utáni lábadozás, terhesség ideje alatt, kime
rültség esetén felnőtteknek. Segíti a szervezet rege
nerálódását. Biztosítja a szervezet müködéséhez 
alapvetóen szükséges enzimműködésekhez a 
nyomelemeket. 

Hiányos táplálkozás következtében fellépő neu
ropátiák kiegészftó kezelése. 
• Ellenjavallat 

Súlyos, specifikus vitaminhiányállapotok kezelé
se. Vesemúködés zavara, thiamin~és pyridoxin érzé
kenység, egyidejű retinoid kezelés. Vasfelhalmozó
dás (haemochromatosis, krónikus haemolysis), ill. 
vasfelhasználás zavarai (sidetocrestikus anaemia, 
siderabJastos anaemia, ólommérgezés! anaemia, 
thalassaemia) esetén. 

Jódtúlérzékenység, thyreotoxicosis valamint de
kompenzált szívelégtelenség esetén. 

Gyermekkor. 
Nem alkalmas 812-vitaminhiány okozta 

anaemiák (anaemia perniciosa) kezelésére. 
Magas dózisú vitaminkészítmények nem alkal

masak a mentális funkciók javítására. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: szokásos adagja napi 1 tabletta. 
Az alkalmazás időtartama nem korlátozott. 

Hosszabb ideig tartó folyamatos alkalmazás eselén 
és preventív szubsztitúciós célra napi % tabletta is 
elegendő. 

A tablettákat étkezés után kevés vízzel egész
ben kell bevenni. 
e Mellékhatás 

A gyógyszerkészítményben lévő vas ritkán gas
trointestinalis panaszokat okozhat. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Antacidummal együtt adva a vas felszívódását 
gátolja. 

e Figyelmeztetés 
A terhesség ideje alatt a 6000 NE A-vitamin na

pi adagot nem szabad túllépni. Az adagolási elő
írást ezért pontosan be kell tartani. 

A ribafiavin hatására a kezelés ideje alatt a vize
let intenzív sárga elszíneződése fordul elő, amely 
azonban teljesen ártalmatlan, a vas a széklelet feke
tére festheti. 

Az epeszekréció zavarai és mucoviscidosis ese
lén a zsíroldékony vitaminok felszívódása rossz. 

Eltartás: száraz hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4641 

. r.lllsT?f>HpRf'N plirilliLÍiiÓI\Őz. c--
(1 porampuUa) · · · •· .. · 

1 SERVI.~~ .. ,'\'fC; kÓa LCllÁDos 

Nitroza-urea csoportba tartozó mitosisgátló 
cytostaticum, széles antitumoralis hatásspektrum-
mal. · 

Erősen lipophiJ, gyorsul átjut a vér-agy gáton, le
hetövé téve az agyi áttétek kezelését. 

Mint egyéb nitrozo-urea származékok, a fote
mustin és haematotoxikus, teratogen, mutagen és 
carcinogen. 

Eliminációja gyors, a plazmában mono- vagy 
biexponencialis rövid felezési idővel W-fázis 1-2 
óra). Gyakorlatilag teljes mértékben metabolizálódik 
és majdnem teljes egészében a vesén át választó
dik ki. 
e Halóanyag 

208 mg totemustinum porüvegenként Oldószer 
3,35 ml 95% v/v alkohol és injekcióhoz való víz ad 4 
ml, ampullánként 
• Javallat 

Disseminalt malignus melanomák mono- vagy 
polychemotherapiája, különösen egyidejű agyi 
metastasis esetén. 
e Ellenjavallat 

A nitrozo-ureákkal szembeni ismert túlérzékeny
ség. A csontveló-funkció súlyos károsodása (throm
bocytaszám < 100.000/111) és/vagy leukocytaszám 
< 2000/ml. 

Terhesség és szapiatás időszaka. 
Gyermekkor (vonatkozó vizsgálatok nem készül

tek). 
Az oldószer 9,35 ml 95%-os alkohol tartalma mi

att csak különleges elővigyázatossággal szabad 
emiatt rizikócsoportot jelentő betegeket, (pl. alko
hol- és májbeteget, epilepsiást, agykárosodott bete
get) kezelni. 
e Adagolás 

Az oldatot közvetlenGI a beadás elótt kell elké
szíteni. Elóször a porampulla tartalmát kell feloldani 
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amellékelt alkoholos oldószerben. Az így kapott ol
dat 1 ml-e 50 mg fotemustint tartalmaz. Ki kell szá
mítani a beadandó dózis!, és az elkészített oldatot 
250~500 ml 5%-os glukózoldattal megfelelő mérték
ben fel kell hígítani. {Az elkészített oldat hígítására 
nem szabad fiziológiás konyhasóoldatot használni.) 

Az ígY elkészített infúziós oldatot azonnal fel kell 
használni, és" fénytól gondosan védve, 1 órán át 
intravénásan kell infundálni. A gyorsabb beadás 
rontja a készítmény túrhetőségét, a lassúbb beadás 
pedig a terápiás eredményt. 

A) Manaterápia 
- Indukciós terápia: három iv. infúzió: 1 oo mgJm2 

testfelület, egy-egy hetes ·időközökben, majd 4-5 
hetes szünet. 

Fenntartó terápia: három hetente egy infúzió. A 
sz okásos adag 100 mgfm2 testh:ilület. 

B) Kombinációs kemoterápia dacarbazinnal 
- Indukciós terápia: az 1. és 8. napon egy-egy 

totemustin-infúzió (100 mg/m2). Ezt követően a 15-
18. napon 250 mg/m2 dacarbazin naponta, ezután 5 
hetes szünet. 

-Fenntartó terápia: minden 3. héten az 1. napon 
100 mg/m2 fotemustin, a 2~5. napon napi 250 
mg/m2 dacarbazin. 

Fotemustin-terápiát korábbi kemoterápiás keze
lést követően 4 hét múlva, de nitroza-urea kezelés 
után csak 6 hét múlva szabad elkezdeni. 

Az ajánlott 100 mg/m2 kezdő adag (100%) a 
gyakori, főleg a minden infúzió előtti vérképellenőr
zés eredményének megfelelően az alábbiak szerint 
módosítandó: 

Thrombocytaszám l~kocytaszám A szoké.sos adag 

'"' '"' %-a 

> 100.000 >2.000 100% 
100.000-80.000 2.000-1.500 75% 
100.000-80.000 1.5D0--1.000 50% 
< 80.000 < 1.000 terápia megszakítása 

Az indukciós terápia kezdete és a fenntartó terá
pia kezdete között nyolc hétnek, a fenntartó terápia 
minden ciklusa után pedig három hétnek kell eltelnie. 

Az indukciós terápia alatt és után indokolt a máj
enzim-értékek rendszeres ellenőrzése. 
• Mellékhatás 

Leggyakoribb a reverzibilis, dózisfüggő 

csontvelósuppressio. A vérsejtek és a vérlemezkék 
számának késői (a terápia kezdete után 4-6 héttel 
bekövetkező) csökkenése haematotoxicitas throm
bocytopeniával és leukopeniával. (Mélypontja 4-5, 
illetve 5-6 héttel az első infúzió után). A fehérvérsej
tek számának csökkenését hidegrázás és láz kísér
heti. 

A haernatotoxikus hatások cytostaticumokkal 
történt előzetes kezelést követően, ill. egyéb vér
képzést károsító anyagokkal történő kombinációs 
terápia eselén fokozottabbak. 

A fentieken kívül az infúzió! követő 2 órán belül 
kezdődő, 4-6 óráig tartó közepes intenzitású émely
gés és hányinger, továbbá a transzaminázok, az al
kalikus foszfatáz és a bilirubin-érték mérsékelt, át
meneti, reverzibilis emelkedése figyelhető meg. 
(Gyakoriság 30-40%, aminek 20%-áig 3. fokú, 1%
a súlyos májkárosodással). 

Esetenként lázroham, hasi fájda!o_m, hasmenés, 
vagy a vér karbamidszintjének átmeri8ü emelkedé
se, a szúrás helyén bőrpír, erythema, pígmentatio, 
phlebitis léphet fel. 

Ritkán megfigyelhető átmeneti, reverzibilis neu
rologiai zavar (tudatzavar, paraesthesia, hyperaes
thesia, ízlelési zavar). 

A Mustophoran általában nem vezet a haj kihul
lásához. Azok az egyedi alopeciás esetek, amelyek
ról beszámoltak, valószínűleg előzetes kemoterápi
ás kezelésre vezethetők vissza. 

Elvélve jelentkezhet oedema, tachycardia, 
orthostatikus hypotonia, arteriás hypertensio, coma, 
convulsio, asthenia. A csontvelósupressio következ
tében infectio, sepsis léphet fel. 

Egyes betegeken ismételt alkalmazása során 
leukaemia fejlődött ki. 

Kombinálva dacarbazinnal, egyes betegeken 
ARDS (Adult Respiratory Distress Syndroma) jelent
kezett interstitialis tüdőfibrosissal. 

Esetenként reverzibilis vesefunkciózavar, azo
taemia előfordult. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Más cytostaticumokkal vagy sugárterápiával 
kombinációban alkalmazva a myelosuppressiv ha
tás fokozódik. 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag a cytostatikus kezelésben jártas szak
orvos ellenőrzésemellett alkalmazható. 

A:z. elkészített oldat ne kerüljön érintkezésbe bór
rel vagy nyálkahártyákkaL és az a szájba ne kerül
hessen. A:z. oldat elkészítése közben védőmaszkol 
és védőkesztyűt kell használni. A kitreccsent oldatot 
bő vízzel le kell mosni. A szennyezódött tárgyakat 
szigorú biztonsági intézkedések betartásával, meg
felelő zacskókba csomagolva, elégetés útján kell ár
talmatlanítani. 

A vérkép, a vese- és májfunkcióminél gyakoribb 
ellenőrzése szükséges. 

lv. infúzióban alkalmazandó, az intraarterialis 
türhetósége nincs vizsgálva, téves i.a. adása felte
hetően súlyos szöveti károsodást okozna. 

A mellékhatásként jelentkező hányinger, hányás 
antiemeticumok profilaktikus adásával csökkenthe
tök. 

Mustophoran-terápia során és után megbízható 
fogamzásvédelem szükséges mind a férfi- mind a 
nőbetegek számára. Amennyiben a kezelés befeje
zése után gyermeket kívánnak, feltétlen igénybe kell 
venni genetikai tanácsadást. 

A járművezető képességet és a baleseti ve-
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széllyel járó munka végzését kedvezőtlenül befolyá
solhatja, az ezekre vonatkozó tilalom mértékét a ke
zelőorvos állapítja meg. 

Alkalmazásának, illetőleg hatásának tartama 
alatt szeszesital fogyasztása kerülendó. 

Túladagolás eselén alapos vérképellenőrzést 
kell végezni. Specifikus antidotum nem ismeretes. 

Extravasalio eselén a vénát 5%-os glukózoldal
tal, 4 ml/perc (kb. 80 csepp/perc) sebességgel ala
posan át kell öblíteni. Az érintett végtagokal nyugal
mi helyzetben kell tartani és jégtömlővel hűteni kell, 
hogy az infúziósoldat szélterjedését el kerüljük. 

Ezekkel a lépésekkel megakadályozhaták a 
citolytikus szerek által okozott, ismert necrotikus 
komplikációk. 

Kortikoszteroidok adása csak allergiás reakciók 
esetén indokolt. 

Eltartás: 2-B °C között, fénytól védve! Az elkészí
tett oldatot szabahőmérsékleten tárolva és fénytól 
védve legfeljebb 4 órán belül szabad felhasználni. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4654 

MYCOBUTIN 150 mg kapszula 
(3ox) 

FARMiTÁLÍ·Áíp·HARMAÓrA~UPJÜHN 
::Arc:>kód: JQ4AB04 

A Mycobutin hatóanyaga, a rifabutin, széles 
spektrumú, félszintetikus ansamycin antibioticum, 
mely különösen hatékony saválló baktériumok, atí
pusos és polirezisztens mycobacteriumok ellen. 

A ritabulin igen hatékonynak bizonyult in vitro a 
Mycobacterium tuberculosis laboratóriumi törzsei 
és klinikai izaiáturnai ellen. Az eddigi in vitro kísérle
tek azt mutatják, hogy a M. tuberculososis 
rifampicinre rezisztens törzseinek egyharmada-fele 
érzékeny rifabutinra, jelezvén, hogy e két antibioti
kum közti keresztrezisztencia inkomplett. 

Kisérleti körűlmények közötl a M. tuberculosis 
okozta fertőzés eselén a rifabutin in vivo aktivítása 
kb. 10-szer nagyobb volt, mint a rifampiciné, r-.ason
lóan az in vitro eredményekhez. 

A rifabutin in vitro és in vivo is aktívnak bizonyult 
nem-tuberkulotikus (atípusos) mycobacterium, pl.: 
M. avium-intracellulare camplex (MAC) által kísérle
tesen előidézett fertőzések során, indukált immun
deticiens egerekben. 

Emberben a rifabutin gyorsan abszorbeálódik 
és maximális plazmakoncentrációját a bevételt kö
vetően 2-4 óra múlva éri el. M. tubercu!osisra vo
natkozó minimális gátló kancentráció (MJC) feletti 
plazmaszint, a bevételtól számított 30 órán át fenn
marad. Egészséges önkénteseken végzett vizsgálat 
alapján a 300, 450 illetve 600 mg-os egyszeri ada-

gakkal a rifabutin farmakokinetikája lineárisnak bizo
nyult. 

A fenti dózisok mellett a Cmax 0,4-0,7 jJg/ml 
között változik. 

A rifabutin csaknem valamennyi állati szervben 
eloszlik, az agy kivételével. 

Emberi tüd6szövetben a bevétel után 24 órával 
a kancentráció 5-1 0-szerese a plazmaszintnek. 

A rifabutin intracelluláris penetrációja igen jó, 
amint azt az intracelluláris/extracelluláris koncentrá
ciók hányadosa is mutatja, mely humán neutrafil 
leukocyták esetében 9, monocytáknál 15. A magas 
intracelluláris kancentráció feltehetően dö"ntó szere
pet játszik a rifabutin intracelluláris patogénekkel 
(pl. mycobacterium) szembeni hatékonyságának 
fenntartásában. 

A rifabutin és metabolitjai elsősorban a húgyú
takon át választódnak ki. A ritabulin felezési ideje 
emberben kb. 35-40 óra. 
• Hatóanyag 

150 mg rifabutinum kapszulánként. 
• Javallat 

Mycobacteriumok, pl.: M. tuberculosis, M. 
avium-intracellu!are camplex (MAC) és egyéb atípu
sos mycobacteriumok okozta fertőzések. 

Immundeprimált betegeknek 200/!JI vagy annál 
alacsonyabb fehérvérsejtszám esetén, MAC okozta 
fertőzések megelőzésére. MAC és egyéb atípusos 
mycobacteriumok, pl. M. xenopi okozta fertőzések
ben a Mycobutin hatékonynak bizonyult immunkáro
sadott betegekben mind lokalizált, mind disszemi
nált betegség kezelésében. 

Tuberculosisban a Mycobutin hatékonynak mu
tatkozik mind az újonnan felfedezett, mind pedig a 
krónikus, polirezisztens tüdőtuberculosis esetén, 
rifampicin-rezisztens M. tuberculosis törzsek jelen
létekor is. 
G Ellenjavallat 

Korábban ritabutima vagy egyéb rifamicinekre 
(pl. rifampicin) való allergiás reakció. Terhesség, 
szapiatás (nincs elegendő klinikai tapasztalat). 
• Adagolás 

A mycobacteriális fertőzések kezelésére vonat
kozó általánosan elfogadott nézetekkel megegyező
en, a Mycobutin egyéb, nem a ritamicinek családjá
ba tartozó antimycobacteriális gyógyszerekkel 
együtt kombinációban adandó. 

Napi egyszeri alkalommal. szájon át, étkezéstól 
függetlenül adandó. 

Felnőtteknek 

Önálló gyógyszerként: 
- MAC-fertózés megelőzésére immundeprimált 

betegeknek 300 mg (2 kapszula) 
Kombinációban: 
- nem-tuberculotikus mycobacteriális meg

betegedésben 450-600 mg (3-4 kapszula), negatív 
tenyésztési eredményt követően akár további 6 
hónapon át, 
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- krónikus polirezisztens tüdő-tuberculosisban 
300-450 mg (2-3 kapszula) a negatív köpettenyész
tési eredmény után akár további 6 hónapon át, 

- frissen diagnosztizált tüdő-tuberculosisban 
150 mg (l kapszula) 6 hónapon át. 

Gyermekeknek 
Jelenleg nincsenek megfelelő adagok a 

Mycobutin gyermekkörl alkalmazására, ezért gyer
mekek kezelésére ellenjavallt 

Időseknek 

Idősek kezelésekor az adagot nem kell módosí
tani. 
• Mellékhatás 

Vizsgálták a Mycobutin tolerálhatóságát gyógy
szerkombinációban történő alkalmazáskor egészsé
ges immunrendszerű és immunkárosadott betegek
ben, akik tuberculotikus ill. nem-tuberculotikus my
cobacteriosisban szenvedtek. A kezelés idOtartama 
6-12 hónap ill. ennél hosszabb volt. az alkalmazott 
napi dózis 150-600 mg között változott. 

Ezen vizsgálatok során a Mycobutint igen gyak
ran gyógyszerkombinációk tagjaként adták, az ész
lelt mellékhatások kialakulásában játszott oki szere
pe biztonsággal nem határozható meg. A kezelés 
megszakítására csak nagyon kevés esetben volt 
szükség. 

A legáltalánosabb mellékhatások, az előfordulás 
gyakoriságának csökkenő sorrendjében, az alábbi
ak voltak: 

- Gyomor-bélrendszer: hányinger, hányás, máj
enzim értékek emelkedése, icterus, 

- Vér- és nyirokrendszer: leukopenia, thrombo
cytopenia és anaemia. A haematolOgiai reakciók 
gyakorisága és súlyossáJB fokozódott izoniazid 
egyidejű adásával. · 

-CSont- és izomrendszer: arthralgia és myalgia, 
- Egyéb: láz, kiütés és ritkán egyéb túlérzékeny-

ségi reakciók, pl.: eosinophilia, bronchospasmus és 
shock, amint azok más antibiotikumok eselén is 
megfigyelhetők. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
- A rifabutin indukálja a cytochrom P450 3A al

csoport enzimei!, így az ezen alcsoporthoz tartozó 
enzimek által metabolizált gyógyszerek far-

makokinetikáját befolyásolhatja. ltyen gyógyszerek 
Mycobutinnal való egyidejű alkalmazásakor, azok 
dózisának növelése válhat szükségessé: 

- orális antikoncipiensek hatása bizonytalanná 
válik a Mycobutin kezelés idején, ezért egyéb 
fogamzásgátló módszer alkalmazása javasolt. 

- bár a farmakokinetikai adatok szerint a 
Mycobutin zidovudinnal kombinálva csökkenti az 
utóbbi plazmaszintjét, egy széleskörű; kontrollált 
klinikai vizsgálat szerint ennek klinikai jelentősége 
nincs. 

- klinikai vizsgálatok szerint a Mycobutin nem 
befolyásolja a didanozin (001) és az izoniazid far
makokinelikáját (lásd MeHékhatás). 

- nem várható szignifikáns kölcsönhatás etam
butollal, theofillinnel, szulfonamidokkal, pirazin
amiddal, flukonazollal és zalcitabinnal (ODC). 
e Figyelmeztetés 

A Mycobutin a vizelet, esetleg a bór és a test
nedvek narancsvöröses elszlnezódését okozhatja. 

A kontaktlencsék, különösen a !ágyak, tartósan 
elszlnezódhetnek. 

Enyhe májkárosodás eselén nem szükséges az 
adag módosítása. Súlyos elégtelenség fennállása
kor azonban a Mycobutin óvatosan alkalmazandó. 
Enyhe vagy mérsékelt vesekárosodás nem teszi 
szükségessé az adagolás módosítását. Súlyos ve
seelégtelenségben (kreatinin-clearance 30 ml/perc 
alatt) a gyógyszer adagját a felére kell csökkenteni. 

A kezelés idején javasolt a fehérvérsejt- és 
thrombocyta-szám, valamint a májfunkciós paramé
terek rendszeres ellenőrzése. 

Járművezetói illetve munkagépkezelői alkal
masságot befolyásoló mellékhatások nem ismere
tesek. 

Túladagolás eselén gyomormosás és diuretikus 
kezelés szükséges. Fontos továbbá a tüneti kezelés 
és a gondos ápolás (szupportív terápia). 

A hosszú időn át adott napi 1000 mg-nál na
gyobb adag uveitist okozhat. 

Eltartás: 25°C-ot meg nem haladó szobahőmér
sékleten. 
• Megjegyzés: + + Or 
• Törzskönyvi szám: OGY!-T: 4020 
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Hatóanyaga a naftidrofuril, vaseaetiv hatású 
anyag, mely periferiás arteriás keringési betegsé
gek esetén növeli a dysbasiás távolságot. 

A májban hidrolizálódik, konjugálódik és főleg 
az epével választódik ki. 

A plazmafehérjékhez 65%-ban köt6dik. Eliminá
ciós felezési ideje 60 perc. Beszűkül! májfunkció 
csökkent biotranszformációhoz, ezáltal a plazmafe
lezési idő meghosszabbodásához vezet. 
• Hatóanyag 

100 mg, ill. 200 mg naftidrofurylium hydrogen
oxalicum retard kapszulánként. 
e Javallat 

Fontaine ll. stádiumban lévő perifériás arteriás 
keringési zavarok (claudicatio intermittens) kezelé
sére, jó vérétáramlási rezeNVel rendelkező betegek
nek (lásd Figyelmeztetés). 
e Ellenjavallat 

Cardialis decompensatio. Akut myocardialis 
infarctus. Szívritmuszavarok. Súlyos angina pec
toris. Artériás vérzések. Kifejezett hypotonia (a sys
tolés vérnyomás < 90 Hgmm). Orthostatikus regula
lias zavar. Friss haemorrhagiás insultus. Transitori
kus ischaemias attack (TIA). Terhesség. Szoptatás. 
e Adagolás 

Szokásos adagja napi 3-szar 100 mg, mely 
szükség szeríni legfeljebb napi 3-szor 200 mg-ig 
emelhető. A kapszulát sok folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Esetenként alvászavar, nyugtalanság, szédülés, 
gyomor- bélpanaszok (hányinger és hasmenés), 
oesophagitis, vérnyomásesés, orthostatikus regulá
ciós zavar, angina pectoris roham; oede
maképzódés, vizeletürítési panasz (égető érzés vi
zeléskor), vércukoremelkedés. 

Ritkán előfordulhatnak fáradtság, kábultság, al
lergiás reakciók, paraesthesia és fejfájás. Egyes 
esetekben leírtak szívritmuszavarokat, akut májsejt
necrosist 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Antiarrhythmiás szerek és {3-receptor -blockolók 
hatását fokozhatja. 

Antihypertensivurnak vérnyomáscsökkentő ha
tását fokozhatja. 

N 
e Figyelmeztetés 

A naftidrofuril alkalmazása csak akkor javallt, ha 
más terápiás eljárások (beleértve rendszeres tré
ning, érlumentágító beavatkozások, mint pl. percu
tan transluminalis angioplastica, PTA és/vagy érre
konstrukciós műtétek) nem végezhetők. 

A terápia megkezdése előtt szívritmuszavar ki
zárása céljából EKG-t kell készíteni (lásd Ellenjaval
lat). 

Óvatosan adható cerebrális görcsrohamokra va
ló ismert hajlam és diabetes mellitus esetén. 

A naftidrofuril tumorképző potenciáljára vonatko
zó hosszantartó állatkísérleteket nem végeztek. 

A mutagenitásra vonatkozó előzetes vizsgálatok 
eddig negatívan folytak le. A mUtagén rizikó nem 
zárható ki, mivel a vizsgálat nem teljes. 

Túladagolás: Tünetei: AV-black, bradycardia és 
hypotensio. Továbbá felléphetnek cerebrális görcs
rohamok a gőrcsküszöb csökkenése következté~ 
ben. 

Terápia: sympathomimeticurTI adható a cardialis 
tünetek kezelésére. Görcsellenes terápiaként iv. 
diazepam javasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4589 (100 retard); 
OGYI-T: 4590 (200 retard) 

Hatóanyaga a naftidrofuril, vaseaetiv hatású 
anyag. 

A májban hidrolizálódik, konjugálódik és főleg 
az epével választódik ki. 

A plazmafehérjékhez 65%-ban kötódik. Eliminá~ 
ciós felezési ideje 60 perc. Beszűkül! májfunkció 
esőkkent biotranszformációhoz, ezáltal a plazmafe
lezési idő meghosszabbodásához vezet. 
e Hatóanyag 

200 mg naftidrofurylium hydrogenoxalicum 
relard kapszulánként. 
e Javallat 

Fontaine ll. stádiumban lévő perifériás arteriás 
keringési zavarok (claudicatio intermittens) kezelé
sére, jó vérátáramlási rezervvel rendelkezö betegek
nek (lásd Figyelmeztetés). 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Cardiafis decompensatio. Acut myocardialis infarc
tus. Sz!vritmuszavarok. Súlyos angina pectoris. Ar-
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tériás vérzések. Kifejezett hypotonia {a systolés vér
nyomás < 90 Hgmm). Orthostatikus regulatios za
var. Friss haemorrhagiás insultus. Transitorikus 
ischaemias attack (TJA). Terhesség. Szoptatás. 
e Adagolás 

Szokásos ad<;>gja napi 2-szer 1 relard kapszula 
(2-szer 200 mg), me!y szükség szerint legfeljebb 
napi 3-szar 200 mg-ig (3-szar 1 retard kapszula) 
emelhető. A kapszutál étkezéskor, sok folyadékkal 
szélrágás nélkül kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Esetenként alvászavar, nyugtalanság, szédülés, 
gyomor- bélpanaszok (hányinger és hasmenés), 
oesophagitis, vérnyomásesés, orthostatikus regulá
ciós zavar, angina pectoris roham; oedema
képződés, vizeletűritési panasz (égető érzés vize
léskor), vércukoremelkedés. 

Ritkán előfordulhatnak fáradtság, kábultság, al
lergiás reakciók, paraesthesia és fejfájás. Egyes 
esetekben leírta-k szívritmusz:avarokat, akut májsejt
necrosist 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Antiarrhythmiás szerek és ~receptor blockolók 
hatását fokozhatja. 

Antihypertensivurnak vérnyomáscsökkentő ha
tását fokozhatja. 
e Figyelmeztetés 

A naftidrofuril alkalmazása csak akkor javallt, ha 
más terápiás eljárások (beleértve rendszeres tré
ning, érlumentágító beavatkozások, mint pl. percu~ 
tan transluminalis angioplastica, PTA és/vagy éne
konstrukciós műtétek) nem végezhetők. 

A terápia megkezdése e[őtt szívritmuszavar ki
zárása céljából EKG~t kell k(szfteni (lásd Ellenjaval~ 
lat). 

óvatosan adható cerebrális görcsrohamokra va
ló ismert hajlam és diabetes mellitus esetén. 

A naftidrofuril tumorképző potenciáljára vonatko
zó hosszantartó állatkísérleteket nem végeztek. 

A mutagenitásra vonatkozó előzetes vizsgálatok 
eddig negatívan folytak le. A mutagén rizikó nem 
zárható ki, mivel a vizsgálat nem teljes. 

Túladagolás. Tünetei: AV-black, bradycardia és 
hypotensio. Továbbá felléphetnek cerebrális görcs
rohamok a görcsküszöb csökkenése következté
ben. 

Terápia: sympathomimeticum adható a cardialis 
tünetek kezelésére. Görcsellenes terápiaként iv. 
diazepam javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, száraz helyen. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4832 

NEO•~IYRAN.·porfelnéíiteknék 
(Gtásak) 

NEO · CITRAN por gyermel<ekn~k 
(6 tasak) 

SANDOZ ATC kód:' N02B:E51 

A Nea Citran jól beválthatóanyagokat tartalmaz 
a megfázási tünetek, a grippe tüneteinek, így a láz, 
a fejfájás, a végtagfájdalmak, a nátha, az orrnyálka
hártya-duzzanat leküzdésére. 

A paracetamollázcsökkentő és fájdalomcsillapí
tó. Oralis alkalmazás során gyorsan és teljes mér
tékben felszívódik. A májban metabolizálódik és túl
nyomórészt glukuronidként a vizelettel ürül. 

A feniramin-maleát H1-receptorantagonista. A 
húléses állapotokban a nyálkahártyák megnövekvő 
secretioját enyhe anticholinerg hatásával lényege
sen csökkenti. 

A fenilefrin-klorid sympathomimeticum. A nyál
kahártyák a 1-adrenerg receptoraira hatva vaso
constrictiót vált ki, ami csókkenti a gyulladásos 
állapot kísérótünetét, a nyálkaMrtyák duzzanatát, 
oedemáját. 

A C-vitamin segít kielégfteni a lázas állapotban 
és a grippés tűnetek esetén a szervezet megnöve
kedett C-vitamin szükségletét. 

Összesítve a Neo Citran ideális összetételben 
biztosítja a grippe és a megfázási tünetek több
támadáspontú leküzdését. 
• Hatóanyag 

Neo Citran por felnőtteknek 
0,01 g phenylephrinium chloratum, 0,02 g phe

niraminium hydrogenmaleinicum, 0,05 g acidum as
corbinicum, 0,50 g paracetamolum, 21,59 g cuk
rot is tartalmazó, 24 g-os alumínium-műanyag-pa
pír tasakonként 

Neo Citran por gyermekeknek 
0,00125 g phenylephrinium chloratum, 0,005 g 

pheniraminium hydrogenmaleinicum, 0,025 g aci
dum ascorbinicum, 0,08125 g paracetamolum, 
10,406 g cukrot is tartalmazó, 11,5 g-os alumínium
műanyag-papír tasakonként 
e Javallat 

Grippe, megfázás kiváltotta tünetek, mint láz, 
borzongás, fejfájás, végtagok elnehezedése, fájdal
ma, valamint nátha. 
• Ellenjavallat 

A készítmény valamely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 

Súlyos máj- és vesefunkciózavarok, granulocy
topenia, hypertonia, thyreotoxicosis, súlyos organi
kus szrv~ és érelváltozások, szívritmuszavarok, glau
coma, MAO-gátlóval történő kezelés alatt, ill. előtte 
vagy utána 14 napon belül, glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz-hiány (tünete: haemolytikus anaemia). 
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Csak fokozott elővigyázatossággal alkalmazha
tó akut ashtma bronchiale, valamint diabetes malli
tus esetén, mivel tasakonként 21,6 g ill. 10,406 g 
cukrot is tartalmaz. 

Terhesség első harmadában nem, a továbbiak
ban az elóny/kockázat gondos mérlegelése alapján 
alkalmazható. 

Szoptatá$ időszakában alkalmazása nem aján
lott, mivel az anyatejbe történő kiválasztődásra vo
natkozó kellő tapasztalatok még nem állnak rendel
kezésre. 

A "Nea Citran por felnőtteknek" elnevezésú 
gyógyszer 14 éven aluli gyermekeknek nem adható. 
Számukra a "Nea Citran por gyermekeknek", a kom
ponensek arányaiban eltérő, speciális összetétel
ben van forgalomban. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 14 éven felüli fiataloknak szük
ség szerint, de 24 óra alatt legfeljebb 3-szor a "Nea 
Citran por felnőtteknek"-ből 1 tasakkaL A tasak tar
talmát 1 pohár (kb. 2,5 dl) forró vízben kell feloldani 
és melegen, rövid idón belül a teljes mennyiséget 
meginni. A gyógyszerból újabb adagot bevenni az 
előző után csak 3-4 óra múlva szabad. Minden nap
szakban alkalmazható, de legcélszerűbben késő 
délután és este, lefekvéskor. 

Gyermekeknek 
6 éves életkor alatt adása nem javallt. 
6-10 éves gyermekeknek a "Nea Citran por 

gyermekeknek" 1 tasakját 1 pohár {kb. 1,5 dl) forró 
vízben kell feloldani és melegen meginni. 

11-14 éves gyermekeknek a .,Nea Citran por 
gyermekeknek" 2 tasakját 1 pohár (kb. 2,5 dl) forró 
vízben kell feloldani és melegen meginni. 

A gyógyszerból ú jabb adagot bevenni az előző 
után csak 3-4 óra elteltével szabad. 

A megadott adagot egy nap alatt legfeljebb 3-
szar szabad bevenni. Minden napszakban alkal
mazható, de legcélszerűbben késő délután és este, 
lefekvéskor. 
• Mellékhatás 

Az ajánlott adagolásban általában nem okoz 
mellékhatást. Ritkán előfordulhat fáradtság, gastro
intestinalis zavar, fejfájás, gyermekeken nyugtalan
ság, alvászavar. 

Ritkán: allergiás bórtünetként erythema, 
urticaria; nyálkahártya-laesio, fáradtság, fejfájás, 
émelygés. 

Nagyon ritkán: allergiás csontvelő-reakció, mint 
pancytopenia, leukocytopenia, thrombocytopenia, 
agranulocytosis. 

Kivételesen: methaemoglobinaemia, asthma, 
szénanátha, orrnyálkahártya-duzzanat , vizeletüríté
si zavar, brady-és tachycardia, vérnyomásváltozás. 

A paracetamol hosszú ideig, vagy az előirtnál 
magasabb adagokban (több gramm naponta) törté
nő alkalmazása vesefunkciós zavarokhoz és súlyos 
májkárosodáshoz vezethet. -

Magasabb adagok alkalmazása szájszárazsá
got vagy sensibilisatiós tüneteket válthat ki, vala
mint hatlucinatio, nyugtalanság vagy desorientatio 
léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Májenzimindukáló gyógyszerek (pl. barbiturá
tok, antiepilepticúmok, rifampicin) a májra toxikus 
metabolitok képzódését fokozhatják. 

Együtt alkalmazva: a klóramfenicol felezési ideje 
5-szörösére növekedhet; szaHeilamid megnyújtja a 
paracetamol eliminatiós felezési idejét, ezáltal 
cumulatio léphet fel, ami májtoxikus metabolitok ki
alakulásához vezet. Metoclopramid ·fokozza a 
paracetamol resorptióját. 

Krónikus alkalmazás során az anticoagulansok 
hatása fokozódhat, intermittáló adagolás mellett 
azonban ez a hatás jelentéktelen. 

A központi idegrendszert deprimáló gyógysze
rek erősíthetik az antihisziaminok sedativ hatását. 

Anticholinergicumok hatása fokozódhat. 
MAO-bénítók vagy tri- és tetraciklikus psy

chopharmaconok vérnyomásemelkedést okoznak, 
az antihypertensivurnak (rezerpin) hatása csökken
het. 

Digitalizált betegek esetén gondolni kell a 
szívritmuszavarok esetleges kiváltásának lehetősé
gére. 

Egyidejű alkoholfogyasztás megnöveli a hepato
toxicitás veszélyét. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának időtartama ne haladja meg a 
10 napot. 

Asthmás betegekre, akik az analgeticumokat és 
antirheumaticumokat, mint pl. az acetilszalicilsavat 
rosszul tűrik, fokozott figyelmet kell fordítani (asth
maroham kiváltása). 

Máj- és veseelégtelenségben adagolását elővi
gyázatosan kell megállapítani. 

Szúkzugú glaucoma esetén szemészeli ellenőr
zés szükséges. 

A reakciókészséget, kOlönösen magasabb ada
gokban, befolyásOlhatja. 

Túladagolás eselén súlyos májkárosodás, fejfá
jás, hányás, központi idegrendszeri izgalom és 
comaig terjedó görcsök, szívritmuszavar, hallucina
tic léphet fel. 

Kezelése: a paracetamol antidoturna az N
acetil-cisztein, a bevétel után az elsó 10 órán belül 
alkalmazva. Ezen túlmenően a túladagolás terápiá
ja symptomatikus. 

Eltartás: 25 ac alatt, száraz helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4545 (felnőt

teknek); OGYI-T: 4546 (gyermekeknek) 
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NEOTIGASON 1 O l)lgliapszulá 
(3 ox) 

NEOTIGASON 25 mg kapszula 
(30x) 

ROCHE ATt koa:-noss so2 

Az acitretin A-vitamin hatásokkal rendelkező A
vitamin származék, a retinsav szintetikus aromás 
analogja. Az A-vitamin táplálékkal jut be az emberi 
szervezetbe. Lényeges szerepet játszik a bór és 
nyálkahártya kialakulásában és megújulásában. 
A Neotigason megszünteti a bőrsejtek megújulási 
zavarait. melyek psoriasisban és más súlyos bőr
szarusodási zavar esetén lépnek fel. A Neotigason 
csökkenti az izületi fájdalmakat is, melyek a psoria
siso megbetegedé folyamán léphetnek feL A Nea
ligasan kizárólag tüneti javulást okoz, a hatásme
chanizmus lényegében nem ismert. 

A preklinikai tolerancia-vizsgálatokban nem fi
gyeltek meg mutagen, ill. májkárosító hatást, azon
ban még alacsony dózisokban is teratagen hatást 
mutatott állatokon. 

Oralis adás után 1-4 órával alakul ki a plazma
csúcskoncentráció, a biohasznosulás kb. 60% 
{36-95%) és akkor a legjobb, ha étkezéskor veszik 
be. Erősen lipofil, fehérjekötődése meghaladja a 
99%-ot. Azacitretina szarvezetben- glukuronsavas 
konjugáció útján - 13-cisz izomerjévé metabo
Jizálódik. 

Eliminációs felezési ideje kb. SO óra, a fő 

metabo:ité, a cisz-acitret?é, ami szintén teratogen, 
kb. 60 ora. · 
e Hatóanyag 

10 mg acitretinum barna sapkájú, fehér alsóré
szű, "Roche" jelzéssel ellátott kapszulánként. 

25 mg acitretinum barna sapkájú és sárga alsó
részű , "Roche" jelzéssel elátott kapszulánként. 
e Javallat 

Súlyos elszarusodási zavarok, mint: erythroder
ma psoriaticum, lokalizált és generalizált psoriasis 
pustulosa, congenitalis ichthyosis, pitiryasis rubra 
pilaris, Darier-syndroma = dyskeratosis follicularis 
(vegetans}. 

Más, súlyos keratinisatiós zavarok, melyek 
egyéb terápiára rezisztensek. 
• Ellenjavallat 

Acitretin és más retinaidok iránti túlérzékenység, 
súlyos máj- és vesebetegségek, és krónikusan ma
gas vérlipid-szintek. 

Nem adható terhes és szülóképes korú nőknek, 
mert a Neotigason magzatkárosító hatású, torzkép
ződéshez vezethet. Ez a hatás rövid ideig és ala
csony dózisban történt alkalmazás után is bekövet
kezik. További információk a .. Figyelmeztetésn rovat
ban! 

Szoptatás időszakában sem alkalmazható. 
• Adagolás 

Egyénileg kell beállítani. A kapszutákat célszerű 
naponta egyszer, étellel vagy tejjel bevenni. 

Feln6ttekkezdó adagja 25 mg naponta (1 db 25 
mg-os kapszula) vagy 30 mg naponta (3 db 1 O mg
os kapszula) 2-4 héten át. A dózist mindig a terápi
ás eredménytől és a beteg toleranciájától függően 
kell megállapítani. Fenntartó adagként -altalában 
25-50 mg naponta további 6-8 hétig adagolva 
megfelelő terápiás hatást biztosít. 

Kivételes esetekben a dózist legfeljebb napi 75 
mg-ra szabad emelni. 

Psoriasis esetén a kezelést akkor kell befejezni, 
ha a psoriasis-laesiók kelló mértékben eltűntek. A 
visszaeséseket is a fentimódon .kell kezelni. 

Elszarusodási zavarokban a fenntartó adag a le~ 
hetó legalacsonyabb legyen. Ez akár kevesebb is 
lehet, mint 20 mg/nap, de nem lehet több mint napi 
50 mg. 

Gyermekeknek acitretint csak akkor szabad ad
ni, ha az összes addigi kezelés hatástalan volt- az 
esetleg fellépő súlyos mallékhatások miatt. A kezdő 
napi adag 0,5 mg/ttkg. Egyes esetekben magasabb 
dózisok is {1 mg/ttkg/nap-ig) szűkségesek lehetnek 
átmenetileg. A napi adag azonban nem lehet több, 
mint 35 mg. A fenntartó dózis a lehetó legalacso
nyabb legyen, átlagosan O, 1 mg/ttkg naponta. 

A terápiás eredmény rendszerint több hetes ke
zelés után jelentkezik. Vannak betegek, akiket hóna
pokig, sót évekig kell kezelni. 
• Mellékhatás 

A legtöbb betegen jelentkeznek. Azonban rend
szerint megszűnnek, ha az adagot csökkentik, vagy 
az adagolás! megszüntetik. 

A kezelési periódus elején a betegség tünetei 
néha rosszabbodnak. Mellékhatásként leggyakrab
ban az A-hypervitaminosis tünetei lépnek fel, pl. 
ajakszárazság, mely zsíros kenőcs alkalmazásával 
kezelhető. Cheilitis és rhagadok is előfordulhatnak a 
szájzug ban. A nyálkahártyák és a béltraktust és vér
ereket béleló epithelium kiszáradhatnak vagy gyul
ladásos laesiók keletkezhetnek. Ez néha orrvérzést 
és szemészeli rendellenességeket (conjunctivitis) 
és kontaktlencse-intoleranciát okozhat. Szájszáraz
ság és szomjúságérzés is fel léphet. 

Az egész testet érintő bórelvékonyodás és hám
lás fordulhat elő, kOlönösen a tenyéren és a tal pon. 
Alkalmanként fejfájás, szürkűleti vakság, izom-, izü
leti-, és csontfájdalom jelentkezhet. Fokozott hajhul
lás, törékeny köröm és paronychia is gyakran előfor
dul. 

A fenntartó kezelés hyperostosist és extraseele
talis kalcifikációt okozhat, ahogyan ezt már egyéb 
retinaidokkal végzett szisztémás kezelés során is 
megfigyelték. 

Átmeneti, rendszerint reverzibilis transzamináz
és alkalikus foszfatáz-emelkedést is megfigyeltek. 
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Nagy dózisú kezelés folyamán reverzibllisen emel
kedett a szérumtrigliceridek és a szérumkoleszterin 
szintje, különösen veszélyeztetett betegeken (a 
Jipidmetabolizmus zavara, diabetes, elhízás, alco
holismus). Ilyen állapot tartós fennállása esetén 
atheromaképződés veszélye nem zárható ki. 

Ritka esetben egyes betegeken photosensitivi
tas fejlódhet ki. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Eg}üttadása tilos: 
- tetracyclinekkel, (külön-külön adva is fokozzák 

a koponyaúri nyomást); 
- methotrexattal (hepatitis fokozott rizikója miatt). 
Együttadása kerülendó: 
- A-vitaminnal, vagy egyéb retinoidokkal, (A

hypervitaminosis fejlódhet ki); 
- fenitoinnal (ennek fehérjekötődése csökken

het). 
Adatok bizonyítják, hogy alkoholos italok fo

gyasztása után az acitretin etretináttá alakul át. Ez 
az átalakulás egyidejű alkoholfogyasztás nélkül is 
végbemehet, ezért szülóképes korú nőknek a terá
pia befejezése után még két évig fogamzásgátlás! 
kell alkalmazniuk. 
• Figyelmeztetés 

A májfunkciói ellenőrizni kell a Neotigason
kezelés megkezdése előtt; a kezelés első két hó
napjában egy- vagy kéthetente és azután 3 havonta 
a kezelés folyamán. Normálistól eltérő értékek ese
lén heti ellenőrzés szükséges. Ha a májfunkció nem 
normalizálódik, vagy tovább romlik, a kezelést abba 
kell hagyni. Ilyen esetekben célszerű a májfunkció 
ellenőrzését még legalább három hónapig folytatni. 

A szérumkoleszterint és a szérumtrigliceridet 
(éhezési értékek) ellenőrizni kell, különösen a na
gyon veszélyeztetett betegeken (lipidmetabolizmus 
zavara, diabetes, elhízás, alcoholismus), valamint a 
tartós kezelés során. 

Diabeteseseken a retinaidok javítják vagy ront
ják a glukóz-toleranciát, ezért a vércukorszintet a 
szokásosnál gyakrabban kell ellenőrizni a kezelés 
kezdeti szakaszában. 

Tartós kezelésben részesülő felnőtt betegeken 
rendszeresen ellenőrző vizsgálatokat kell végeztetni 
az esetleges csontképződési zavar miatt (lásd Mel
lékhatás). Ha ez bekövetkezik, a kezelés folytatását 
meg kell beszélni a beteggé!, miután az orvos gon
dos, elóny/kockázat analízist végzett. Gyermekeken 
a növekedési paraméterek és a cso_ntfejlódés szigo
rúan ellenőrizendő. 

Hangsúlyozni kell, hogy az élethosszig tartó 
Neotigason-kezelés következményei jelenleg még 
nem ismertek. 

Terhesség: a Neotigason erősen teratogen. Al
kalmazása ellenjavallt nemcsak a terhés nőknek és 
azoknak a náknek akik terhesek lehetnek a kezelés 
folyamán vagy két éven belül a kezelés abbahagyá
sa után, hanem minden fogamzóképes korú nőnek. 

~~for.mált magzat születésének különösen nagy a 
fiZikája, ha a Neotigasont a terhesség előtt vagy fo
lyamán szedie a nó, mindegy, hogy milyen dózis
ban, mennyi ideig. 

A Neotigason hatásának kitett magzaton mindig 
fennáll a veleszületett torzképződés veszélye, 

A Nealigasan ellenjavallt minden fogamzóképeS 
korú nőnek, kivételt csak az alábbi összes feltétel 
együttes teljesülése· esetén szabad tenni: 

1. A beteg súlyos elszarusadési zavarban szan
ved, mely rezisztens a standard terápiával szem
ben. 

2. A beteg megbízható, biztosan megérti és kö
veti az orvos utasításalt 

3. A beteg képes hiba nélkül, megbizhatóan kö
vetni a fogamzásgátlásra vonatkozó előírásokat. 

4. Alapvetóen szükséges, hogy minden 
Neotigason-kezelésben részesülő, fogamzóképes 
korú nó hatásos fogamzásgátló módszert alkalmaz
zon, megszakítás nélkül, 4 héttel a kezelés előtt 

kezdve, folytatva a kezelés alatt és még 2 évig a 
Neotigason-kezelés befejezése után. 

5. A kezelést nem szabad elkezdeni a követke
ző normális menstruációs periódus második vagy 
harmadik napjáig. ' 

6. A kezelés megkezdése elötti két héten belül 
negatív terhességi lelet szükséges. (A kezelés idő
tartama alatt tanácsos havonta további terhességi 
teszteket végeztetni.) 

7. Mielótt elkezdik a Neotigason-kezelést, az or
vosnak részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást 
kell adnia a szülóképes korú nőknek az elővigyáza
tossági rendszabályokról, a nagyon súlyos magzati 
károsodás rizikójáról és a lehetséges következmé
nyekról, ha terhesség következik be a kezelés folya
mán vagy két éven belül a kezelés abbahagyása 
után. 

8. Ugyanazt a hatékony és megszakítás nélküli 
fogamzásgátlás! kell alkalmazni minden alkalommal 
a kezelés megismétlésekor, bármilyen hosszú a ke
zelési periódus és azt 2 évig a kezelés abbahagyá
sa után is folytatni kell. 

9. Ha ezen elővigyázatossági rendszabályok el
lenére terhesség következik be a kezelés alatt vagy 
két éven belül a kezelés abbahagyása után, igen 
nagy a súlyos torzképződés rizikója (pl. exen
cephalia). 

Szapiatás időszakában a Neotigason nem alkal
mazható. 

Az erős napfényt a bőr fokozott érzékenysége 
miatt kerülni kell. 

A kezelés időtartama alatt alkohol nem fogyaszt
ható! 

Szülóképes korú nők nem kaphatnak vért 
Neotígason-nal kezelt betegektől. Tilos a véradás 
Neotigason-kezelés folyamán és még egy évig a ke
zelés befejezése után. 

Egyes mellékhatásai gátolhatják a beteget a jár-

F/1890 

múvezetésben vagy baleseti veszéllyel járó munka 
végzésében. Az esetleges tilalmat az orvos egyedi
leg állapitsa meg. 

Akut túladagolás esetén a N_eotigason adását 
azonnal meg kell szüntetni. További speeiélis intézke
dések nem szOkségesek a készítmény kis akut toxici
tása miatt. A túladagolás: tünetei azonosak az akut A
hypervitaminosis tüi1eteivel, pl. fejfájás és vertigo. 

Eltartás: 25°C alatt, nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: + Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4469 (10 mg); 
OGYI-T: 4 470 (25 mg) 

NEPHROSTERit.'i'o/ó'inluiió.' :''· 
l•' (5óoílllj >··: ' ' 

FRESE~IUS( ··. . : AJC.kÓd B9~E!A01 

Elektrolit- és szénhidrátmentes, 7% aminosavat 
tartalmazó infúzió akut és krónikus veseelégtelen
ségben szenvedő, valamint peritoneális, illetve 
haemodialízis kezelésben részesülő betegek szá
mára. 

Az oldat összetételének kialakításakor figyelem
be vették a veseelégtelenség eselén a szervezet
ben lejátszódó biokémiai folyamatokat. Az oldat 
60% esszenciális aminosavat és 40% nem esszen
ciális aminosavat tartalmaz. 

Mivel az oldat nem tartalmaz, elektrolitokat és 
szénhidrátokat, ezért azok pótlása az egyéni szük
séglet figyelembevételével történhet. 
e Hatóanyag l 
Összetétel: literenként 
L-isoleucinum 5,10 g 
L-leucinum 10,30 g 
L-lysinium monoaceticum 

(megfelel7,10 g lysinumnak) 
L-methionium 
Acetylcysteinum 

(megfelel 0,37 g L-cysteinumnak) 
L -phenylalaninum 
L-threoninum 
L -tryptophanum 
L~valinum 

Argininum 
L-hystidinum 
Glycinum (Acidum aminoaceticum) 
L-alaninum 
L-prolinum 
L-serinum 
L-acidum maiicum 
Acidum aceticum 
Aqua dest. pro inj.AD 

Összaminosav tartalom: 
Össznitrogén tartalom: 

10,01 g 
2,80 g 

0,50 g 
3,80 g 
4,80 g 
1,90 g 
6,20 g 
4,90 g 
4,30 g 
3,20g 
6,30g 
4,30 g 
4,50 g 
1,50 g 
1,38 g 

1000 ml 

70 g/1 
10,8 g/1 

Elméleti ozmolarítás: 
pH: 
e Javallat 

660 mosm/1 
5,8-6,2 

Aminosavak kiegyensúlyozott bevitele akut és 
krónikus veseelégtelenségben, illetve peritonealis 
és haemedialysis kezelés esetén. 
e Ellenjavallat 

Aminosav anyagcsere-zavarok, súlyos .. rn._;:ijelég
telenség, szívelégtelenség, hyperhydÍ"8.tio;'hypoka
laemia, hyponatraemia. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. 
Felnófteknek 
Általában szükséges napi adag: 
-Akut és krónikus veseelégtelenségben dialysis 

kezelés nélkül: 
0,5 g aminosav/ttkg/nap azaz 7,1 ml Nephroste

ril inf./ttkg/nap, vagyis 70 kg-os betegnek: 35 g ami
nosav/ttkg/nap, azaz 500 ml Nephrosteril infJnap. 

-Akut és krónikus veseelégtelenségben haemo
dia/ysis-, haemofiltráció-, ill. peritanea/is dialysis ke
zelés me/lett: 

1 ,O g aminosav/ttkg/nap, azaz 14,2 ml Nephros
teril inf./ttkg/nap, vagyis 70 kg-os betegnek: 70 g 
aminosav/ttkg/nap, azaz 1 OOO ml Nephrosteril 
inf./nap. 

Maximális napi adag: 
1,5 g aminosav/ttkg/nap, azaz 21,3 ml Nephros

teril inf./ttkg/nap, vagyis 70 kg-os betegnek: 105 g 
aminosav/ttkg/nap, azaz 1500 ml Nephrosteril 
inf./nap. 

Maximális infundálási sebesség: 
0,06 g aminosav/ttkg/ óra azaz 0,86 n~l 

Nephrosteril inf./ttkg/óra, vagyis 70 kg-os betegnek: 
4,2 g aminosav/óra, azaz 60 ml Nephrosteril inf./óra 
("" 20 csepp Nephrosteril inf./perc). 

Az infúzió sebessége ne haladja meg a 20 
csepp/perc értéket. 

Akut veseelégtelenségben dialysis kezelés nél
kül az alkalmazás legfeljebb 2 hétig tarthat. 

Krónikus veseelégtelenségben dialysis kezelés 
nélkü!, valamint akut és krónikus veseelégtelenség
ben haemodialysis, haemofiltráció, illetve peri
toneális dialysis kezelés mellett az infúzió addig al
kalmazható, amígakielégítő orális fehérjebevitel is
mét lehetségessé válik. 
e Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az ellen
javallatok figyelembevétele, illetve az előírt adago
lás betartása esetén mellékhatások nem várhatók. 

Az oldat túl gyors infundálása eselén hidegrá
zás, émelygés, hányinger és hányás következhet 
be. 

Túl nagy infundálási sebesség eselén perifériás 
vénakárosodás következhet be az infúziósoldat ma
gas ozmolaritása miatt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógysze-
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rekkel keverni, gyógyszerek vívóoldataként hasznái
n i, mivel a hozzáadott gyógyszerek az aminosav ol
datok kémiai-fizikai változásához, ennek következté
ben toxikus reakciók kialakulásához vezethetnek. 

Teljes parenterálls táplálás keretén belül ener
giahordozókkal (szénhi~rátokkal, zsíremulziókkal), · 
ill. elektrolitokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel kizá
rólag aszeptikus körűlmények között és csak akkor 
keverhetők, ha az egyes komponensek kompatíbili
tása bizonyított. 
a Figyelmeztetés 

A folyadék- és sav-bázis háztartás, a szérum 
ionogram és a szérum karbamid-, kreatinin-, húgy
savszint rendszeres ellenőrzése szükséges. 

A:z oldat nem tartalmaz elektrolitokat ezért fi
gyelni kell az elektrolitok vérszintjére. Az elektrolitok 
pótlása az egyéni szükségleteknek megfelelóen tör
ténhet. 

A:z aminosavak anabolikus hasznosulása érde
kében kielégitő kálium bevitelre, valamint energia
hordozák (szénhidrátok, zsírok) egyideiú bevitelére 
is szükség van. · 

Megnövekedett szérumozmolaritás eselén csak 
fokozott óvatosssággal szabad alkalmazni. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén, 
illetve egyéb manipulációknál fertőzés veszélye áll 
fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, szín
telen oldat alkalmazható! 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad l 

A gyógyszert csak a csemagoJáson feltüntetett 
lejárati időn belül szabad alkalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (max. 25 °C-on), 
fénytől védve tartandó! 
• Megjegyzés: Kizárólag fekvőbeteg-gyágyinté
zeti felhasználásra. 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4171 

NEPHFlOTECTinfúzió (25Ö.m.l, 
500 Ílll) 

LEOPOLD PHAR~A- _:_: ATC'kód:-B05B'A01 

A Nephrotect infúzió olyan 1 0%-os aminosav ol
dat, amely a veseelégtelenségben szenvedő bete
gek anyagcseréjére van adaptálva. 

A veseelégtelenséget kifejezett metabolikus el
változások, különösen az aminosav-anyagcsere el
változásai jellemzik. Mind az akut, mind a krónikus 
veseelégtelenség esetében jelentkezik a malnutritio. 
Amennyiben haemodiatysist, haemofiltratiót vagy 
peritonealis dialysist kell alkalmazni, toVábbi fehér
je-, ill. aminosav-veszteség lép fel. 

A parenterálls táplálás a tápanyagok igény sze-

rinti bevitelével javítja az anyagcserét és gyorsítja a 
reparatív folyamatokat. Az aminosavösszetétel azo
kon a transzfer rátákon alapul, amelyeket veseelég
telenségben szenvedő betegeken végzett farmako
kinetikai vizsgálatok során mértek. Az infúzióval fizi
ológiás plazmaaminosav-összetétel érhető el. 

A veseelégtelenségben szelivedé betegek ese
tében az esszenciális és szemiesszenciális amino
savak adagolásán kívül feltétlen adni kell még 
glicint, szerint és tirozin! a csökkent szintézis vagy a 
fokozott elimináció miatt. A tirozin adagolása - az 
anyag rossz oldhatósága miatt- eddig gyógyszer
technológiai nehézséget jelentett. amit a glicii-L
tirozin dipeptid alkalmazásával sikerült megoldani. 
Más tápanyagokat, így pl. energiahordozókat vagy 
elektrolitokat a szükségletnek megfelelően járuléko
san kell adni. 

A Nephrotect infúzióban lévő aminosavak a test
re jellemző aminosavpoeiba kerülnek felvételre és
ha kellő kínálat áll rendelkezésre energiahordozák
ból- anabolikusan hasznosulnak. 
e Hatóanyag 
Összetétel literenként 

L-isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinium acetinum 

L-methioninum 
L-phynylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-argininum 
L-hystidinum 
L-alaninum 
N-acetylcysteinum 

5,80Ó g 
12,800 g 
16,920 g 
(= 12,00 g L~Lysinum) 
2,000 g 
3,500 g 
8,200 g 
3,000 g 
8,700 g 
8,200 g 
9,800 g 
6,200 g 
0,540 g 
(=0 ,40 g L-Cysteinum) 

Glycinum 5,304 g 
(Acidum aminoaceticum) 

L-prolinum 3,000 g 
L-serinum 7,600 g 
L-tyrosinum 0,600 g 
Glycyltyrosinum 3,156 g 

Acidum aceticum 
L-acidum maiicum 
Aqua destilfata pro in j. 

Elektrolit tartalom 
Acetát 
L-maleát 
Összaminosav tartalom 
össznitrogén tartalom 
Energiatartalom 
Ozmolarítás 
pH 

(= 0,992 g glycinum) 
(= 2,400 g L-tyrosinum) 
2,500 g 
2,080 g 
ad 1000,00 ml 

mmol/1 
124 
15 
100 g/l 
16,3 g/1 
1 OOO KJ/1 (400 kcal/l) 
935 mOsm/1 
5,5-7,0 
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O Javallat 
Teljes vagy részleges parenterálls táplálás akut 

vagy krónikus veseelégtelenségben (múvesekeze
lés mellett vagy anélkül, fenyegető veseelégtelen
ség, nephrosis syndroma esetén. Additív táplálás a 
múvesekezelés alatt. 

A Nephrotect illfúzió akkor javallt, ha orális, ill. 
enterális táplálékbevitelre nincs lehetőség, és az 
aminosavak gyógyszeres szubsztitúciója szüksé
ges. 
e Ellenjavallat 

Veleszületett aminosav-anyagcserezavarok, elő
rehaladott májelégtelenség, acidosis, kezeletlen 
shock, hypokalaemia. 

A:z infúziós terápia általános ellenjavallata: mint 
dekompenzált szívelégtelenség, tüdő- és agyoede
ma, valamint hyperhydratios állapotok. 

Elővigyázatosan kell eljárni hyponatraemia 
esetén. 
e Adagolás 

Alkalmazás módja: Kizárólag intravénás infúzió
ban. 

A Nephrotect infúzió! általában a szükségletnek 
megfelelően energiahordozókkal, esetleg elektroli
tokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel együtt (lásd 
Gyógyszerkölcsönhatás is) centrális vénába adják 
be (leghelyesebb 24 órán át folyamatosan adni. 

Múvesekezelés közben alkalmazott szubsztitú
ciónál a tápoldat közvetlenül a dializátor vénás szá
rába infundálható, tehát egy ventrális vénás kanül 
feleslegesség válik. 

Akut és krónikus veseelégtelenségben 
- dialysis nélkül: 0,6_?J,8 g aminosav/ttkg/nap, 

amely 6-8 ml Nephrotecrinf./ttkg/nap, vagyis 70 kg
os beteg esetén 42-56 g aminosav/nap, azaz 
420--560 ml Nephrotect infJnap, 

- rendszeres dialysis mellett: 1-1,2 g amino
sav/ttkg/nap, amely 10-12 ml Nephrotect 
inf./ttkg/nap, vagyis 70 kg-os beteg eselén 70-84 g 
aminosav/nap, azaz 700-840 ml Nephrotect 
inf./nap. 

Nephrosis syndroma esetén 
2-3 g aminosav/ttkg/nap, amely 20-30 ml 

Nephrotect inf./ttkg/nap, vagyis 70 kg-os beteg ese
lén 140-210 g aminosav/nap, azaz 1400-2100 ml 
Nephrotect inf./nap. 

Haemodialysis alatt alkalmazott additív táplálás 
es etén 

Kb. 0,5 g aminosav/ttkg/dialysis, amely kb. 5 ml 
Nephrotect inf./ttkg/dialysis, vagyis 70 kg-os beteg 
esetén kb. 35 g aminosav/dialysis azaz 350 ml 
Nephrotect inf./dialysis. 

Az intundá/ás maximális sebessége 
Parenterá/is táplá/ásná!: O, 1 g amino-sav/ttkg/óra, 

azaz 1 ml Nephrotect inf./ttkg/ óra. 
Haemodia/ysis közben alkalmazott additív táplá

lás eselén 

0,2 g aminosav/ttkg/óra, azaz 2 ml Nephrotect 
inf./ttkg/óra. 

Az optimális hasznosulás érdekében kívánatos a 
táplálás alacsonyabb dózissal (pl. fél fenntartó dó
zissal) kezdeni, éS több napon át fokozatosan elér
ni a kívánt fenntartó adagot. 
• Mellékhatás 

Az ellenjavallatok, adagolási ajánlások, alkalma
zási korlátozások és tanácsok betartás·a esfifén mel
lékhatások nem várhatók. 

A túladagolás vagy a túlságosan nagy infundá
lási sebesség viszonyt émelygést, hányát, hidegrá
zás!, hyperammonaemiát, acidosist, valamint hyper
aminoacidaemiát okozhat. 

Az L -triptofánt tartalmazó gyógyszerek orális al
kalmazásával kapcsolatban ritkán úgynevezett 
eosinophilia-myalgia-syndroma (EMS) fordulhat eló. 
Ennél az alábbi jelenségeket tapasztalták: magas 
eosinophil-fehérvérsejtszám, izomfájdalmak, eset
leg bórkeményedések (scleroderma), végtagok 
duzzanata és légzési panaszok. Az L-triptofán infú
ziós vagy injekciós oldatokban való alkalmazásával 
kapcsolatban ilyen mellékhatásokról eddig nem 
számoltak be (lásd "Figyelmeztetés"-! is). 
e GyógyszerkölcSönhatás 

Az aminosav infúziót nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként hasz
nálni a fizikai-kémiai inkompatibilitás veszélye, to
vábbá a fokozott kentamináció lehetősége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz hozzáadott gyógyszerek 
az oldat fizikai-kémiai változását okozhatják, és 
ennek következtében toxikus reakciók jöhetnek 
létre. 

Teljes parenterálls táplálás keretén belül az ami
nosav oldatokat energiahordozókkal (szénhidrátok
kal, zsíremulziókkal), ill. elektrolitokkal, vitaminokkaL 
nyomelemekkel- kizárólag aszeptikus körűlmények 
szerint - csak akkor keverhetók, ha az egyes kom
ponensek kom patibilitása bizonyított. 
• Figyelmeztetés 

A vízháztartást, a szérumionogramot, a sav-bá
zis egyensúlyt, a szérumkarbamid- és a vérammó
nia szintet rendszeresen ellenőrizni kell. Az anyag
csere-paraméterek mindenkori zavarait korrigálni 
kell. 

Fokozott szérumozmolaritás esetén elővigyáza
tosan kell eljárni. 

tvlivel az oldat nem tartalmaz sem szénhidráto
kat, sem elektrolitokat ezeket a szükségletnek meg
felelően pótolni kell. Az aminosavak anabolitikus 
hasznosulása érdekében kellő mennyiségú kálium 
bevitele szükséges. 

Amennyiben L-triptofánt tartalmazó gyógysze
reket huzamosabb időn át szükséges alkalmazni, 
ellenőrizni kell az eosinophil fehérvérsejtszámot 
Az eosinophilia-myalgia-syndroma (EMS) követ
keztében magas lehet az eosinophil fehérvérsejt
szám. 
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Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén, 
ill. egyéb manipulációknál fertőzés veszélye áll 
fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, legfel
jebb gyengén sárgás színú oldat használható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad. 

A gyógyszert a csomagaJáson feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt), fény
tól védve. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4826 (250 ml); 
OGYI-T: 4827 (500 ml) 

··NEullpaiöNtil.rte'ara~se (2ox). 
NEUROBION injékció (15 x3ml) 

MERCK 

B,, 86 , 8 12 vitaminokat tartalmaz, melyek mint 
koenzimek, a perifériás és központi idegsejtek 
anyagcseréjében, az idegrendszer múködésében 
nélkülözhetetlenek. 
e Hatóanyag 

Neurobion injekció: 100 mg Thiaminium chiara
tum, 100 mg Pyridoxinium chloratum, Cyanocobala
minum 1 mg/3 ml aqua dest pro inj.-ban. 

Segédanyag: benzil-alkohol. 
Neurobion forte drazsé: 100 mg Thiamin disul

fidum, 200 mg Pyridoxinium chloratum, 0,20 mg 
Cyanocobalaminum. A bevonat festékanyaga: titan
dioxid. 
e Javallat 

s,, 86, 812-vitaminhiányos állapot kezelése. 
Neuritisek és neuralgiák, mono- és polyneu

ropathiák (pl. trigeminus neuralgia, lumboischialgia, 
kéz- váll-syndroma, herpes zoster), a specifikus ke
zelések kiegészítésére. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény komponenseire. 
Figyelem! Az injekció benzilalkohol tartalma mi

att 2 éven aluli gyermeknek nem adható. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 

Drazsé: naponta 3-szar 1 forte drazsé. A drazsét 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkal étkezés után 
kell bevenni. 

Az injekciót kizárólag intramuscularisan, {mé
lyen intragluteálisan) kell befecskendezni. 

Súlyos esetekben napi 1 ampulla az akut tüne
tek megszúnéséig. Enyhébb esetekben és ·Utókeze
lésre hetente 2-3-szor 1 ampulla. 

Az injekciós kezelés folytatásaként, valamint a 
recidiva megelőzésére a drazsé adható. 

• Mellékhatás 
81-vitamin alkalmazása esetén egyes esetek

ben verejtékezési hullámok, tachycardia, viszketés
sei- és urticariával járó bőrreakciók fordulhatnak 
elő, parenterálls ad.ása után ritkán túlérzékenységi 
reakciók is jelentkezhetnek: légszomj, shock-os ál
lapot, kiütés fordulhat elő. Egyes esetekben 8 12 
parenterálls adása után acnet, ekzémát, urticariát 
írtak le. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

L-dopával nem adható együtt magas 86 vitamin 
tartalmamiatt (csökkenti annak hatását). 

Szulfit tartalmú oldatokkal a thiamin hatása csök
ken. 
e Figyelmeztetés 

Az injekciós oldatot más készítménnyel egy in
jekcióban nem szabad alkalmazni a vitaminok bom
lékonysága miatt. Az injekció benzilalkohol tartalma 
ritkán túlérzékenységi reakciói okozhat. 

Túladagolás 
Igen nagy adagú 8 1-vitamin {10 g felett) gan

glion-blockofó hatású és kurareszerüen gátolja a 
neurenalis ingerületátvitelt 

Krónikus 86-vitamin túlada~olás esetében (napi 
1 g-nál nagyobb adag 2 hónapnál hosszabb ideig) 
neurotoxikus hatások jelentkeztek. 

Mérgezéskor tüneti kezelést kell alkalmazni, mi
vel nincs specifikus antidotuma. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között), 
fénytől védve. 
• Megjegyzés: + Injekció: V, Drazsé: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4635 (drg.); 

OGYI-T: 4636 (inj.) 

Hatóanyaga, a nifedipin dihidropiridin típusú 
kalcium-antagonista. 

A kalciumcsatorna-blockolók a kalcium ionok 
áramlását gátolják a feszültségfüggő kalciumcsator
nákon keresztül az extracelluláris térból az intracel
lularis térbe. A dihidropiridin csoportba tartozó 
kalcium-antagonisták érfal/myocardium indexe ma
gas, így a nifedipin is elsősorban a systemás vas
cularis resistentia és a coronaria resistentia csök
kentése útján hat, terápiás adagban a myocardium
ra kifejtett-negatív inatrop-hatása gyenge. 

A kezelés elején reflexes szívfrekvencia fokozó
dás és perctérfogat emelkedés jöhet létre. 

A nifedipin oralis alkalmazás után csaknem tel
jes mértékben felszívódik a gastrointestinalis trak
tusbóL A májban first-pass metabolizmuson megy 
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keresztül, biohasznosulása kb. 50-70%-os. Kb. 
95%-ban kötódik plazmafehérjékhez. A májban tel
jes mértékben inaktív metabolitokká alakul át. A 
metabolitok főleg avesén keresztül választódnak ki. 

Eliminációs felezési ideje 2-5·óra. 
o Hatóanyag 

20 mg nifedipinum retard kapszulánként. 
• Javallat 

Krónikus, stabil (terhelési) angina pectoris. 
Vasospastikus (Prinzmetal, variáns) angina pectoris. 
Hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Nifedipinnel szembeni túlérzékenység. Súlyo
sabb fokú aortastenosis. Cardiogen shock. 
Decompensalt szívelégtelenség. Hypotensio (90 
Hgmm-es systolés érték alatt). Akut szívinfarctus. 
Szívinfarctus utáni állapot. Terhesség. Szoptatás. 
e Adagolás 

Az adagokat minden esetben a betegség sú
lyossága és a beteg egyéni reakciója szerint kell 
meghatározni. Kis dózissal kezdve, fokozatosan kell 
az adagot emelni a kívánt hatás eléréséig, az eset
legesen előfordufó mellékhatások figyelembevételé
vel. 

Felnófteknek valamennyi indikációban a kezdeti 
adag általában napi 2-szer 1 kapszula, ami szükség 
eselén 2-szer 2 kapszuláig emelhető. A kezelés idő
tartama egyéni, a kezelőorvos megítélésétől függ. 

Májműködési zavar esetén, valamint cerebro
vascularis betegségben szenvedőknek a lehető 

legkisebb adagok alkalmazása javasolt. 
A kapszutákat étkezés után, kevés folyadékkal 

kell bevenni. Két bevétel között- az elhúzódó hatás 
miatt- legalább 4 órán~· kell eltelnie. 

A kezelést fokozatosan kell abbahagyni, különö
sen akkor, ha az nagy adagokkal történt. 
e Mellékhatás 

Különösen a kezelés kezdetén fordul eló arcpír, 
és melegségérzéssel járó bőrkipirulás, valamint fej
fájás. Ezek a tünetek rendszerint átmenetiek. 

Keringés: tachycardia, szívdobogásérzés, 
vasodilatatio, bokaoedema, nagymértékű vérnyo
máscsökkenés. Paradox hatásként az anginás roha
mok száma megnőhet (lásd Figyelmeztetés). 

Idegrendszer: szédülés, fáradékonyság, 
paraesthesia. 

Vérképzószervek: anaemia, leukopenia, throm
bopenia (utóbbi purpura előidézője lehet). 

Bór: pruritus, urticaria, exanthemák, ritkán exfo
liativ dermatitis. 

Egyéb meffékhatás: hányinger, hányás, teltség
érzés, hasmenés, hyperglycaemia. Vesebetegség 
eselén a vesefunkció további romlását okozhatja. A 
ritkán észlelt gingiva-hyperplasia, májfunkciós zava
rok (intrahepatikus cholestasis, emelkedett szérum
transzamináz értékek), valamint főleg időskorban 

előforduló gynaecomastia a kezelés abbahagyásá
ra visszafejlődnek. 

Nagy adagok alkalmazásakor myalgíát, tremort 
és kisfokú, átmeneti látászavart is észleltek. 

Malignus hypertoniában, valamint hypovolaemia 
eselén nagymértékű vérnyomáscsökkenést okoz
hat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyéb vérnyomáscsökkentökkel (elsősorban 
beta-blockolókkal) valamint triciklikus antidep
resszánsokkal történő egyidejű kezelés '·nagyfokú 
vérnyomáscsökkenéshez vezethet. 

- Béta-blockolókkal történő kombináció hatásá
ra szívelégtelenség is előfordulhat. 

- Egyes antiarrhythmiás szerek (pl. kinidin, 
amiodaron) negatív inatrop hatása fokozódhat. 

- A kinidin vérszintje csökkenhet, illetve a keze
lés abbahagyásakor megnőhet, ezért a kinidio plaz
maszintjét el!enőrizni kell. 

-A digoxin és teofillin plazmaszintjét fokozhatja. 
- A eimelidin és kisebb mértékben a ranitidin 

megemelheti a nifedipin plazmaszintjét, fokozva an
nak hatását. 
• Figyelmeztetés 

Diabetes me!litusban szenvedő betegeknek 
óvatosan, a vércukor gyakoribb ellenőrzése mellett 
adható a nifedipin, hyperglykaemizáló hatása miatt. 

Vesebetegség eselén a vesefunkció további be
szúkülését okozhatja, ezért fokozott ellenőrzés 
szükséges. 

Ha az angina pectoris rohamok száma a gyógy
szer szedésének elkezdése után fokozódik, alkal
mazását le kell állítani. 

Májfunkciózavarok esetén az eliminációs felezé
si idő nőhet, mely a dózis csökkentését teheti szük
ségessé. 

A nifedipin kezelésben részesülő betegek rend
szeres orvosi ellenőrzést igényelnek. 

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 tünetei: enyhébb esetekben vérnyo
másesés, tachycardiás és bradycardiás szívrit
muszavarok, hyperglycaemia, súlyosabb esetekben 
comáig fokozódó tudatzavarok, rnetabolikus acidosis, 
hypoxia, cardiogén shock és tüdőoedema jöhet létre. 

Kezelése: gyomormosás, 1-2 g Ca-glukonát, 
valamint a tünetektől függően érszúk1tők (dopamin, 
noradrenalin), atropin és béta-sympathomime
ticumok adása, súlyos bradycardiás szívritmusza
varok eselén ideiglenes pacemaker alkalmazása. 

Súlyos esetek szakintézeti ellátást igényelnek, 
ahol az intenzív terápiás ellátás feltételei adottak. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4575 
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NIFEHEXAL.•S kapszula 

(30x; 50x; 1 OOx) . . .... ··· 
NIFEHEXAL 10kapszula 

(30x; 1 OOx) . 
NIFEHEXAL :!O kapszula 

(20x; sox; 1 oóx) 
HEXAL-PHARMA ATC kód: ,COBC A05 

Hatóanyaga, a nifedipin dihidropiridin típusú 
kalcium-antagonista. 

A kalciumcsatorna-blockolók a kalcium ionok 
áramlását gátolják a feszültségfüggő kalciumcsator
nákon keresztül az extracelluláris térból az intracel
lularis térbe. A dihidropiridin csoportba tartozó 
kalcium-antagonisták érfal/myocardium indexe ma
gas, így a nifedipin is elsősorban a systemás vas
cularis resistentia és a coronaria resistentia csök
kentése útján hat, terápiás adagban a myocardium
ra kifejtett hatása gyenge. 

A kezelés elején reflexes szívfrekvencia fokozó
dás és perctérfogat emelkedés jöhet létre, ez azon
ban nem ellensúlyozza az értágító hatást, így a vér
nyomás csökken. 

A nifedipin oralis alkalmazás után csaknem tel
jes mértékben felszívódik a gastrointestinalis trak
tusbóL A májban first-pass metabolizmuson megy 
keresztül, biohasznosulása kb. 50-70%-os. Kb. 
95%-ban kötódik plazmafehérjékhez. A májban tel
jes mértékben inaktív metabolitokká alakul át. A 
metabolitok főlegavesén keresztül választódnak ki. 
o Hatóanyag 

5 mg, ill 1 O mg, ill. 20 mg nifedipinum kapszu
lánként. 
e Javallat 

Krónikus stabil {terhelési) angina pectoris. 
Vasospaslikus {Prinzmetal, varians) angina pectoris. 
Hypertonia. Hypertoniás crisis. 
• Ellenjavallat 

Nifedipinnel szembeni túlérzékenység. Súlyo
sabb fokú aortastenosis. Cardiogen shock. Acut 
szívinfarctus. Szívinfarctus utáni állapot. Terhesség. 
Szoptatás. Igen óvatosan adható decompensalt 
szívelégtelenség, hypotensio (90 Hgmm alatti sys
toles érték) esetén. 
o Adagolás 

Az adagokat minden esetben a betegség súlyos
sága és a beteg egyéni reakcíója szeríni kell megha
tározni. Kis dózissal kezdve, fokozatosan kell az ada
got emelni a kívánt hatás eléréséig, az esetlegesen 
előforduló mellékhatások figyelembevételével. 

Angina pectoris esetén a kezdő dózis 3-szar 1 
Nifehexal 5 kapszula (3-szar 5 mg), mely fokozato
san 3-6-szor 10-20 mg-ra emelhető. Nagyobb 

nifedipin igény eselén relard készítményre történő 
átállítás mérlegelendő. 

Hypertonia: általában napi 3-sz or 10-20 mg a ja
vasolt adag. 

Hypertoniás crisis: 10-20 mg (1 db 10 vagy 20 
mg-os kapszula) szétrágása, ritka esetekben max. 
30mg. 

Coronaria spasfr!us (Prinzmetal, nyugalmi angi
na), fenyegető angina pectoris roham, akut hyper
toniás crisis eselén a hatás gyors eléréséhez a kap
szulát szél kell rágni és tartalmát az üres kapszulá
val együtt lenyelni. 

A javasolt egyszeri adagok bevétele között leg
alább kélórás időtartamnak kell eltelnie. 

Májműködési zavar esetén, valamint cerebro
vascularis betegségben szenvedőknek a lehető 
legkisebb adagok alkalmazása javasolt. 

A kezelést fokozatosan kell abbahagyni (lásd Fi
gyelmeztetés); 

A kapszulákat általában étkezéstől függetlenül, 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Különösen a kezelés kezdetén fordul elő arcpír, 
és melegségérzéssel járó bórkipifulás, valamint fej
fájás. Ezek a tünetek rendszerint átmenetiek. 

Keringés: tachycardia, szívdobogásérzés, 
vasodilatatio, bokaoedema, nagymértékű vérnyo
máscsökkenés. Paradox hatásként az anginás roha
mok száma megnőhet (lásd Figyelmeztetés). 

Idegrendszer: szédülés, fáradékonyság, pa
raesthesia. 

A kapszulákat általában étkezéstől függetlenül, 
szélrágás nélkül kevés folyadékkal kell bevenni. 

Vérképző szervek: anaemia, leukopenia, throm
bopenia. 

Bór: pruritus, urticaria, exanthemák, thrombocy
topeniás purpura, ritkán exfoliativ dermatitis. 

Gastrointestinalis: hányinger, hányás, teltségér
zés, hasmenés. 

A ritkán észlelt gingiva-hyperplasia, vatamint a 
főleg időskorban előforduló gynaecomastia a keze
lés abbahagyására visszafejlődnek. 

Egyes esetekben májműködési zavarokat (intra
hepatikus cholestasis, a szérum transzaminázok 
szintjének emelkedését és allergiás hepatitis!) fi
gyeltek meg. 

Nagyon ritka esetekben, főleg diabetes mellitus
ban szevedó betegeknél hyperglykaemiát észleltek. 

Nagy adagok alkalmazásakor myalgiát, tremor! 
és kisfokú, átmeneti látászavart is észleltek. 

Vesebetegség eselén a vesefunkció további 
romlását okozhatja. 

Dializált betegeknél, akik malignus hyper
toniában, valamint hypovolaemiával járó irreverzibi
lis veseelégtelenségben szenvednek, nagymértékű 
vérnyomáscsökkenés fordulhat elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyéb vérnyomáscsökkentókkel, valamint tri-
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ciklikus antidepresszánsokkal történő egyidejű ke
zelés nagyfokú vérnyomáscsökkenéshez vezethet. 

- Béta-blackalókkal történő kombináció hatásá
ra, a fokozott vérnyomáscsökkenés mellett szívelég
telenség is előfordulhat. 

- Egyes antiarrhythmiás szerek (pl. kinidin, 
amiodaron) neQatív inatrop hatását fokozhatja. 

- A digoxin plazmaszintjét fokozhatja. 
- A eimelidin megemelheti a nifedipin plazma-

szintjét fokozva annak hatását. 
• Figyelmeztetés 

Hypertoniában vagy coronaria betegségben 
szenvedő betegeknél a nifedipin hirtelen elhagyása 
hypertoniás crisis! vagy myocardialis-ischaemiát 
válthat ki a .. rebound-jelenség" következtében, ezért 
alkalmazását fokozatosan kell leállítani. 

Nitedipio hatására ritka esetekben kb. a bevételt 
követő 30 percen belül, mellkasi fájdalom (angina 
pectorisos roham) léphet föl. Ha oki összefüggés 
feltételezhető a gyógyszerszedés és a panaszok 
között, a nifedipin adását fel kell függeszten i. 

Diabetes mellitusban szenvedő betegeknek 
óvatosan, a vércukor gyakoribb ellenőrzése mellett 
adható a nifedipin, hyperglycaemizáló hatása miatt. 

Vesebetegség esetén a vesefunkció további be
szűkülését okozhatja, ezért fokozott ellenőrzés 
szükséges. 

Ha az angina pectoris rohamok száma a gyógy
szer szedésének elkezdése után fokozódik, alkal
mazását fe kell állítani. 

Májfunkciózavarok esetén az eliminációs felezé
si idő nőhet. mely a dózis csökkentését teheti szük
ségessé. 

Alkalmazásának első siakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideiQ - 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 tünetei: arckipirulás, fejfájás, vér
nyomáscsökkenés, szívfrekvencia fokozódása, sú
lyosabb esetben szívelégtelenség, vérnyomásesés, 
shock, bradycardia, kamrai autamalia kialakulása. 
Ezenkívül somnolentiát, megtartott fényreflex mellet
ti mydriasist, a centralis vénás nyomás emelkedését 
írták le. 

Kezelése. Specifikus antidotum nem ismeretes, 
tűneli kezelés szükséges. Korai felismerés eselén 
gyomormosás, aktívszén hozzáadásával. Keringés
légzés ellenőrzése, fenntartása (sz.e. intubatio, 
reanimatio). 

Nagyfokú vérnyomáscsökkenés esetén elektro
litoldat, sympathomimeticum infundálása, szívelég
telenség eselén annak megfelelő kezelése (diureti
cumok, digitálisz, katekolaminok stb.). 

Fenyegető bradycardiás szívritmuszavarok ese
lén pacemaker bevezetése szükséges, esetleg előt-

te atropin vagy f3-sympathomimeticum adása mérle
gelendó. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4600 {5 kapszula); 
OGYI-T: 4601 (10 kapszula}; OGYI-T: 4602 (20 kap
szula) 

NIFEiiEXAL 20 relaid filmtabiE!tta 
(30x; 50x;)!JOx) , , 

NIFEHEXAL40.retard filmtabletta 
(20x; SÖJ<; 1 oox) 

H'EXAL--PHÁR-MA· 
'' . :- -< -->> 
ATC-k.ód::cosc: Ao5 

Hatóanyaga, a nifedipin dihidropiridin típusú 
kalcium-antagonista. 

A kalciumcsatorna-blockolók a kalcium ionok 
áramlását gátolják a feszültségfüggő kalciumcsator
nákon keresztül az extracelluláris térből az intracel
lularis térbe. A dihidropiridin csoportba tartozó 
kalcium-antagonisták érfal/myocardium indexe ma
gas, így a nifedipin is elsősorban a systemás vas
cularis resistentia és a coronaria resistentia csök
kentése útján hat, terápiás adagban a myocardium
ra kifejtett hatása gyenge. 

A kezelés elején reflexes szívfrekvencia fokozó
dás és perctérfogat emelkedés jöhet létre, ez azon
ban n~m ellensúlyozza az értágító hatást. így a vér
nyomás csökken. 

A nifedipin oralis alkalmazás után csaknem tel
jes mértékben felszívódik a gastrointestinalis trak
tusból. A májban first-pass metabolizmuson megy 
keresztül, biohasznosulása kb. 50-70%-os. Kb. 
95%-ban kötődik plazmafehérjékhez. A májban tel
jes mértékben inaktív metabolitokká alakul át. A 
metabolitok főlegavesén keresztül választódnak ki. 
8 Hatóanyag 

20 mg, ill 40 mg nifedipinum relard filmtablettán
ként. 
e Javallat 

Krónikus, stabil {terhelési) angina pectoris. 
Vasospastikus {Prinzmetal, variáns) angina pectoris. 
Hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Nifedipinnel szembeni túlérzékenység. Súlyo
sabb folsú aortastenosis. Cardiogen shock. Acut 
szívinfarctus. Szívinfarctus utáni állapot. Terhesség 
Szoptatás. Igen óvatosan adható decompensalt 
szívelégtelenség, hypotensio (90 Hgmm alatti sys
toles érték) esetén. 
e Adagolás 

Az adagokat minden esetben a betegség súlyos
sága és a beteg egyéni reakciója szerint kell megha
tározni. Kis dózissal kezdve, fokozatosan kell az ada-
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gat emelni a kívánt hatás eléréséig, az esetlegesen 
előforduló mellékhatások figyelembevételével. 

Felnőtteknek valamennyi indikációban a kezdeti 
adag általában napi 2-szer 20 mg (2-szer 1 
Nifedipin 20 relard filmtabletta). Ha a fenti adagok
kal nem érhető ef megfelelő eredmény, a napi adag 
2-szer 40 mg-ra emelhető (2-szer 1 Nifehexal 40 
retard filmtabletta). 

Ha angina pectoris esetén a 14 napos kezelés 
után nem következik be kielégitő terápiás ered
mény, gyorshatású nifedipin készítményre (pl. 
Nifehexal kapszula) kell áttérni. 

Nifehexal 40 relard csak akkor alkalmazható, ha 
kisebb nifedipin adagokkal nem volt elérhető meg
felelő hatás. 

Májműködési zavar esetén, valamint cerebro
vascularis betegségben szenvedőknek a lehető 

legkisebb adagok alkalmazása javasolt 
A relard tabletták általában az étkezéstől függet

lenül, szélrágás nélkül, kevés folyadékkal vehetők 
be. A relard filmtabletták (20 mg és 40 mg) bevéte
le között javasolt időtartam kb. 12 óra, azonban 4 
áránál semmiképpen se legyen rövidebb. 

A kezelést fokozatosan kell abbahagyni (lásd Fi
gyelmeztetés). 
• Mellékhatás 

KOlönösen a kezelés kezdetén fordul elő arcpír, 
és melegségérzéssel járó bárki pirulás, valamint fej
fájás. Ezek a tűnetek rendszerint átmenetiek. 

Keringés: tachycardia, szívdobogásérzés, 
vasodilatatio, bokaoedema, nagymértékű vérnyo
máscsökkenés. Paradox hatásként az anginás roha
mok száma megnőhet (lásd Figyelmeztetés). 

Idegrendszer: szédülés, fáradékonyság, 
paraesthesia. 

Vérképz6 szervek: anaemia, leukopenia, throm
bopenia. 

86r: pruritus, urticaria, exanthemák, thrombocy
topeniás purpura, ritkán exfoliativ dermatitis. 

Gastrointestinalis: hányinger, hányás, teltségér
zés, hasmenés. 

A ritkán észlelt gingiva-hyperplasia, valarnint a 
főleg időskorban előforduló gynaecomastia a keze
lés abbahagyására visszafejlődnek. 

Egyes esetekben májműködési zavarokat (intra
hepatikus cholestasist, a szérum transzaminázok 
szintjének emelkedését és allergiás hepatitis!) fi
gyeltek meg. 

Nagyon ritka esetekben, főleg diabetes mellitus
ban szevedó betegeknél hyperglycaemiát észleltek. 

Nagy adagok alkalmazásakor myalgiát, tremor! 
és kisfokú, átmeneti látászavart is észleltek. 

Vesebetegség esetén a vesefunkció további 
romlását okozhatja. 

Dializált betegeknél, akik malignus hyper
toniában, valamint hypovolaemiával járó irreverzibi
lis veseelégtelenségben szenvednek, nagymértékű 
vérnyomáscsökkenés fordulhat elő. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
- Egyéb vérnyomáscsökkentőkkel, valamint tri

ciklikus antidepresszánsokkal történő egyidejű ke
zelés nagyfokú vérnyomáscsökkenéshez vezethet. 

- Béta-blockolókkal történő kombináció hatásá
ra, a fokozott vérnyomáscsökkenés mellett szívelég
telenség is előfordulhat. 

- ·Egyes antia!rhythmiás szerek (pl. kinidin, 
amiodaron) negatív inatrop hatását fokozhatja. 

-A digoxin plazmaszintjét fokozhatja. 
- A eimelidin megemelheti a nifedipin plazma-

szintjét, fokozva annak hatását. 
• Figyelmeztetés 

Hypertoniában vagy coronaria betegségben 
szenvedő betegeknél a nifedipin hirtelen elha
gyása hypertoniás crisist vagy myocardialis
ischaemiát válthat ki a Hrebound-jelenség" követ
keztében, ezért alkalmazását fokozatosan kell leál
lítani. 

Nifedipin hatására ritka esetekben kb. a bevételt 
követő 30 percen belül, mellkasi fájdalmak (angina 
pectorisos panaszok) léphetnek föl. Ha oki össze
fűggés feltételezhető a gyógyszerszedés és a pa
naszok között, a nifedipin adását fel kel! függesz-
ten i. · 

Diabetes mellitusban szenvedő betegeknek 
óvatosan, a vércukor gyakoribb ellenőrzése mellett 
adható a nifedipin, hyperglycaemizáló hatása miatt. 

Vesebetegség eselén a vesefunkció további be
szűkülését okozhatja, ezért fokozott ellenőrzés 

szükséges. 
Ha az angina pectoris rohamok száma a gyógy

szer szedésének elkezdése után fokozódik, alkal
mazását le kell állltani. 

Májfunkciózavarok eselén az eliminációs felezé
si idő nőhet, mely a dózis csökkentését teheti szűk
ségessé. 

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. 

AlkalmazásánS.k, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás tünetei: arcklpirulás, fejfájás, vér
nyomáscsökkenés, szívfrekvencia fokozódása, sú
lyosabb esetben szívelégtelenség, vérnyomásesés, 
shock, bradycardia, kamrai automatia kialakulása. 
Ezenkívül somnolentiát, megtartott fényreflex mellet
ti mydriasist, a centralis vénás nyomás emelkedését 
írták le. 

Kezelése. Specifikus antidotum nem ismeretes, 
tüneti kezelés szükséges. Korai felismerés eselén 
gyomormosás, aktívszén hozzáadásával. Keringés
légzés ellenörzése, fenntartása (sz.e. intubatio, 
reanimatio). 

Nagyfokú vérnyomáscsökkenés eselén elektro
litoldat sympathomimeticum infundálása, szívelég-
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telenség esetén annak megfelelő kezelése ( diureti
cumok, digftálisz, katekolaminok stb.). 

Fenyegető bradycardiás szívritmuszavarok ese
lén pac~maker bevezetése szűkséges, esetleg elót
te atroptn vagy 13-sympathomimeticum adása mérle
ge!endő. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: +·v 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4603 {20 relard 
ftlmtabletta); OGYI-T: 4604 (40 relard filmtabletta) 

NIMÖTOP lihiÜabliltiá(4:.!Jc; 1:i6l<) · .• · 

BAYER : .... 

A nimodipin antivasoconstrictiós és anti
ischaemiás hatással rendelkezik. Az 1 4-
dihidropiridin-csoportba tartozó kalciumantagonista. 
Nagy lipidoldékonysága következtében áthatol a 
vér-agy gáton, nagy affinitással és szelektivitással 
k~tő~ik az L-típusú Ca-csatornákhoz és ily módon 
gatalJa a Ca-beáramlás! a sejtmembránon keresztűl. 
V~lósz_ín_űleg e~ ~ molekuláris mechanizmus alapja a 
ntmodtptn agy1 ertágító és vérátáramlást fokozó ha
tás~n-~k. ~liminációs kinetikája lineáris. A plazmafe
lezesttde]e 1,1-1,7 óra, a terminalis pedig 5-10 óra. 
Biohasznosulása kb. 10-15%, mivel 85-90%-ban a 
first pass effektus érvényesül. 48 órán belűl kb. 50%
a a vizelettel ürül metabolitok formájában. 
• Hatóanyag . 

30 mg nimodipinum filth"tablettánként. 
• Javallat 

Időskori szellemi hanyatlással, cognitiv teljesít
ményzavarral járó állapotok, melyek vezető tűnetei 
az emlékezés-, indíték- és koncentrálási zavarok 
valamint hangulati labilitás. ' 

A Nimotop-kezelés megkezdése előtt tisztázan
~ó, h?gy a tüneteket nem olyan alapbetegség vált
ja-e kl, mely speciális oki kezelést igényel. 
• Ellenjavallat 

Súlyos májkárosodás (pl. májcirrhosis), jelentó
sen beszűkűlt veseműködés_{a glomerularis fillráci
ás ráta < 20 ml/min), valamint szív- keringési elég
telenség esetén aNimotop kezelés szűkségességét 
gond9san, vizsgálatokkal ellenőrzötten mérlegelni 
kell. Ovatosság ajánlott hypotonia (90 Hgmm alatti 
systolés vérnyomás} esetén. 

Terhesség és szoptatás idöszakában- indiká
ciós terűletének megfelelóen - nem kerül alkalma
zásra. 
• Adagolás 

Napi 3-szar 30 mg (3-szar 1 tabi.). A veseműkö
dés súlyos zavara eselén a mellékhatások, pl. vér
nyomáscsökkenés, kifejezettebbek lehetnek. Ilyen 
esetben az adagot csökkenteni kell. 

A tablettátfevés folyadékkal, nem szétrágva 
az é~kezésektol fűggetlenűl - napi egyenletes el 
osztasban - kell bevenni. Több hónapos kezelé 
után a kezelés folytatásának szükségessége mérle 
gelendő. 

• Mellékhatás 
_ Fejf~íás, bőrpír, gyomor- bél panaszok, pulzus

s~am novek_edése: émelygés, melegsé..gérzé.s, nem
kivánatos Je!_entos vérnyomáscsökkenés (főleg 
~melkedett _kr_l~~ulási értékek esetén, gyengeség
erzés, penfenas oedema. Kivételesen túlzott 
központi idegrendszeri tűnetek, mint alvási zavar, 
f?k_o~ott motoros nyugtalanság, izgatottság, agres
s~vttas, vere!tékezés. Egyes esetekben hyperkine
Sia, depreSSIO. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Óvatosan adható vérnyomáscsökkentő sze
rekkel, mert erősítheti a vérnyomáscsökkentő ha
tást. 

- Cimetidin egyidejű adása a nimodipin szérum
koncentrációjának emelkedéséhez vezethet. 

- Neurolepticumokkal, antidepressansokkal 
~ra~9uill~n~okka_1 és szívglikozidokkal történő egy~ 
ideJu ad asaról ntncsenek kielégító tapasztalatok. 
• Figyelmeztetés 

. Beszúkült _vese- és májfunctiós betegek 
Ntmotop-kezeleséról még nem állnak kielégítő ta
pasztalatok rendelkezésre. Ezért esetükben foko
zottan kell ügyelni a készítmény tűrhetóségére. Szá
mukra, valamint a súlyos szív- és keringési zavarok
ban szenvedók számára rendszeres ellenőrző vizs
gálatok szükségesek. 
_ T~fadag~lás t?netei: arckipirulás, fejfájás, jelen

tos vernyomaseses, tachycardia, vagy bradycardia, 
gyomor- bélpanaszok és hányinger. Specifikus anti
dolurna nincs. 

Ter~pia: a kezelés felfüggesztése, gyomormo
sás szen hozzáadásával. Jelentős vérnyomásesés
kor ív. dopamin vagy noradrenalin adandó. További
akban tüneti, supportiv terápia. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4029 

.·.NI"(Rol.INGUÁl.:;>uílipás·~lifoszoi 

.·•(11 .• 29) •••·••·•••···•··•• ••••••••• , ..•..• 
POHL;BOSKAMP . <'.if<Tckód;co)~~M 

Hatóanyaga, a nitroglicerin, amely az érfal sima
izomzatára kifejtett közvetlen relaxáló hatása révén 
vasodilatatiót okoz. Erre a hatásra a Postcapillaris 
kapacitás erek, a nagy artériák és különösen a coro
nariák még reagálóképes részei érzékenyebbek 
mint a rezisztencia erek. A szisztémás keringésben 
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fellépő értágulat a vénás kapacitás növekedéséhez, 
il!. ezáltal a szívhez való vénás visszaáramlás mér
séklódóséhez, a kamrai térfogat- ós a töltőnyomás 
csökkenéséhez vezet Mindezek következtében 
csökken a myocardium energia- és oxigén igénye. A 
szív töltőnyomásának csökkenése javi!ja az· 
ischaemia veszélyeztetett subendocardialis falréte
gek vérellátását ezáltal a regionális falmozgást és a 
veróvolument. A szívközeli nagy artériák tágulala a 
szisztémás és a pulmonális vascularis rezisztencia 
csökkenését okozza. A nitroglicerin a bronchus 
izomzat, a húgyutak, az epehólyag és az epeutak 
falának izomzatát, valamint a nyelőcső, a vékony- és 
vastagbél izomzatát és a sphinctereket is ellazítja. 

Hatását valószínűleg a simaizomsejt membrán
ján elhelyezkedő ún. nitrátreceptaran való NO kép
zésen keresztül az intracelluláris cGMP felhalmozó
dásával fejti ki. A cGMP felhalmozódása megakadá
lyozza a kalcium ion beáramlás!, amely a simaizom
zat relaxációjához vezet. 

Sublingualis alkalmazás esetén gyorsan felszí
vódik a szájüregből és az érrendszeri a máj megke
rülésével éri el. Biohasznosulása erős egyedi inga
dozásokat mutat, átlagosan kb. 39%. A maximális 
plazmaszint kb. 4 perc alatt alakul ki. A plazmafele
zési idő sublingualis alkalmazáskor 2,5-4,4 perc. A 
felszívódott nitroglicerin erősen kötódik a vörösvér
sejtekhez és felhalmozódik az érfalban. Az alkalma
zott adag kevesebb mint 1 %-a változatlan formá
ban, míg a többi metabolitok formájában a vizelettel 
választódik ki. Fehérjekötődése a plazmában kb. 
60%. 
e Hatóanyag 

Adagonként 0,4 mg nitroglycerinum. 
0,0933 g nitroglycerinum 11 ,2 g oldatban üve

genként 
Üvegenként 2,2 g alkoholt és borsmenta olaj 

aromaanyagat is tartalmaz. 
1 üveg kb. 200 adagot tartalmaz. 

e Javallat 
Angina pectoris roham megszüntetése, ill. meg

előzése (olyan terhelést megelőzően, amely tapasz
talatok szerint rohamot provokálhat), akut szívizom
infarctus (ha a systolés vérnyomás 100 Hgmm, vagy 
e felett az érték felett van), tüdőpangással vagy 
tüdöoedemával járó akut balszíve\égtelenség keze
lése, szívkatéterezés okozta coronariaspasmus 
megelőzése coronarographia alatt. 
o Ellenjavallat 

Nitrátszármazékok iránti túlérzékenység, heveny 
keringési elégtelenség (shock, collapsus), kifejezett 
hypotonia (syst. vérnyomás 90 Hgmm), cardiogen 
shock {hacsak intraaortás ballonpumpa vagy pdzitív 
inotróp gyógyszerek segítségével nem biztosítható 
megfelelő balkamrai végdiastolés nyomás), ala
csony töltönyomással járó heveny szívinfarctus, ala
csony töltőnyomással járó balszívfél-elégtelenség 
hyperthrophiás obstructiv cardiomyopathia, con-

strictiv pericarditis, pericardialis tamponad, aorta
és mitralis stenosis, primer pulmonalis hypertonia 
(mivel a hypoventilált alveolaris területek esetleges 
hyperaemiája hypoxaemiához vezethet). Ez különö
sen érvényes coronaria betegekre. 
e Adagolás 

Az anginás roham kezdetén vagy közvetlenül 
olyan megterhelések előtt, amelyek rohamot válthat
nak ki, a roham súlyossága és az egyéni érzékeny
ségtől függően visszatartott légzés mellett kb. 30 
másodperces időközben 1-2 adagot kell a szájüreg
be, legcélszerűbben a nyelv alá permetezni. 

Tüdőoedemával járó vagy anélkül tellépő akut 
balszívfél-elégtelenség és akut szívizominfarctus 
eselén a keringés ellenőrzésemellett (syst. vérnyo
más magasabb legyen mint 100 Hgmm) szükség 
szerint 1-3 adag. Hatástalanság eselén 10 perc 
múlva a kezelés ugyanilyen adaggal megismétel
hető. 

Coronarographia előtt {megelózési céllal) 1-2 
adagot kell a szájüregbe permetezni. 

Alkalmazás módja: A pumpás spray első hasz
nálata előtt a védókupak eltávolítása után a szelep 
egyszeri megnyomásával fel kell tölteni az adagoló
pumpál (egy puttot a levegőbe fújni), majd a por
lasztófejet függőlegesen felfelé tartva, a szájnyílás 
felé irányítva, és ahhoz lehetőleg közel helyezve kell 
a nitroglicerin! adagol ni. A porlasztófej nyílása kön
nyen kitapintható, ez megkönnyíti az éjszakai hasz
nálatot. 

A spray-t használat előtt nem szükséges fel
rázni. 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetén vasodilatatio okozta fejfájás. 
Esetenként az első alkalmazás után, vagy az adag 
emelésekor vérnyomásesés és/vagy orthostatikus 
hypotonia jelentkezhet reflex tachycardiával, szédü
léssel, gyengeségérzésseL Ritkán hányinger, há
nyás, kipirulás {flush) és allergiás bórreakciók jelent
kezhetnek, egyes esetekben túlérzékenységi reak
ció exfoliativ dermatitis. Ritka esetben nagyfokú vér
nyomásesés esetén az angina pectoris tünetek fo
kozódhatnak {paradox nitrát reakció). Néha collap
sus, esetenként bradycardiás szívritmuszavarral és 
syncopeval. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
-más értágítókkal, vérnyomáscsökkentőkkel, f3-

blockolókkal, kalciumantagonistákkal, neurolep
ticumokkal, triciklikus antidepressansokkal, alkohol
lal (a nitroglicerin vérnyomáscsökkentő hatása foko
zódhat): 

- dihidroergotaminnal (DHE szérumszintje ná, 
hatása fokozódhat); 

- heparinnal (heparin hatása gyengülhet). 
-előzőleg más organikus nitrátot pl. ísoszorbid-

dinitrátot, isoszorbid mononitrátot kapott betegek 
magasabb nitroglicerin adagot igényelhetnek. 
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e Figyelmeztetés 
Fokozott elővigyázatosság és gondos orvosi el

lenőrzés szükséges orthostatikus hypotaníára való 
hajlam, intracranialis nyomásemelkedéssel járó 
megbetegedések esetén. 

Óvatosan adható szűk zugú glaucoma, migrain 
esetén. ' 

A betegek nitroglicerin iránti érzékenysége na
gyon eltéró, ezt figyelembe kell venni az adagolás
nál. 

Az alkalmazott adag növelése toleranciához ve
zethet. 

Bár állatkísérletek során nem észleltek magzat
károsító hatást, terhesség idején és szapiatás alatt 
csak az elóny/kockázat gondos mérlegelésével és 
szigorú orvosi ellenőrzés mellett adható. 

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. 

Alkalmazása alatt alkohol fogyasztása tilos! 
TúÍadagolás eselén az ismert mellékhatások 

(fejfájás, vérnyomásesés, orthostatikus hypotonia, 
reflex tachycardia, szédülés, hányás, hasmenés) je
lentkezhetnek. Nagy adagok alkalmazása eselén 
methaemoglobinaemia, cyanosis, tachypnoe fordul
hat elő. 

Túladagolás kezelése: enyhébb esetekben a 
vízszintes testhelyzet és a lábak felemelése meg
szünteti a tüneteket. Súlyosabb túladagoláskor a 
mérgezés, ill. shock-ellenes kezelés általános 
irányelveit kell alkalmazni.)<ifejezett hypotonia ese
lén volumenpótlás is szükséges. Kivételes esetek
ben noradrenalin és/vagy dopamin infúzió alkalma
zása is szükséges lehet. Adrenalin adása ellenja
vallt 

A túladagolás súlyosságától függóen a 
methaemoglobinaemia kezelésére az alábbi antido
tumok adhatóak: 

1. C-vitamin: 1 g per os vagy ív. nátriumsó for
májában. 

2. Metilénkék: 1 %-os metilénkék oldatból max. 
50 ml ív. 

3. Toluídinkék: kezdeti á.dagja 2-4 ml/ttkg iv., 
majd többször 2 ml/ttkg iv. 

4. Oxigén belélegeztetés, haemodialysis, vér
csere. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
a Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4303 

NORDITROPIN 4 NE injekdó 
(1 porarnpuli a+ 1 .x 1 ml; 
12 porarn puli~+ 12 x 1 ml) 

. NORDITROPÍN .12. Nf:Injekció 
(1 porampulla+ 1 x 3 n:' i; 
6 porampulla+ .6 x 3:mlk'• 

A humán szarnatropin bloszintetikus humán nö
vekedési hormon steril porampullában, sc. vagy im. 
injekciós használatra. 
• Hatóanyag 

4 NE, illetve 12 NE somatropinum porampullán
ként Oldószer ampulla: 1 ml, illetve 3 ml (benzil
alkohol tartalmú) injekcióhoz való desztillált víz. 
• Javallat 

Növekedésben visszamaradt, szarnatropin hiá
nyos gyermekek tartós ·kezelése. A kezelés meg
kezdése előtt az agyalapi mirigy funkció vizsgálata 
szükséges. A Nerditropin alkalmazásától addig vár
ható eredmény, amíg nem jön létre epiphysealis fú
zió. 

Turner-syndroma. 
e Ellenjavallat 

Nem alkalmazható, ha daganat jelenléte bizo
nyított. A kezelés megkezdése előtt az intracranialis 
leasiónak inaktíwá kell válnia és a daganatellenes 
terápiát be kell fejezni. A kezelés nem folytatható, ha 
akiújuló daganat növekedése bizonyítást nyert. 
• Adagolás 

Egyénileg állapítandó meg. Általában sc. 6-7-
szer, hetente, esténként. 

lm. adagolásnál hetente 3-szar. Sc. alkalmazás 
esetén minden injekciót az előzőektől eltérő helyre 
javasolt adni. 

Szokásos adagok 
Növekedési hormon hiányában: 
sc. injekcíóban: 0,07-0,1 NE/ttkg hetente 6-7-

szer, vagy 2-3 NEJtestfelület m2 hetente 6-7-szer. 
lm. injekcióban: O, 14-0,2 NE/ttkg hetente 3-szor, 

vagy 4-6 NE/testfelület m2 hetente 3-szar. 
Turner syndromában: 
sc. injekcióban.: O, 1 NE/ttkg 6-7-szer hetente. 
Az injekció elkészítése 
A 12.NE hatóanyag oldására 3 ml, a 4 NE ható

anyag oldására 1 ml oldószer szolgál. A porampul
la tartalmának oldása után az oldat 1 ml-e 4 NE 
Norditropint tartalmaz. Ha az előírt adag pl.: 2 NE 
Norditropin, kis térfogatú fecskendébe 0,5 ml olda
tol kell felszívni. 
• Mellékhatás 

Szematropin ellenanyagok képződése a kezelés 
során csak kivételes esetben fordult elő. Ha a keze-
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lésre a betegek nem megfelelő mértékben reagál
nak, szükséges az ellenanyag vizsgálata. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az egyidejű glukokortikoid kezelés gátolhatja a 
Norditropin hatását. 
e Figyelmeztetés 

A növekedési hormont diabetagén aktivitása mi
att óvatosan_kell adni diabetes mellitusban szanve
dó betegeknek, és ha a családi kórtörténetben dia
betes mellitus előfordult 

Rendszeres vizelet vizsgálat szükséges minden 
betegnél a glucosuria kizárására. 

Nerditropin kezelés során csökkenhet a pajzsmi
rigy hormon termelés. A pajzsmirigy múködés peri
odikus vizsgálatát követően szükség eselén a beteg 
pajzsmirigy hormonnal kezelendő. 

Azoknál a betegeknél, akiknél a növekedési hor
monhiány másodiagos betegségként~ intracranialis 
laesio következményeként -lép fel, rendszeres vizs
gálat szükséges a kiváltó ok újra fejlődésének meg
állapítására. 

Eltartás: Oldás előtt mind a Norditropin, mind az 
oldószer afiÍPullák 2~8 °C közölt tartandók. Megfa
gyástól és közvetlen napfénytől óvni kell az ampul
lákat. 

Oldás utáni tárolás: a feloldott Norditropin 14 na
pig tárolható 2~8 °C-on. 

Közvetlen napfénytól és megfagyástól óvni kell. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K ~ 1977 (4 NE); 

K- 1833 (12 NE) 

A hasmenéses megbetegedések következtében 
fellépő víz- és sóveszteség a szarvezet jelentős le
gyeng üléséhez vezethet. Különösen veszélyeztetet
tek a csecsemők és kisgyermekek, akiknél a há
nyás, hasmenés már néhány órán belül életveszé
lyes állapotot idézhet elő. Akut hasmenéses megbe
tegedések esetében ezért elsődleges fontosságú a 
dehydratio kezelése. 

A készítmény nátrium/glukóz tartalmának össze
hangolása az együttes intestlnalis nátrium/glukóz 
resorptio figyelembevételével történt. és így a vízre
sorptío is fokozódik. 

A káliumbevitel az intracelluláris káliumveszte
ség pótlását szolgálja. A citrát meggátolja a hasme
néseknél fellépő metabolikus acidózis kialakulását 
és javítja az fzhatást. 

Akut hasmenéses megbetegedéseknél a dehy
dratio általában izotóniás, de a kezelés kezdetén 
esetleg fennálló hyper-, vagy hyponatraemiát. ill. 
hypokalaemiát is képes a Normolyt megszüntetni. 

A Normolyt összetétele igazodik a WHO ajánlá
saihoz, figyelembe véve, hogy a rota virusok és kü
lönböző bakteriális kórokozók által kiváltott hasme· 
nések kisebb nátriumveszteséget okoztak mint a ko
lerafertózések. E tény fokozott terápiás biztonságot 
jelent, mivel a késZítmény alkalmazásával elkerülhe
tó a ritkán, de esetenként fellépő hypertoniás de· 
hydratío. 
e Hatóanyag 

0,30 g kalium chloratum, 0,35 g natrium chlo
ratum, 0,59 g trinatrium citricum dihydricum 4,00 g 
glucosum anhydricum tasakonként 

Tartalmaz még aromaanyagokat és szaccharint. 
• Javallat 

Orális elektrolit- és folyadékpótlásra, akut has
menéses megbetegedésekben. 

Az alkalmazás módja: 
Egy tasak tartalmát 200 ml vízben (előzetesen 

felforralt és lehűtött) vagy cukor nélküli, szobahó
mérsékletre hűtött teában történő tökéletes feloldá
sa után kell alkalmazni. A keverési arány pontosan 
betartandó. A port nem szabad hígítás nélkül be
venni. 
• Ellenjavallat 

Csillapíthatatlan hányás, tudatzavar, shock, 
metabolikus alkalosis, anuria, monoszaccharid mal
absorptio. 

óvatosság ajánlott szívbetegségben szenvedó, 
beszűkül! vesemúködésú és hypertoniás betegek 
esetében. 

A hányás nem képez ellenjavailatot Csak a kis 
adagokban történő pótlás ellenére fennálló hányás 
esetén indokolt az intravénás rehidrálás. 

Magas glukóztartalmánál fogva cukorbetegek 
kezelésére nem alkalmas. Amennyiben mégis szük
séges orális elektrolit-glukóz oldat adagolás, csak 
megfelelő orvosi kontroll mellett adható. 
e Adagolás 

A folyadékszükséglet alapjában véve igazodik 
az aktuális patológiás folyadékveszteséghez és a 
napi fiziológiás folyadékszükséghez, ami életkoron
ként eltérő. Két fázis különböztethető meg: 

1. Rehydratiós fázis {a már manifeszt viz~ és 
elektrolitveszteség pótlása), mely nem tarthat to
vább 6 óránál. 

Rehydráló mennyiség: testsúlykilogrammonként 
40~50 ml, az első 4-6 órában. Ez amennyiségadat 
középsúlyos dehydratióra {5-8%-os akut testsúly
csökkenésre), ill. középsúlyos betegségképre vo
natkozik. Enyhébb, vagy súlyosabb állapotokban ez 
az oldatmennyiség max. 25%-kal csökkenthető, ill. 
növelhető. 

2. Szubsztitúciós fázis (a patológiás víz- és 
elektrolitvesztés megszúnéséig folyamatosan jelent
kező veszteség pótlása). 

A még nem dehydrált betegeknél elegendő a 
szubsztitúciós fázis magában. 

A rehidrálás után az ivóoldat általában ad libi-
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Csecsemőknek 1~5 éves 5 éves kor feletti 
(1 éves korig) gyermekeknek gyermekeknek. serdülőknek 

max. 75 ml/24 óra/ttkg max_ 60 ml/24 óra/ttkg és felnőtteknek 
max_ 40 ml/24 óra/ttkg 

test- max. ivó- tasak'/ test max. ivó- tasak"/ test- max. ivó- tasak'/ súly oldat oap sU ly oldat oop súly oldat o ap naponta naponta naponta 
3 kg 225 ml 1 10 kg 600ml 3 20 kg BOOm! 4 4 kg 300ml 1,5 12 kg 720ml 3,5 25 kg 1000ml '5 
5 kg 375ml 2 14 kg 840ml 4 30 kg 1200ml 6 6 kg 450ml 2 16 kg 960ml 5 40 kg 1600ml 8 7 kg 525ml 3 18 kg 1080ml 5 50 kg 2000 ml 10 Skg 600ml 3 20 kg 1200ml 6 60 kg 2400 ml 12 9 kg 675ml 3,5 22 kg 1320ml 6,5 70 kg 2800ml 14 10 kg 750ml 3,5 

'Tasakonként 200 ml folyadékban feloldva 

tum, az alábbi 24 órára vonatkoztatott maximális 
szubsztitúciós mennyiség eléréséig adható. 

1. életévben maximum: 75 ml/ttkg/24 óra 
2-5. életévben maximum: 60 ml/ttkg/24 óra 
5 éves kor felett és felnőtteknek maximum: 40 

ml/ttkg/24 óra. 
A hasmenés enyhűlésével a Normolyt ivóoldat 

mennyisége csökkenthető. 
A kezelés időtartama: általában 24 óra, a 30 órát 

ne lépje túl. 
Tanácsos ezt követően átmeneti diétát tartani 

(sárgarépa leves, rizsnyák csecsemóknél; reszelt 
alma, húsleves, krumplipüré, később sovány hús 
idősebb gyermekeknél és felnőttekné!). 

Az alábbi 24 óra alatti maximális ivóoldat 
mennyiségeket nem szabad túllépni: 

1 tasak tartalmát 20@
1 

ml folyadékban a fent 
megadott módon feloldjuk. 
e Mellékhatás 

Előírásszerű alkalmazás esetén nem jelentkez
nek. 

Túladagolás, vagy hosszabb ideig történő alkal
mazás az elektrolitháztartás felborulásához vezet
het, ami megfelelő kezelést igényel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Normolyt kezelés során a táplálék, ill. szénhid
ráttal édesített folyadékok bevitele a bélben történő 
ozmotikus vízretentio révén kedvez a hypernatrae
mia kialakulásának. 

A szívglikozidok toxikus hatását a szív ingerkép
zésére és ingervezetésére a hypokalaemia erősíti, a 
hyperkalaemia gyengíti. 

A szubsztitúciós kálium-kezelés felfüggesztése 
után ezért a változatlan dózisban adott digitálisz in
toxikáció! válthat ki. 
• Figyelmeztetés 

Hányás esetén a Normolyt-ot rövid intervallu
mokban, kanalan ként, ill. kortyonként adjuk. 

Csecsemők a Normolyt kezelés során is szoptat
hatók. Egyébként célszerü legalább a hasmenés 
enyhüléséig a táplálék és a szénhidráttal édesített 
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90 kg 3600 ml 18 

folyadékok megvonása (lásd Gyógyszerkölcsönha
tás). Cukrozatlan gyümölcslevek, vagyteák formájá· 
ban azonban - különösen magas láz, vagy meleg 
időjárás esetén ~ a Normolyt adagolás mellett to
vábbi folyadék bevitel megengedett. 

Csecsemőknél és kisgyermekeknél a hasmené
ses megbetegedések már néhány órán belül tudat
zavarhoz és shockhoz vezethetnek (csecsemő-toxi
cosis). Csecsemők és kisgyermekek otthoni kezelé· 
se ezért mindig orvosi felügyeletet igényeL 

Cholera, ill. súlyos hyponatraemiával járó has
menéses megbetegedések kezelésére (3 hónapos
nál fiatalabb csecsemők kivételével) magasabb nát
riumkoncentrációjú (90 mmol/1) elektrolit-glukóz ol
dat alkalmazandó. 

Szívglikozidok egyidejü adagolásakor a kálium 
szint változása folytán esetleg fellépő kölcsönhatás 
miatt a szívmúködést gondosan ellenőrizni kelL 

Terhesség és szoptatás: a Normolyt a terhesség 
és szoptatás időszakában is alkalmazható. 

Teendők túladagolás esetén: azonnali víz itatás, 
az elektrolitegyensúly intravénás helyreállítása. 

Eltartás: 30 °C alatt. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4223 

Pirazolonszármazék, erős fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő. 

Neuralgiában és rheumatikus bántalmakban 
egyaránt használatos. 

Izomgörcsoldó hatása kifejezett. Felszívódása 
gyors és teljes. 



Középhosszú felezési idejének köszönhetően 
hatása hosszan fennáll. 

Döntően vesén keresztül ürül. 
e Hatóanyag 

500 mg noraminophenazonum natrium mesyli
cum (metamizolum natricum) filmtablettánként. 
e Javallat 

Sérüléstvagy mútétet követő akut erős fájdalom, 
görcsös fájdalmak, daganatos megbetegedéseket 
kíséró 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 feni! butazonnal szemben). Egyes anyagcsere
betegségek (hepatikus porphyria, glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz-hiány). 
e Adagolás 

A filmtabletta hatóanyagtartalma miall gyerme
kek kezelésére nem alkalmas. 

Felnőttek és 15 éven felüli fiatalok egyszeri 
adagja 1, legfeljebb 2 filmtabletta. 

Szükség eselén az egyszeri adag 24 óra alatt 
legfeljebb négyszer adható. 

A filmtablettát szélrágás nélkül, kevés folyadék
kal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Számottevő mellékhatásai túlérzékenységi reak
ciókan alapulnak. Agranulocytosis, leukocytopenia 
és thrombocytopenia. Ezek többszöri szövődmény
mentes alkalmazás után is felléphetnek. 

Az agranulocytosis tünetei: láz, hidegrázás, to
rokfájás, nyelési nehézség, száj-, orr és garatüregi, 
valamint genitalis és végbélkörnyéki gyulladások. A 
gyógyulás szempontjából a kezelés azonnali félbe
szakítása döntő fontosságú. Ezért az általános álla
pot nem várt romlása, nem csökkenő vagy kiújuló 
láz, elsősorban a száj, orr-, és garatüreg-nyálkahár
tya fájdalmas elváltozásainak jelentkezése eselén 
adását azonnal abba kell hagyni. 

Thrombocytopenia fokozott vérzéshajlam 
és/vagy pontszerű bőr- és nyálkahártyavérzések 
formájában jelentkezik. 

A másik jelentás túlérzékenységi reakció a 
shock. A shockot bevezető figyelmeztető tünetek: 
hideg verítékezés, szédülés, gyengeség, hányinger, 
bórelszíneződés és fulladás. Mindehhez arcduzza
nat viszketés, szívtáji szorító érzés, heves szívdo
bogás és a végtagok hidegérzete társulhat. 

Egyes esetekben, elsősorban korábbi vesemeg-

betegedés vagy túladagolás esetén átmeneti olig
uria, anuria, proteinuria, esetleg interstitialis nephri
tis kíséretében. 

További túlérzékenységi reakció: urticaria a bór, 
a kötőhártya és a szem-, orr- és garatüreg nyálka
hártyáján. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyidejű ciklosparin-kezelés során a cik
losparin-szint csökkenhet. ezért azt ellenőrizni kell. 

-A Novaigin és az alkohol egymás hatását köl
csönösen befolyásolhatják. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása magában hordja az agranulocyto
sis és a shock ritka, de életveszélyes rizikóját {lásd 
Mellékhatás). Ezért csak a Javallatban megadott sú
lyos fájdalommal és lázzal járó állapotok kezelésére 
használható. 

A normál értéktől eltérő vérkép esetén fokozott 
orvosi ellenőrzés szükséges. Előzetesen kárcsodott 
vérképzés esetében (pl. előzetesen cytosta
ticumokkal kezelt betegeknek) a Novaigin csak or
vosi ellenőrzés mellett szedhető. 

Terhesség során, különösen az első három hó
napban és az utolsó hat hétben alkalmazása nem 
javallt. 

Novaigin bevételekor shock-veszélyeztetettek 
azok a betegek, akik asthma bronchialéban vagy 
krónikus légúti fertőzésekben szenvednek (különö
sen szénanátha-szerű tünetek egyidejű fennállása 
esetén), továbbá azok, akik bármelyik fájdalomcsil
lapító vagy rheumaellenes szerrel szemben túlérzé
kenyek {ún. analgeticum intolerancia, ill. anal
geticum asthma). 

Ugyanez érvényes azokra is, akik kismennyisé
gű alkohol fogyasztása után tüsszentenek, könnyük 
folyik, és arcuk erősen kipirul, ill. egyéb anyagokkal 
(pl. élelmiszerekkel, szörmékkel, hajfestékekkel és 
konzerválószerekkel) szemben túlérzékenységgel 
{bórelváltozásokkal, viszketéssel, csalánkiütéssel) 
reagálnak. 

Alkalmazásának időszaka alatt szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Túladagolás eselén az eszméleten lévő beteg
gel rövid idő alatt %-1 liter langyos sós vizet (1-2 
evőkanál só 1 pohár vízben oldva) kell itatni és 
hánytaini kell. Kisgyermeknek {1-6 év) hasonlókép
pen, a sós vizet gyümölcslével helyettesítve, mely
nek mennyisége a gyermek súlyának megfelelóen 
csökkentendő. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1823 
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A7 ~-vi_tam~n zsír?an oldódó, antioxidáns tulaj
do_nsagu VJ!am1n. Szamos enzim-kofaktora, meggá
tolJa a membránokban, ill. egyéb sejtalkotórészek
ben lévő többszörösen telítetlen zsírsavak toxikus 
szabad gyökökké történő oxidációját 

Hiánya perifériás neuropathiához, csökkent pro
prioceptióhoz, ophtalmoplegiához és necrotizáló 
myopathiához vezethet. 

Az alkalmazott adag 20-80%-ban szívódik fel a 
vékonybélból, az epe- és a hasnyálmirigy szekréció 
függvényében. 

A gyógyszerkészítmény cukorbeiegeknzk is ad
ható. 
• Hatóanyag 

Optovit: 67,11 mg {100 NE) D-a-tocopherolum, 
valamint szájaolaj kapszulánként. 

Optavi! forte: 134,23 mg (200 NE) 0-a-toco
pherolum, valamint szájaolaj kapszulánként. 
• Javallat 

E-vitamin hiány megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem k5Fölt. 
• Adagolás , 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 1-3-szor 
1 Optovit kapszula,· ill. naponta 1-2 Optovit Forte 
kapszula, melyet étkezés közben, ill. után kevés fo
lyadékkal, egészben kell bevenni. 
• Mellékhatás 

A szokásos napi adag alkalmazásakor nem lép 
fel. Nagy adagok (800 NE/nap) tartós alkalmazása 
esetén azonban szédülés, fejfájás, homályos látás, 
gyengeség, hányinger, hasmenés fordulhat elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- vastartalmú gyógyszerekkel {nagy mennyisé

gú vasbevitel növelheti a napi E-vitamin szükségle~ 
tet; vashiányos anaemiában a nagy adagban alkal
mazott E-vitamin hátrányosan befolyásolhatja a vas
kezelés hatásosságát): 

- anticoagulánsokkal kumarin vagy indandion 
származékokkal {nagy adag E-vitamin alkalmazá
sakor hypoprothrombinaemia veszélye); 

- kolesztiraminnal, kolesztipollal {gátolhatják az 
E-vitamin felszívódását): 

-A-vitaminnal (az E-vitamin fokozhatja a felszívó
dását. májban történő raktározását és felhasználását). 

o 
e Figyelmeztetés 

Övatosan adható vashiányos anaemiában és K
vitamin hiány okozta hypoprothrombinaemiában. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 oc között). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4261 {kapszula); 
OGYI-T: 4 262 (forte kapszula) 

. Hatóanyaga, a cetpodoxim proxetil, félszin
t_etlkus szájon ~t adható béta-laktám, a 111. generáci
os cefalosponnok csoportjába tartozik. A cetpod
oxim prodrugja. 

Orális alkalmazáskor a cetpodoxim proxetil a 
bélból felszívódik, és specifikus eszterázok gyorsan 
hidrolizálják cefpodóximmá, a baktericid antibioti
cummá. 

A cetpodoxim hatásmechanizmusa a baktérium
sejtfal szintézisének gátlásán alapul. 

A cetpodoxim stabit számos béta-Iaktamáz je
lenlétében is. 

A cefpodoximnak számos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktériummal szemben baktericid ak
tivitása van in vitro. 

Az alábbi kórokozók általában érzékenyek a cef-
podoximra: 

- Gram-pozitív kórokozók 
Streptocaccus pneumoniae, 
A csoportú streptococcusok (S. pyogenes, S. 

agalactiae), 
Egyéb streptococcusok (S. mitis, S. sanguis, S. 

sa/ivarius), 
Propianibacterium acnes, 
Carynebacterium diphtheriae. 
- Gram-negatív kórokozók 
Haemaphi/us influenzae {béta-laktamázt termelő 

és nem termelő törzsek egyaránt), 
Haemaphi/us parainfluenzae {béta-laktamázt 

termelő és nem termelő törzsek egyaránt), 
Maraxe/la catarrhalis (béta-laktamázt termelő és 

nem termelő törzsek egyaránt), 
NeiSseria meningitidis, 
Neisseria gonorrhoeae {béta-laktamázt termelő 

és nem termelő törzsek egyaránt), 
Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella axytoca, 
Proteus mirabi/is, 
Citrabaefer diversus, 
Salmanella spp., 
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Providencia sp p., 
Shigella spp., 
Pasteurelia multocida, 
- Közepesen érzékeny törzsek 
Citrobacter freundii, 
Proteus vu/garis, 
Enterobaefer aerogenes, 
Enterobaefer c!oacae, 
Margane/fa morganii, 
Sermlia mareescens, 
Yersinia enteroeo/itica, 
Acinetobaeter !wottii, 
Aeromonas hydrophi/a, 
Peptostreptococeus, 
Ctostridium pertringens 
Fusobacterium, 
Meticillin-érzékeny staphylococcusok (peni

cillinázt termelő és nem termelő törzsek egyaránt: S. 
aureus és $. epidermidis) 

- Rezisztens t6rzsek 
D csoportú streptoccusok, 
Meticillin-rezisztens staphylococcus (S. aureus, 

S. epidermidis), 
Staphy/ococcus saprophyticus, 
Corynebacterium, J, K csoport, 
Lisferia monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosa és 
Pseudomonas sp p., 
Acinetobacter baumanii, 
Cfostridium difficile, 
Bacteroides fragilis és egyéb Bacteroides tör

zsek. 
Ha egy törzs érzékenysége nem bizonyitott, ak

kor csak in vitro vizsgálattal állapitható meg, hogy 
az adott törzs érzékeny, mérsékelten érzékeny vagy 
rezisztens. 

Magyarországon a csökkent penicillinérzékeny
ségű Streptococcus pneumoniae törzsek kb. 
34%-ot tesznek ki. Ez az aktivitás-csökkenés bizo
nyos mértékig minden béta-laktámra vontkozik. Ezt 
figyelembe kell venni különösen meningitis kezelé
sekor annak súlyossága miatt, és otitis media ese
tén, mivel e betegségben a csökkent érzékenységű 
törzsek aránya eléri a 20%-ot. 

A 100 mg cetpodoxim tartalmú tabletta éhgyo
morra történő bevétele után a hatóanyag 50%-a szí
vódik fel. 

A készítmény bevétele étkezés közben ajánlott, 
mivel ez a felszívódást fokozza. 

Egyszeri adag 100 mg cetpodoxim bevétele 
után a maximális plazmakoncentráció (C maJ 1-1,2 
mg/1, 200 mg bevétele után 2,2-2,5. mg/1. Mindkét 
esetben a plazmaszint csúcs elérése 2-3 óra alatt 
következik be (T max). 

A bevétel után 12 órával mért plazmakoncentrá
ció 100 mg esetén 0,08 mg/1; 200 mg esetén 
0,13 mg/1. 

Folyamatos adáskor, 100, ill. 200 mg naponta-

kétszeri bevétele során (14,5 napon át) a plazma 
farmakokinetikai paraméterei nem változnak, ami 
azt mutatja, hogy az aktív anyag nem kumulálódik. 

Eloszlási térfogat: 30-351 (=0,431/kg) egészsé
ges fiatal felnöttekben . 

A cetpodoxim ·40%-a kötódik a plazmafehérjék
hez, elsősorban az albuminhoz. A kötődés nem sza
turálható típusú. 

Jól diffundál a tüdőparanchymába, a bronchus 
nyálkahártyába, pleurális folyadékba, tonsillába, 
interstitialis folyadékba. 

A koncentráciOk meghaladják az érzékeny kór
okozók MIC értékeit. 

A felszívódási követően a cetpodoxim a fő 

metabolit, amely a cetpodoxim proxetil hidrolizisével 
keletkezik. 

A cetpodoxim nagyon kis mértékben metabo
lizálódik 80%-a változatlanul ürül ki a vizetteL 

Eliminációs felezési ideje átlagosan 2,4 óra. 
• Hatóanyag 

100 mg cefpodoximum (cefpodoximum prox
etilum formájában) filmtablettánként. 
• Javallat 

Alkalmazása felnőtteknek "javallt, cetpodoxim ér
zékeny kórokozók okozta megbetegedésekben: 

tonsillitis (króniku.s, ill. rekurrens tonsillitis kezelé
se), pharyngitis, akut sinusitis, akut purulens bron
chitis, bakteriális pneumonia, krónikus broncho
pneumonia exacerbatiója. 
• Ellenjavallat 

Cefalosporinokkal szembeni ismert túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

Felnőttnek a szokásos adagja 200 mg-400 mg 
naponta, kétszerre elosztva, 12 óránként, étkezés 
közben bevéve. 

2-szer 200 mg naponta (2-2 tabletta reggel és 
este): akut purulens bronchitis, bakteriális pneumo
nia, krónikus bronchopneumonia fellobbanása ese
lén, különösen, ha az exacerbatio ismétlődik, akut 
sinusitis. 

2-szer 100 mg naponta (1-1 tabletta reggel és 
este): tonsillitis, pharyngitis. 

ldós betegnek normál veseműködés esetén 
adagmódosítás nem szükséges. 

Veseelégtelenségben 
40 ml/perc kreatinin c!earance érték felett az 

adagmódosítás szükségtelen; 
40 ml/perc kreatinin clearance érték alatt az 

adag felére csökkentendő és naponta egyszer 
adandó. 

Májelégtelenségben az adagmódosítás szük
ségtelen. 
• Mellékhatás 

Főleg gastrointestinalis elváltozások: diarrhoea 
(néhány esetben Clostridium difficile szelekció! írtak 
le), nausea, vomitus, abdominális fájdalom. 
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Ritkán előfordulhatnak: fejfájás, túlérzékenységi 
reakciók, átmeneti bőrkiütés, viszketés; máj- és epe 
anyagcserezavarok: átmeneti, mérsékelt GOT/GPT 
és alkalikus foszfatáz emelkedés; vesefunkciók vál
tozása: a maradéknitrogén és kreatinin enyhe emel
kedése; hematológiai rendellenességek: thrombo
cytosis/thrombOcytopenia, leukopenia, eosinophilia. 
Ezek kivételesen ritkán fordulnak elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Bármilyen táplálék növeli a biohasznosulást, így 
célszerű a gyógyszert étkezés közben bevenni. 

A gyomornedv pH-jának növekedése: ~ H2 bloc
kolók {ranitidin) és antacidok {alumínium hidroxid, 
natrium bikarbonát) - a biohasznosulás csökkené
sét eredményezik. 

A gyomornedv pH-jának csökkenése - penta
gasztrin- növeli a biohasznosulást. 

Laboratóriumi vizsgálatok befolyásolása: ál pozi
tiv Coombs-teszt kialakulását leírták cefalosporin 
kezelés során. 

Vizeletcukor vizsgálat során - Fehling vagy 
Benedict oldattal vagy rézszulfát teszt tablettával -
ál pozitiv eredmény előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

Bármilyen allergiás reakció észlelése esetén a 
kezelést fel kell függeszteni. 

A béta-laktámokkal szemben kialakuló anaphy
laxiás reakciók súlyosak, olykor fatálisak lehetnek. 

Azon betegek esetében, akiken egyéb béta-lak
támmal szemben túlérzékenységi reakciói észleltek, 
gondolni kell a keresztallergia lehetőségére. 

A gyógyszer alkalmazása előtt az allergiás 
anamnesis felvétele fontos, mivel a penicillinre érzé
keny betegek 5-1 0%-a 9éfalosporinokra is érzé-
keny. · 

A cefalosporinokat különös gondossággal kell 
alkalmazni a penicillintúlérzékeny betegeknek, és 
szigorú orvosi felügyelet szűkséges az első dózis 
bevételekor. 

Ha a beteg anamnesisében cefalosporinokkal 
szembeni azonnali túlérzékenység (anaphylaxia) 
szerepel, a cefalosporinok alkalmazása szigorúan 
tilos! Kétes esetben az orvosi segítségnyújtás lehe
tőségél biztosítani kell az esetleg fellépő anaphyla
xia elhárítására. 

Súlyos- vagy tartós hasmenés előfordulhat szé
les spektrumú antibioticum adása közben, vagy a 
kezelés befejezése után 1-2 héttel, ami pseudo
membranosus colilist jelezhet. Ez cefalosporinok 
adása közben ritkán következik be, ha mégis, úgy a 
kezelést azonnal meg kell szakítani és a megfelelő 
antibioticumot (orális vankomicin vagy. metronida
zol) kell adni. Széklet pangást okozó gyógyszer 
adása szigorúan tilos, különösen ágyhoz kötött be
tegeknek. 

Súlyos veseelégtelenségben szükség lehet a 
napi dózis csökkentésére a kreatinin elearance-nek 
megfelelően. 

Terhesség: Állatokon végzett kísérletek során 
nem észleltek teratogén vagy foetotoxikus hatást. 

Mivel nincs elégséges adat a cetpodoxim prox
etil terhességben történő biztonságos alkalmazásá
ra vonatkozóan, ezért terhesség idején a kezelés 
nem javallt. Súlyos, a gyógyszerre érzékeny baktéri
um okozta fertözés esetén az előny/kockázat arányt 
alaposan mérlegelni kell. 

Szoptatás: A cetpodoxim proxetil- átjufásét az 
anyatejbe nem vizsgálták, ezért amennyiben az 
Orelox alkalmazása elkerülhetetlennek tűnik a szop
tató anyának, ez idő alatt javasolt a szoptatást fel
függeszteni. 

15 éves kor alatti gyermekeknek adása nem ja
vasolt, kellő tapasztalat hiányában. 

Normál vesefunkciójú idós egyének esetében a 
cetpodoxim farmakokinetikai adatai csak nagyon 
kis mértékben módosulnak. 

Bár némileg emelkedik a maximális szérumkon
centráció és az eliminiációs felezési idó, de ez nem 
teszi szükségessé a dózis csökkentését ebben a 
csoportban sem, kivéve ha a vese kreatinin clear
ance alacsonyabb 40 ml/min-nél. 

Csökkent vesefunkció esetén, ha a kreatinin 
clearance alacsonyabb 40 ml/min-nél, a megnöve
kedett eliminációs felezési idö és maximális szérum 
kancentráció szükségessé teszi a dózis felére csök
kentését; a csökkentett dózis! naponta egy alkalom
mal, egyszerre kell bevenni. 

Májelégtelenség esetén, bár némi változást ész
leltek a farmakokinetikában, de ez nem teszi szük
ségessé a dózis változtatását. 

Túladagolás eselén tüneti kezelés javasolt. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (25 oc alatt). 

• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4418 

Osztriolt tartalmazó gyógyszerkészitmények az 
ösztrogénhiány okozta hüvely-, ilL hüvelytájéki tüne
tek helyi kezelésére. 

Az ösztriol serkenti a vulva és a hüvelynyálka
hártya regenerációját, ezáltal helyreállítja a hüvely 
biológiai egyensúlyát. 

Klinikai vizsgálatok szerint az elsó relard hüvely
köp alkalmazását követően 2 órával az ösztriol plaz
maszintje egy 0,91 nmol/1 átlag értékról 8,76 nmol/1-
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re emelkedett, az alkalmazás után 6 órával 11,59 
nmol{l, 24 órával 8,98 nmo)/1 ösztriol plazmakon
centrációkat mértek. Az ösztrioJ plazmaszintje az al
kalmazást követően 96 órával a kiindulási alapérték
re csökkent A vizsgálatok során az ősztradial és az 
ősztron szérumszintje nem változott, a kúp alkalma
zása után 24 órával enyhe FSH és LH szérumszint 
csökkenés! észleltek. 

A hüvelykrém alkalmazásakor az ösztriol szé
rumszint 1-2 órán belül a kiindulási érték átlag 30-
szorosára emelkedik és 8 óra múlva megközelítőleg 
a kiindulási értékre esőkken vissza. A naponta törté
nő alkalmazáskor a szérumszint mérsékelten emel
kedett marad, kumulációt nem tapasztaltak. 
• Hatóanyag 

0,008 g oestriolum 80 g hüvelykrémben {0,5 mg 
ösztriol 5 g-ként). 

3,5 mg oestriolum relard hüvelykúponként. 
• Javallat 

Vaginilis atrophica. 
• Ellenjavallat 

A készitmények iránti túlérzékenység. 
Fennálló vagy korábban előforduló: emlócarci

noma, ösztrogénfüggő daganat, súlyos máj
funkciózavar, súlyos hypertonia, súlyos diabetes 
mellitus, súlyos cardiovascularis és cerebrovascu
laris elváltozások, thrombophlebitis, thromboem
boliás megbetegedések és ezekre való hajlam; is
meretlen eredetű hüvelyi vérzés. 

Terhesség, ill. ennek gyanúja. 
• Adagolás 

Hüvefykrém. A kezelés első 3 hetében naponta 
1 applikátornyi {5 g) krémet kell lefekvés előtt mé
lyen a hüvelybe felhelyezni. Késöbb fenntartó adag
ként hetente 2-szer 5 g krém adható. 

Retard hüvelykúp. A kezelés első 3 hetében he
tente 2-szer 1 hüvelykúpot kelllefekvés előtt mélyen 
a hüvelybe felhelyeznL Később fenntartó adagként 
hetente 1 hüvelykúp adható. 

Hosszantartó kezelés esetén 6 hónap után 1 hó
nap szünetet kell tartani. 

A kezelést a szükséges legrövidebb időtartam
ban kell alkalmazni. 
o Mellékhatás 

Ritkán enyhe véres folyás, lokális irritáció {főként 
a kezelés kezdetén), émelygés, alhasi nyomásér
zés, hüvelyi gombafertózés, ill. igen ritkán sziszté
más ösztrogén mellékhatások jelentkezhetnek. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- más ösztrogéntartalmú hormonkészítmények

keL 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt általános orvosi- és 
nőgyógyászali vizsgálatot kell végezni a kÓckázatot 
jelentő betegségek és a terhesség kizárása céljából. 

A kezelés során rendszeres nőgyógyászali vizs
gálat szükséges, elsősorban az endametrium 

hyperplasia időben történő észlelésére. 
Az esetleges hüvelyi fertőzést az Ortho-Gynest, 

ill. Ortho-Gynest D kezelés megkezdése előtt ren
dezni kelL 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható akut 
vagy krónikus májbetegség, epilepsia, migrén, dia
betes mellitus, asthma, szívelégtelenség, magas
vérnyomás, lipidanyagcsere zavarok, varicositas és 
sarlósejtes anaemia esetén. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4503 {hüvelykrém); 
4504 (rel. hüvelykúp) 

Hatóanyaga, az amoxicillin, baktericid hatású, 
széles spektrumú penicillin-származék. Hatása kü~ 
lőnösen gyorsan jelentkezik. Hatásmechanizmusa 8 
sejtfalszintézis gátlásán alapszik. 

Hatása a következő Gram-pozitív és Gram
negatív kórokozékra terjed ki: Klinikai szempontból 
fontos kórokozók: Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, Salmonella, Shigella, Campylobacter fa
jok, Haemaphi/us influenzae, Bordetella pertussis, 
valamint a Leptaspira és Chlamydia fajok; továbbá 
a Penicillin G spektrumába eső kórokozók: A, B, C, 
G, H, L és M csoportba tartozó Streptococcusok, 
Streptococcus pneumoniae, nem-penicilllnázképzó 
Staphylococcus és Neisseria fajok, Erysipelothrix 
rhusiopathiae, Corynebacterium fajok, Bacillus 
anthracis, Actinomyces fajok, Streptobacillus fajok, 
Spiritium minus, Pasteurella multocida, Listeria fa
jok, és a Spirochaetales rendbe tartozó kórokozók 
{mint a Leptospira, Treponema, Borrelia fajok és 
más Spirochaetak), valamint számos anaerob kór
okozó {mint pl. Peptococcusok, Peptostreptococcu
sok, C!ostridium, Fusobacterium fajok). 
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Az amoxicillin felszívódását a táplálékfelvétel 
nem befolyásolja. A vékonybélben csaknem telje
sen felszívódik. 

A maximális szérumszintek már 1-2 órával az 
oralis beadás után elérhetők. Aszövetekbe és test
nedvekbe történő diffúzió, beleértve a köpetet és a 
gennyes hörgőváladékot is, jó. Ép májfunkció ese
lén magas amoxicillin-koncentrációk érhetők el az 
epében. Az amoxicillin kb. 1-2 órás féléletidővel {fő
leg a veséken keresztül) ürül ki a szervezetböl. A 
bevett adagnak több mint a fele terápiásan aktív for
mában választódik ki a vizelettel. 
• Hatóanyag 

250 mg amoxicillinum kapszulánként; 
500 mg, ill. 750 mg, ilL 1000 mg amoxicillínum 

fehér vagy krémszínű, ovális, alul-felül domború, 
mindkét oldalán felezővonallal ellátott filmtablettán
ként; 

1,5 g {125 mg/5 ml), ill. 3 g (250 mg/5 ml), ill, 4,5 
g {375 mg/5 ml) amoxicillinum (60 ml) szuszpenzió 
készítéséhez. 
e Javallat 

Amoxicillin-érzékeny kórokozók által kiváltott fer
tőzések kezelése: 

-felső légúti és fül-orr-gégefertőzések, mint pl. 
sinusitis, otitis media; 

- alsó légúti fertőzések, pl. akut és krónikus 
bronchitis, tüdőgyulladás, tüdőtályog, pertussis (in
kubációs idő alatt és korai stádium idején); 

- akut és krónikus pyelonephritis, pyelitis, pros
tatitis, epididymitis, cystitis, urethritis; 

- gonorrhoea; 
- gynaecologiai fertőzések (septikus abortus, 

adnexitis, endometritis,j:Íb.); 
- typhus, paratyphuS {beleértve a septikus lefo

lyásút is, ilyen esetben aminoglikoziddal kombinál
va): Salmanelia-ürítés kezelése eselén is; 

- shigellosis; 
-epeutak fertőzései {cholangitis, cholecystitis): 
-bór- és !ágyrészfert6zések; 
- leptospirosis; 
- akut és lappangó listeriosis. 
Hatásos a következő megbetegedésekben, 

amennyiben nincs szükség parenteralis kezelésre 
(pl. ampicil\innel): 

-rövid távú {24--48 órás) profilaxis sebészeli be
avatkozások esetén {pl. a szájüregben); 

- encocarditis (pl. ha Enieracoccusok váltották 
ki, önmagában vagy aminoglikoziddal kombinálva); 

-bacterialis meningitis {akkor is, ha nem mutat
ták ki a kórokozót, külőnősen gyermekeknél); 

- septikaemia {ha amoxicillin-érzékeny kórokozó 
okozza). 

Ha a kórokozó kimutathatóan érzékeny Penicillin 
G-re, akkor azt kell előnyben részesíteni. 
e Ellenjavallat 

Penicillin iránt kimutatott, ill. feltételezett túlérzé
kenység. 

Cefalosporinokkal szemben fennálló túlérzé
kenység eselén figyelembe kell venni, hogy kereszt
allergia lehetséges. 

Mononucleosis {Pfeiffer-kór) és lymphoid 
leukaemia esetén az amoxicillin alkalmazása nem 
ajánlatos, egyes mellékhatások {kiütések) gyako
ribb fellépése miatt. 

Súlyos, tartós hasmenésset vagy_~án;t~ssal járó 
gastrointestinalis megbetegedés eselén az amoxi
cillin oralis alkalmazása el!enjavallt, a hiányos felszí
vódás miatt. 

A közönséges fertőzések nem indikálnak antibi
otikus kezelést 

Allergiás diathesisben, ill. tüdőasthmában és 
szénanáthában szenvedó betegek esetében külön
leges elővigyázatosságra van szükség. 

Ha a készítményt fogamzóképes korban lévő 

nőnek kellene adagolni, figyelembe kell venni, hogy 
bár nincs utalás az állatkísérletekben embriotoxikus, 
teratagen vagy mutagen hatásra, terhesség alatt a 
készítményt csak az előny/kockázat-arány gondos 
mérlegelése után szabad alkalmazni. 

Mivel az amoxiciflin az anyatejbe is átkerülhet, a 
kezelés időtartama alatt nem ajánlatos szoptatni. 
• Adagolás 

Az adagolási az adott kórokozó érzékenysége 
és a fertőzés helye határozza meg. 

A gyermekek testtőmegkilogramm-adatok alap
ján kiszámított adagjai nem léphetik túl a felnőttek 
számára megadott maximális adagokat. 

Átlagos adagolás: 
- gyermekeknek 30--60 mg/ttkg naponta 
- felnőtteknek 1500--2000 mg naponta. 
Súlyos megbetegedés eselén a napi dózis 

emelhető: gyermekeknek naponta 100 mg/ttkg-ig, 
felnőtteknek napi 6000 mg-ig. 

{Gyermekeknek napi 200 mg/ttkg-os, felnőttek
nek napi 8000 mg-ig terjedő adagokat komplikációk 
nélkül alkalmaztak.) 

Általában ajánlatos a napi adagot 2--{3--4) rész
re elosztva bevenni. 

A megbetegedés tüneteinek elmúlta után a ke
zelést még 2-5 napig folytatni kell. 

Streptococcusok okozta megbetegedés eselén 
a WHO ajánlása szerint a kezelés időtartama leg
alább 1 O nap legyen a következményes megbete
gedések elkerülésének érdekében. 

Részletes adagolási utasítás: 
1. Akut, nem komplikált húgyúti, felső légúti, ill. 

orr-fül-gége- bór- _és lágyrészfertőzések: gyerme
keknek kb. 25-30 mg/ttkg naponta, 2-3 részadagra 
elosztva; serdülőknek és felnőtteknek {750-) 
1000-1500 mg naponta 2-3 egyszeri adagra el
osztva. 

2. Alsó légúti .fertőzések (pl. bronchitis, tüdő

gyulladás, tüdőtályog), valamint felső húgyúti fertő
zések: gyermekeknek 50-60 mg/ttkg naponta, 2-3 
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részadagra elosztva; serdülőknek és felnótteknek_ 
1500-3000 mg naponta, 2-3 részadagre elosztva. 

3. Akut, lázzal kísért gastrointestinalis, ill. húgy
úti vagy gynaecologiai fertőzések esetén felnóftek
nek 3-szar 1500-2000 mg vagy 4-szer 1000-1500 
mg naponta. 

4. Leptospirosis: tetnőtteknek 4-szer 500-750 
mg naponta {6-12 napon keresztül). 

5. Tartós salmonella-ürítés: tetnőtteknek 3-szar 
1500-2000 mg naponta {2-4 héten keresztül). 

6. Endocarditis-profilaxis foghúzáskor: felnóftek
nek 3000-4000 mg 1 órával a beavatkozás előtt; 
esetleg megismételhető 8-9 órával később. Gyer
mekek ezen adag felét kapják. 

Adagolás csökkent vesemOködés esetén: 
Az adagot, ill. az adagolási intervallumot a csök

kent vesekiválasztáshoz kell igazítani erősen csök
kent vesefunkciő, ill. 4 mg% feletti plazma-kreatinin 
szint {kreatinin-clearance 30 ml/perc alatti), továbbá 
kora- és újszülöttekesetén. 15-40 ml/perc kreatinin
clearance esetén az amoxicillint kb. 12 órás interval
lumokban kell adni. Anuria esetén maximum 2000 
mg adható 24 óra alatt. Húgyúti fertőzésekben a 
normál adagok szükségesek. 

Az alkalmazás módja: bóséges folyadékkal kell 
bevenni. 

A szuszpenzió elkészítése: A granulátumos üve
get tiszta (célszerűen frissen kiforralt és lehűtött) 
ivóvízzel kell megtölteni, kevéssel az üveg oldalán 
látható jel alatti szintig, és azonnal erősen össze kell 
rázni. Ezután pontosan a körgyúrúig utánatölteni, és 
mégegyszer összerázni. 

Bevétel előtt mindig újra fel kell rázni. 
Az elkészített szuszpenzió 5 ml-e (1 adagolóka

nál) a készítmény nevébe foglalt (125 mg, ill. 250 
mg, ill. 375 mg) mennyiségú amoxicitlint tartalmaz. 
e Mellékhatás 

A nagyarányú felszívódás miatt ritkábban fordul
nak elő, mint ampiciflintól. Többnyire gastrointesti
nalis panaszok, minl rosszullét, hasmenés. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók, amelyek enyhe 
lefolyásúak, és néhány napon belül elmúlnak: 
urticaria, láz, izületi fájdalmak, erythema multiformis, 
exfoliatív dermatitis, angioneurotikus oedema, vala
mint vérképzési zavarok: thrombocytopenia, agran+ 
ulocytosis, leukopenia, eosinophilia. 

Rendkívül ritkán anaphylaxiás shock. 
Typhus abdominalis, leptospirosis vagy esetle

ges syphilis kezelésében bacteriolySis következté
ben Jarisch-Herxheimer-reakció léphet fel. 

Epilepsiában, ill. meningitisben szenvedó, és 
csökkent vesefunkciójú betegeken magasabb a 
neurologJai tünetek (görcsrohamok) rizikója. 

Esetenként megfigyelték a szérumtranszaminázok 
(SGOT és SGPT) kismértékű átmeneti emelkedését. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

-Allopurinol egyidejű bevétele fokozhatja a bór
reakciók fellépését. 

- Mivel a penicillinek, mint az amoxicillin is, csak 
szaporodó kórokozékra hatnak, nem szabad ezeket 
bakteriostatikus antibioticumokkal (tetraciklinek, 
klóramfeniko!) kombinálni. 

- Megfelelő antibiogram esetén megengedett a 
más, bactericid antibioticumokkal (cefalosporinok, 
aminoglikozidok) történő kombiná!ása. 

- PrObeneeid egyidejű adása (pl. 4-szer 0,5 g 
oraHsan - gyermekeknek 2 éves kor alatt ellenja
vallt) magasabb és hosszabb ideig tartó plazma
koncentrációhoz vezet a renalis kiürülés gátlása kö
vetkeztében. Ez hasznosítható a hatástartp.m meg
növeléséhez. Másrészről a probeneeid a szöveti el
oszlási és diffúziét csökkentheti. 

- Antacidok egyidejű adása csökkenti az amox
icillin felszívódását. 

- Nem-enzimatikus vizeletcukor-meghatározó 
módszerek hamis pozitív eredményt adhatnak. 

-Az urobilinogen-kimutalást zavarhatja. 
- Befolyásolhatja a fogamzásgátló tabletták biz-

tonságosságát 
• Figyelmeztetés 

Allergia fellépése esetén a kezelést abba kell 
hagyni, és a beteget a szokáS:os szerakkel (mint 
epinefrin, antihisztaminok, kortikoszteroidok) ke
zelni. 

Maculopapulosus amoxicillin-exanthema fellé
pése esetén a kezelés csak életfontosságú indikáci
óban és gondos ellenőrzés mellett történhet 

A kezelés alatt biztosítani kell a megfelelő folya
dékbeviteit és vizeletkiválasztást 

Az antibioticumok az epeutak, ill. az epehólyag 
gyulladása esetén csak a könnyebb, cholestasis 
nélküli esetek kezelésére alkalmasak. 

Magas adagokkal történő hosszú idejű kezelés 
esetén a májfunkció kontrollja, előzőleg fennálló ve
sekárosodás vagy a bőr érintettsége esetén pedig 
vizeletvizsgálat és vesefunkciós tesztek végzése in
dokolt. 

A vérkép ellenőrzendő annak érdekében, hogy 
a vérképző rendszer antitestfüggő reakciói, minde
nekelótt azonban a haemolytikus anaemia elkerül
hető legyen. 

Vigyázni kell a rezisztens baktériumok, ill. gom
bák túlburjánzására hosszabb kezelés esetén. Má
sodlagos fertőzés fellépése eselén megfelelő lépé
seket kell tenni. 

Súlyos és tartós hasmenés esetén antibioticum
függó pseudomembranosus vastagbélgyulladásra 
kell gondolni (véres~nyálkás, vizes hasmenés, tom
pa, diffúztól a kólikaszerúig terjedő hasfájás, láz, 
esetenként tenesmus), ami életveszélyes is lehet. 
Ezért ilyen esetekben az Cspamox-kezelést azonnal 
abba kell hagyni, és a kimutatott kórokozónak meg
felelő kezelést alkalmazni (pl. vankomicin oralisan). 
A peristalticál csökkentő készitmények ellenjavall!ak. 

Olyan gonorrhoeás esetekben, amelyek feltéte
-lezett syphilises primer laesiókkal társulnak, a keze-~ 
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lés előtt sötétmezős vizsgálatot kell végezni. Minden 
más esetben, ahol egyidejű syphilis! feltételeznek, 
legalább 4 hónapig szerológiai vizsgálatokat kell 
végezni. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől és nedvességtől 
védve. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4208 (500 mg 
filmtabl.); OGYI-T: 4209 (750 mg filmtabl.); OGYI-T: 
4210 (1000 mg filmtabl.); OGYI-T: 4207 (250 mg 
kapsz.); OGYI-T: 4211 (125 mg/5 ml gran.); OGYI-T: 
4212 (250 mg/5 ml gran.); OGYI-T: 4213 (375 mg/5 
ml gran.) 

()S~EN • ··25ó 1Ji9 !a])lé~!a (SU x 20) ..... 
OSPEN··· 500filnnatli~Üa(100.i<.10). 
os.~.EN}OOO filmtabletta (1.2x) 

OSPEN 1500filmta~lét@(12x) . '•••···· 
()~PEN 4ee~~~·~p,(so ..• m'>•···:·· 
•ospEN'iso szii-up'(sö llJI) · 
ÖSPEN400 griilloíátllll! (3(\ g) 

Nagy antibakteriális hatással rendelkező, oráli
san alkalmazható penicillin-származék. Baktericid 
hatású az érzékeny, szaporodásban lévő mikroorga
nizmusokra, a sejtfal szintézisének gátlása révén. 
Hatásspektruma majdn>'fn teljesen azonos a benzil
penicillinével, s a köv8tkező kórokozókat foglalja 
magába: A. C, G, H, L és M csoportba tartozó 
Streptococcus fajok, Streptococcus pneumoniae, 
nem-penicillináz-képző Staphylococcus és 
Neisseria fajok. További érzékeny kórokozók: 
Erysipe/othrix rhusiopathiae, Listeria fajok, 
Corynebacterium fajok, Bacillus anthracis, 
Actinomyces fajok, Streptobacillus fajok, Pasteuref/a 
multocida, Spiri/Ium minus, a Spirochetales rendbe 
tartozó fajok (mint a Leptospira, Treponema, 
Borrelia fajok, és más Spirocheták), valamint szá
mos anaerob baktérium (Peptococcus, Peptostrep
tococcus, Fusobacterium, C!ostridium fajok, stb.). 
Az Enterococcusok {D csoportba tartozó 
Streptococcusok) csak részben érzékenyek. 

A fenoximetilpenicillint a gyomorsav nem inak
tiválja. 

A gyors és jó felszívódás miatt 30-60 percen be
lül maximális penicillinkoncentráció érhető el a szé
rumban és a szövetekben. A plazma-féléletidő 

30-45 perc, a plazma-fehérjekötődés kb. 55%. A 
szöveli diffúzió a vesékbe, a tüdókbe, a májba, a 
bőrbe, a nyálkahártyákba, az izomzatba és a leg
Iöbb testfolyadékba- különösen gyulladás esetén-

jó, a csontokba mérsékelt. Az elimináció nagyrészt 
változatlanul, avesén keresztül történik, egy csekély 
rész az epével, aktív formában választódik ki. 
e Hatóanyag 

Phenoxymethylpenicillinum (phenoxymethylpe
nicillinum kalicum formájában). 

Ospen 250 mg tablettában: 250 mg; Ospen 500 
filmtablettában: 500.000 NE; Ospen 1000 filmtablet
tában: 1.000.000 NE; Ospen 1500·filmtabtettában: 
1.500.000 NE. 

Az Ospen 250 mg tabi. fehér, ill. halvány krém
színű, koreng alakú, egyik oldalán felezővonallal el
látott tabi. Az Ospen 500 mg filmtabletta azonos szí
nű, korong alakú, domború felületú filmtabl. Az 
O sp en 1 OOO filmtabletta azonos színú, obieng ala
kú, mindkét oldalán felezővonallal ellátott domború 
felületű filmtabletta. Az Ospen 1500 filmtabl. azonos 
színű, ovális alakú, mindkét oldalán felezővonallal 
ellátott domború felületű fi!mtabletta. 

Ospen 400, ill. Ospen 750 szirup: Phenoxyme
lhylpenicillinum benzathinicum 4.800.000, ill. 
9.000.000 NE (60 ml) üvegenként 

{Ospen 400 szirup = 400.000 NE/5 ml; Ospen 
750 szírup = 750.000 NE/5 ml) 

Ospen 400 granula: Phenoxymethylpenicillinum 
benzathinicum 4.800.000 NE ( = 30 g = 60 ml szusz
penzió készítéséhez = 400.000 NE/5 ml) avegen
ként 
e Javallat 

Enyhe-középsúlyos, penicillin-érzékeny kóroko
zók által kiváltott fertőzések kezelése és megelőzé-
se. 

Fül-orr-gége-fertőzések: Streptococcus-angina 
{scarlatina, angina tonsillaris, Plaut-Vincent-angina, 
pharyngitis, tonsillopharyngitis, purulens rhínopha
ryngitis), otitis media acuta, sinusitis. 

Légúti fertőzések: bacterialis bronchitis, bacteri
alis pneumonia, ill. bronchopneumonia, amennyi
ben nincs szűkség parenterális penicillin-terápiára. 

Bőrfertőzések: orbánc, sertésorbánc, pyoder
mák (mint impetigo contagiosa, furunculosis), tá
lyog, phlegmone; erythema chronicum migrans, és 
a Lyme-borreliosis más klinikai megjelenési formái. 

Egyéb fertőzések: harapott sérülések (pl. arcse
bek vagy mély kézsebek), égések. 

Megelőzésre: Streptococcus-fertózés és követ
kezményes tünetei esetén, mint rheumás láz, ill. 
chorea minor, polyarthritis, endocarditis, glomeru
lonephritis; veleszületett, ill. rheumás szívbetegsé
gek esetén endocarditis megelőzése kisebb sebé
szeli beavatkozása!< előtt és után, mint pl. a mandu
laműtét, foghúzás, stb; sarlósejtes anaemiában 
szenvedő gyermekek védelme a Pneumacoccus
fertőzés ellen. 

Parenteralis penicillin-terápia javallt a következő 
megbetegedések esetén: súlyos tüdőgyulladás, 

empyema, sepsis, pericarditis, meningitis, arthritis, 
és akut stádiumban lévő osteomyelitis. 
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O Ellenjavallat 
A készítmény ható-, vagy segédanyagaival 

szemben jelentkező túlérzékenység. 
Penicillin iránti túlérzékenység az anamnesis

ben. Cefalosporin iránti túlérzékenység esetén ke
resztallergia lehetséges. 

Tartós hasmenéssei vagy hányással járó kifeje
zett gyomor-bélbetegségek esetén nem ajánlott 
oralis penicillin alkalmazása, a hiányos felszívódás 
veszélye miatt. 

Allergiás diathesisben, ill. tüdőasthmában szen
vedő betegek kOlönös elővigyázatosságat igényel
nek. 

Terhesség és szoptatás: Bár az állakísérletes 
embriotoxicitásra, teratogén vagy mutagén hatásra 
utaló adatok nem ismeretesek, terhesség időszaká
ban indokolt az elóny/kockázat gondos mérlegelé
se. A fenoximetil-penicillin átjut a placentán, kis 
mértékben bekerül az anyatejbe is. Terhesség és 
szoptatás alatti alkalmazása általában veszélytelen
nek mondható. 
• Adagolás 

Átlagos terápiás adagok: 
Gyermekeknek 50.000--100.000 NE/ttkg/nap, ser

dül6knek és feln6tteknek 3.000. 000--4 .OOO.OOONE/nap. 
Szükség esetén a napi adag emelhető. Felnőt

tek napi 6.000.000 NE-t komplikációmentesen túr
nek. 

Szájon át alkalmazott penicillin-terápiában aján
latos a napi adagot 2-4 egyszeri adag ra !elosztani. 
Gyermekek és felnöttek napi adagja ne legyen ke
vesebb, mint 25.000 NE/ttkg. 

A tablettát étkezés előtt 1 órával célszerű beven
ni, szélrágás nélkül. A szirup és szuszpenzió bevé
telének időpontja független az étkezésektól, mivel a 
táplálékfelvétel csak minimálisan befolyásolja a fel
szívódást. 

A granulátumból-gyermekek részére- a szusz
penzió elkészítése: 

Az üveget vízzel kell megtölteni kevéssel az üve
gen körben látható jel alatti szintig, és azonnal erő
sen össze kell rázni. Ezután vízzel utánatölteni pon
tosan a körgyűrűig, és még egyszer összerázni (30 
g granulátum +39 ml víz =60 ml szuszpenzió). 

Bevétel előtt a szuszpenziót mindig jól fel kell 
rázni! 

Gyermekek számára ajánlott átlagos adagolás: 
Életkor 
(testsúly) 

Ospen 400 szirup Ospen 750 szirup 
Ospen 400 granulából (mérókanál) 
készített szuszpenzió 

3--12hó(5-10kg) 
1--6 év (10-22 kg) 
6-12 év (22-38 kg) 
Ifjak, felnőttek 

(mérókanál} 

3-szor% 
3-szor 1 
3-szor 2 

3-szar% 
3-szar 1 
3-szar 2 

A tünetek megszúnte után a kezelést még 3 
napig folytatni kell. Streptococcusok által kiváltott 

fertőzések esetén legalább 10 napos terápia aján
lott. 

Megelőző kezelésben alkalmazott átlagos ada
gok 

1. Streptococcus által okozott megbetegedés 
(pl. angina, scarlatina): Ha az expozíció már 
bekövetkezett, egy 1 O napos oralis penicillin-kezelés 
terápiás adagokkal a_megbetegedést elnyomhatja. 

2. Rheumás láz, chorea minor és sarlósejtes 
anaemia: 

30 kg 30 kg 
alatti feletti Felnőttek 
gyerme- gyerme- naponta 
kek kek 
naponta naponta 

Ospen 250 mg tabi. 2x% tabi. 2x1 tabi. min. 2x1 tabi. 
Ospen 500 filmlabl. 2xY2 ,,, 2x1 filmtabl. 

filmtabl. f1lmtabl. 
Ospen 1000 filmtabl. 2XY2 2x% 

filmtabl. filmtabl. 
Ospen 400 szirup, 2x% méró- 2x1 méró-

gran. kan ál kanál 
Ospen 750 szirup min. 2xY2 

mérókanál 

3. Endocarditis-prophylaxisként kisebb sebé
szeli beavatkozás esetén, mint pl. mandulaműtét, 
foghúzás, a beavatkozás előtt 1 órával (első adag, 
amit a táblázatban a törtszám számlálója fejez ki); 
majd 6 óránként az operáció után, 2 napon keresz
tül. Ez utóbbi adagot a törtszám nevezóje fejezi ki: 

Ospen 250 mg tabi. 
Ospen 500 filmtabl. 
Ospen 1000 filmtabl. 

Ospen 1500 filmtabl. 
Ospen 400 szirup, 

granula 

Ospen 750 szirup 

40 kg Serdülők 
alatti és Felnőttek 

gyermekek felnőttek 

4/1 tabi. 8/2 tabi. 
3/1 filmtabl. 6/2 fílmtabl. 

3/1 
filmtabl. 

1 mérókanál/8 ttkg, 
majd a mútét után 
6 órával ennek fele. 

1 mérőkanál/15 ttkg, 
majd a műtét után 
6 órával ennek fele. 

2JY2 filmtabl. 

Korlátozott máj- és/vagy vesefunkció eselén az 
adag csökkentése általában nem szükséges, a 
fenoximetílpenicillin csekély toxicitása miatt. A szük
ségességéről azonban minden egyes esetben meg 
kell gyózódni. Anuria esetén ajánlott az adag csök
kentése, vagy az adagolási időközök meghosszab
bítása. 
e MellékhatáS 

Túlérzékenységi (allergiás) reakciók: csalánki
ütés, angioneurotikus oedema, erythema multi~ 

forme, exfoliativ dermatitis, láz, végtagfájdalmak 
- vagy collapsussal járó anaphylaxiás shock és ana-
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phylactoid reakciók (asthma, börvörösség, gyomor
béltünetek). Az oralis alkalmazás eselén az allergi
ás reakciók ritkábbak és enyhébb lefolyásúak, mint 
parenteralis adagolás esetén. 

Gyomor-bél-traktus. Ritkán rosszullét, hasme
nés, hányás, -nY:omásérzés a·gyomorban, stomatitis, 
glossitis. Ha a kezelés közben hasmenés lép fel. 
psudomembranosus· colitis lehetőségére is gondol
ni kel!. 

A vérkép megváltozása. Eosinophilia, pozitív di
rekt Coombs-teszt, haemolytikus anaemia, leukope
nia, thrombocytopenia, agranulocytosis rendkívül 
ritkán előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Mivel a penicillin-származékok csak a kóroko
zók szaporodási fázisában hatnak, baciericstatikus 
hatású antibioticumokkal történő kombináció nem 
ajánlott. Csak akkor szabad más antíbioticumokkal 
kombinálni, ha szinergizmus vagy legalább additív· 
hatás várható. 

-A kombináció egyes elemeit teljes hatásos ada
gokban kell adni (kivétel: bizonyított szinergizmus 
esetén a toxikusabb anyag adagja csökkenthető). 

Antiphlogisticumok, antirheumaticumok, 
antipyreticumok (különösen indometacin, fenilbuta
zon, szalicilátok magas adagban), valamint 
probeneeid egyidejű alkalmazása a kiválasztás 
kompetitív gátlását okozhatja. 

- Fenoximetilpenicillin étkezés közben történő 
bevételekor a felszivódás csökken. 

- Mint más antibioticumok is, a készítmény csök
kentheti az oralis contraceptivumok hatásosságát. 

- Hamis pozitív eredményt adhatnak a nem-enz
imatikus vizeletcukor-megJ;(atározások és az uro
bilinogén-meghatározás. ·· Szintén hamis pozitív 
eredményhez vezethet a ninhídrin-módszerrel vég
zett vizelet-aminosav-meghatározás. 
o Figyelmeztetés 

Túlérzékenységi reakciók fellépése eselén a ke
zelést abba kell hagyni és a beteget a szokásos 
szarekkel kezelni, mint epinefrin (adrenalin), antíhis
taminok, corticosteroidok. 

Különösen Staphylococcus-fertózés eselén 
ajánlott antibiogram felvétele. 

Olyan betegeknek, akik rheuma-megelózés cél
jából penicillin! kapnak, sebészeli beavatkozás 
(mandulaműtét. foghúzás) előtt ajánlott a perioper
atív megelőzésre ajánlott adagot megkettózni. 

Hosszú időtartamú kezelés eselén ajánlott a vér
kép kontrollja, beleértve a minóségi vérképet is, va
lamint a máj- és a vesefunkció ellenőrzése. 

Hosszú időtartamú kezelésben vigyázni kell a 
rezisztens baktériumok, ill. gombák túlburjánzására. 

Súlyos, tartós hasmenés eselén antibioticum
függó pseudomembranosus colitisra kell gondolni 
(véres-nyálkás, vizes hasmenés, tompa, a diffúztól a 
kólikaszerúig terjedó hasfájás, láz, esetenként 
tenesmus), ami életveszélyes lehet. Ezért ebben az 

esetben az Ospennel végzett kezelést azonnal ab
ba kell hagyni, és a kim:Jtatott kórokozónak megfe
lelő kezelést kell elindítani (pl. vankomicin oralisan 4 
x 250 mg). A peristalticát csökkentő készítményei< 
adása ellenjavallt 

Eltartás: A szirup eltartása hideg helyen {6-15 °C), 
a többi kiszerelés! forma 25 °C alatt; fénytől és ned
vességtól védve. 

A granulából elkészített szuszpenzió 14· hapig 
használható fel. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4241 (250 mg 
tabletta); OGYI-T: 4242 (500 filmtabletta); OGYI-T: 
4243 (1000 filmtabletta); OGYI-T: 4244 {1500 
filmtabletta); OGYI-T: 4370 (400 NE szirup); OGYI-T: 
4371 {750 NE szirup); OGYI-T: 4369 (400 NE gran
ulátum) 

.osPEJ(IN•1•2s•rn9t~· 111 1!lr~~ulá.tulll.···· 
~zuszpertzi~hoz.(601111)·.·.············•) ... •·· 

ÖS~EXIN 250.·.mg/~·1)11. gf~nulal~tiJ·. 
l···· • ~zu.~zpe\'zi.9höz(60ml)~.··.i/,/ 
9SPEJ(I~ ~~s'11Ql5r1Jii9ranúlatu!11 

1 szuszpen~iÖ,Iíc!z(GO.rfil) · · ···· · 
a1oc~EMIE:____c_ Arc ""d Jólo • ..\öi• · 

A cefalexin orálisan alkalmazható széles spektru
mú antibioticum, a félszintetikus cefalosporinok cso
portjába tartozik. Megfelelő koncentrációban bakte
ricid hatású az érzékeny, szaporodásban lévő kór
okozókra, a sejtfaluk bioszintézisének gátlása révén. 

Az alábbi törzsek közül a legtöbb érzékeny a 
cefalexinre: 

- Gram-pozitív kórokozók: 
Staphylococcusok {koaguláz-pozitivak, valamint 

penicillináz-képzők), Streptococcusok, Pneumococ
cusok, Corynebacterium diphteriae, Bacillus 
anthracis, CJostridium fajok, Usteria monocytogenes 
és Bacillus subtilis, Bacteroides me/aninogenicus. 

- Gram-negativ kórokozók: 
Escherichia coli, Salmonella, Shigella fajok, 

Neisseria fajok, Proteus mirabilis, Haemaphi/us in
fluenzae (részben) és más Brucella Fajok, Klebsiel
la fajok, Treponema pallidum és Aktinomyces fajok. 

A cefalexin alig hatásos Proteus, Enterobacter, 
Psudom.onas aeruginOsa, Mycobacterium tuberculo
sis, Chlamydia fajok, Protozoonok és gombák elien. 

Az Ospexin orálisan gyorsan és gyakorlatilag 
teljes mértékben (90%-on felül) felszívódik. A felszí
vódás mértéke és sebessége a gyomor telítettségé
tól messzemenóen független, így érzékeny gyomrú 
betegek étkezés közben is bevehetik. 

A maximális szérumszintek az oralis beadás 
után már 60-90 perccel mérhetőek. 
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e Hatóanyag 
1,50 g, ill. 3 g, ill. 4,50 g cefalexinum a 125mg/5 

ml, ill. 250mg/5 ml, ill. 375mg/5 ml jelzésú Ospexin 
granulátum 33 g-jában, amiból 60 ml szuszpenzió 
készítendó. 

A mellékelt mérőkanál űrtartalma 5 ml. 
o Javallat 

Cefalosporin-érzékeny kórokozók által kiváltott, 
enyhe-középsúlyos fertőzések: 

Húgy- és ivarszervi fertőzések, beleértve az E. 
coli, Pr. mirabi/is és Klebsiella által okozott prostati
list 

Staphylococcusok és/vagy Streptococcusok ál
tal kiváltott bór- és lágyszöveti fertőzések. 

Csont- és izületi fertőzések, beleértve a 
Staphylococcusok és/vagy Pr. mírabilis által okozott 
osteomyelitist. 

S. pneumoníae és béta-haemolizáló A
Streptococcusok által kiváltott légúti fertőzések. 

S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcu
sok, Streptococcusok és Neisseria catarrhalis által 
okozott otitis media és pharyngitis. 

A fogászatban Staphylococcusok és/vagy 
StreptoCoccusok által kiváltott fertőzések. 

Parenterális cefalosporin-kezelés folytatása. 
• Ellenjavallat 

Kimutatott és feltételezett, cefalosporinokkal 
szembeni túlérzékenység. Penicillinekkel szembeni 
túlérzékenység esetén keresztallergia lehetséges 
(gyakorisága kb. 5-10%). 

Súlyos, általános fertözéseket, amelyek paran
teralis cefalosporin-kezelést igényelnek, az akut stá
diumban nem ajánlott oraHsan kezelni. 

Terhesség és szoptatás Mindeddig nincs adat 
a cefalexinnek terhesség alatt kifejtett, embri
otoxikus, teratogén, vagy mutagén hatásáról. Fi
gyelembe kell venni, hogy a cefalexin átjut az anya
tejbe. 
e Adagolás 

A bevétel időpontja független az étkezésektőL 
A szuszpenzió elkészítése: Az üveget ivóvízzel 

kell megtölteni, kevéssel az üvegen körben látható 
jel alatti szintig, és azonnal erősen össze kell rázni. 
Ezután vízzel pontosan a jelig-utánatölteni, és újra 
összerázni. (33 g granulátum + 38 ml víz == 60 ml 
szuszpenzió). 

Bevétel előtt mindig újra fel kell rázni! 
Felnőtteknek. Érzékeny (Gram-pozitív) kóroko

zók eselén a napi adag általában 1-4 g, kevésbé 
érzékeny (Gram-negatív) kórokozók eselén 4--6 g és 
afölött; 2, 3 vagy 4 egyszeri részadagra elosztva. 

A napi adag 1 g-nál ne legyen kevesebb. 
Gyermekek szokásos adagja: Naponta 25--50 

(maximum)mg/ttkg, 2, 3 vagy 4 egyszeri adagra el
osztva. 

Csecsemők és 6 év alatti gyermekek napi adag
ja nem lehet több, mint 100 mg/ttkg. 

Idősebb gyermekeknek és felnötteknek a 4 g-os -

napi adagot csak érzékenység i teszt és egyértelmű 
indikáció alapján szabad túllépni. 

Atlagos adagolás: 125mg/5 ml 250mg/5 ml 375mg/5 ml 
Mérókanalak száma naponta 

Gyermekek 
1 éves kor alatt: 

1-3 éves korú 
gyermekek: 

3-6 éves korú 
gyermekek: 

6-1 O éves korú 
gyermekek: 

3-4x1 3x%-1 

,,, 
,,, 
3-4x1 

Enyhe, komplikációmentes húgyúti fertözések
ben bór- és lágyszöveti fertőzésekben és Strepto
coccus-pharyngitis eselén a teljes napi adagot 2 
egyenlö részre elosztva, 12 óránként célszerű be
adni. 

Klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy otitis 
media kezelésekor napi 75-100 mg/ttkg-os adag 
szükséges, 4 részre elosztva. 

A tünetek elmúlta után a kezelést még 2-5 napig 
folytatni kell. Béta-haemolizáló ,Streptococcusok ál
tal okozott fertőzések kezelésének időtartama leg
alább 10 nap, hogy a következményes megbetege
dések elkerülhetőek legyenek. 

Beszúkült vesefunkció eselén a megadott ada
golás! csökkenteni kelL 

Kreatinin-clearance Egyszeri adag Adagolási idókóZ/h/ 
(ml/perc) 

4o-BO SOOmg 4-6 
20-30 soomg 8-12 
10 250mg 12 
5 250mg 12-24 

Olyan dializált betegek, akiket fertözés miatt 
cefalexinnek kell kezelni, naponta 1-2-szer 250 mg
ot kapnak, és további 500 mg-ot minden dialysis 
után, ami a dialysis napján maximálisan 1 g-os 
összdózisnak felel meg. 
e Mellékhatás 

Viszonylag ritkák. Súlyos mellékhatásokat 
ezideig nem figyeltek meg. 

Esetenként gastrointestinalis zavarok, mint has
menés (többnyire spontán javulás még a kezelés 
alatt), továbbá fejfájás, gyengeség, szédülés, za
vartság, eosinophilia és neutropenia, stomatitis, 
maniliasis vaginalis, pruritus ani. 

Ha a kezelés során hasmenés lép fel, pseudo
membranosus colitis lehetOségére is gondolni kell. 
Az egyes esetekben fellépő vesefunkciós zavar re
verzibilis. 

Egyedi esetekben előfordulhat múló cholesta
tikus hepatitis, mint ahogy más cefalosporinoktól és 
néhány penicillintól is. 

Allergiás bórtünetek, pl. viszketés, urticaria vagy 

kiütések formájában, nagyon ritkán fordulnak elő 
(erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndro
ma). A cefalosporinokkal szemben kialakult allergi
ás reakciók általában gyengébbek, mint a penicilli
nekkel szembeniek. Penicillinnel szembeni allergiá
ban szenvedő . betegeken gyakrabban fordulnak 
elő. Anaphylaxiás reakciók - rendkívül ritkán - elO
fordulhatnak. 

Egyedi esetekben megfigyeltek interstitialis 
nephritist. 

Az allergiás tünetek a szedés abbahagyása 
után általában elmúltak. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

- Mivel a cefalosporinok, így a cefalexin is, csak 
szaporodó kórokozékra hatnak, nem ajánlatos eze
ket csak baktariostatikus hatású antibioticumokkal 
kombinálni. 

- Probeneeid egyidejű adása (felnőtteknek pl. 4 
x 0,5 g oralisan)- gyermekeknek 2 éves kor alatt el
lenjavallt- magasabb és hosszabb ideig tartó plaz
makoncentrációt eredményez, gátolva a renalis 
eliminatiót. 

- Cefalosporinok kombinációja erős hatású 
diureticumokkal (etakrinsav, furoszemid), vagy más, 
esetlegesen nephrotoxikus antibioticumokkal 
(aminoglikozidok, polimixin, colistin) a vesekárosító 
hatás erősödéséhez vezethet. 

- Oralisan adott cefalosporinok esetében inkom
patibilitás nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Óvatosság szükséges fennálló penicillin-allergia 
esetén (lásd "Ellenjavallatok"). Olyan betegek, akik 
a közelmúltban penicillin aQására súlyos azonnali 
általános reakcióval válasioltak, csak kOlönösen 
szigorú indikáció esetén kaphatnak cefalospori
nokat. Túlérzékenységi reakció, kOlönösen anaphy
laxiás reakció fellépése esetén a kezelést meg kell 
szakítani, és a beteget az ilyen eselekben szokásos 
szerekkel kezelni, mint epinefrin (adrenalin), antihis
taminok és corti-costeroidok. 

Amennyiben lehetséges, alkalmazás elölt aján
lott antibiogram felvétele. 

Fennálló vesekárosodás esetén vizeletvizsgálat 
és vesefunkciós tesztek végzése ajánlott. Hosszú 
idötartamú kezelésben ajánlatos a vérkép- és a máj
működés ellenőrzése. 

Vigyázni kell a rezisztens kórokozók, ill. gombák 
túlburjánzására. Másodlagos fertüzések fellépése 
esetén meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket 

Súlyos és tartós hasmenés eselén antibiotikum
függö pseudomembranosus cofitisra kell gondolni 
(véres-nyálkás, vizes hasmenés, diffúztól a kólika
szerúig terjedő hasi fájdalom, láz, esetenként tenes
mus), ami életveszélyes is lehet. Ezért ilyen esetben 
az Ospexinnel végzett kezelést azonnal abba kell 
hagyni, és a kimutatott kórokozónak megfelelO keze
lést (pl. vancomycin oralisan 4 x 250 mg) elkezdeni. 
A peristalticát csökkentő készítmények ellenjavalltak. 

Figyelembe kell venni a granviatum cukortartal
mát! 

Klinikai kémiai reakciókban hamis pozitív ered
ményt adhatnak a redukciós vizeletcukor-meghatá
rozó próbák és a közvetlen Coombs-teszt {olyan új
szülöttekben is, akiknek az édesanyja a terhesség 
alatt cetalexint kapott). A glukóz-oxidáz-reakción 
alapuló módszerek alkalmazhatók. 

Cetalexin-kezelés után egyedi esetekben előfor
dult az SGOT- és GPT-értékek múló, enyhe emelke
dése. 

Cefalosporinok zavarhatják a ketontestek 
meghatározását a vizeletben. 

Eltartás: 25 °C alatt; fénytól és nedvességtől 
védve. 

A kész szuszpenzió szabahőmérsékleten {max. 
25 °C) 14 napig tartható el. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4248 (125 mg); 
OGYI-T: 4249 (250 mg); OGYI-T: 4250 (375 mg) 

OSPE~rN•·.·:zso ni!l'kap,siur~'<1'2l<):••··,·····•,.•· 
OSf>EXINSO<i/mg'kapszlll<~.ü2x)'. 
b$E•~·~iNfsö9'r1is"tir~íllti.retl8'(1,'2ic).' 

·. OSf>.EXIN 1 ŐOO ín g fill1!till:ll~lta . 
('!~~) ,, ; ·, 

A cefalexin oralisan alkalmazható széles spekt
rumú antibioticum, a félszintetikus cefalosporinok 
csoportjába tartozik. Megfelelö koncentrációban 
baktericid hatású az érzékeny, szaporodásban !évá 
körokozókra, a sejtfaluk bioszintézisének gátlása ré
vén. 

Az alábbi törzsek közül a legtöbb érzékeny a 
cefalexinra: 

- Gram-pozitív kórokozók: Staphylococcusok 
(koaguláz-pozitivak, valamint penicillináz-képzók), 
Streptococcusok, Pneumococcusok, Corynebac
terium diphteriae, Baciilus anthracis, Clostridium fa
jok, Listeria monocytogenes és Bacillus subtilis, 
Bacteroides me/aninogenicus. 

- Gram-negativ kórokozók: Escherichia coli, 
Salmonel!a, Shigella fajok, Neisseria fajok, Proteus 
mirabilis, Haemophilus influenzae (részben) és más 
Brucella fajok, Klebsiella fajok, Treponema pa/Udum 
és Aktinomyces fajok. 

A cefalexin alig hatásos Proteus, Enterobacter, 
Psudomonas aeruginosa, Mycobacterium tubercu
losis, Chlamydia fajok, Protozoonok és gombák el
len. 

Az Ospexin oraHsan gyorsan és gyakorlatilag 
teljes mértékben (90%-on felül) felszívódik. A felszí
vódás mértéke és sebessége a gyomor telítettség é-
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től messzemenően független, így érzékeny gyomrú 
betegek étkezés közben is bevehetik. 

A maximális szérumszintek az oralis beadás 
után már 60-90 perccel mérhetőek. 
e Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg cefalexinum Ospexin 250 
mg, ilL 500 mg kapszulánként; 

500 mg, ill. 1000 mg cefalexinum Ospexin 500 
mg, ilf.1000 mg fllmtablettánként. 

A 250mg-os kapszula halványzöld; az 500 mg
os sötétzöld felső részú és világoszöld alsó részü 
keményzselatin kapszula, benne fehér vagy hal
ványsárga színü por. 
e Javallat 

Cefalosporin-érzékeny kórokozók által kiváltott, 
enyhe-középsúlyos fertőzések: 

Húgy- és ivarszervi fertőzések, beleértve az E. 
coli, Pr. mirabilis és Klebsiella által okozott prostati
list 

Staphylococcusok és/vagy Streptococcusok ál
tal kiváltott bór- és lágyszöveti fertőzések. 

Csont- és ízületi fertőzések, beleértve a Staphy
lococcusok és/vagy Pr. mirabilis által okozott osteo
myelitist. 

s. pneumoniae és béta-haemolizáló A-Strepto
coccusok által kiváltott légúti fertőzések. 

s. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcu
sok, Streptococcusok és NeiSseria catarrhalis által 
okozott otítis media és pharyngitis. 

A fogászatban Staphylococcusok és/vagy 
Streptococcusok által kiváltott fertőzések. 

Parenterálls cefalosporin-kezelés folytatása. 
e Ellenjavallat 

Kimutatott és feltételezett, cefalosporinokkal 
szembeni túlérzékenység. Penicillinekkel szembeni 
túlérzékenység eselén keresztallergia lehetséges 
{gyakorisága kb. 5-10%). 

Súlyos, általános fertőzéseket, amelyek paran
teralis cefalosporin-kezelést igényelnek, az akut stá
diumban nem ajánlott oratisan kezelni. 

Terhesség és szoptatás Mindeddig nincs adat a 
cefalexinnek terhesség alatt kifejtett, embriotoxikus, 
teratogén, vagy mutagén hatásáról. Figyelembe kell 
venni, hogy a cefalexin átjut az anyatejbe. 
e Adagolás 

A kapszulákat/filmtablettákat egy pohár vízzel 
célszerú bevenni. A bevétel időpontja független az 
étkezésektőL 

Felnőtteknekérzékeny (Gram-pozitív) kórokozók 
eselén a napi adag általában 1-4 g, kevésbé érzé
keny (Gram-negatív) kórokozók eselén 4-6 g és afö
lött; 2, 3 vagy 4 egyszeri részadag ra elosztva. A na
pi adag 1 g-nál ne legyen kevesebb. 

Gyermekek szokásos adagja: naponta 25-50 
(maximum 100) mg/ttkg, 2, 3 vagy 4 egyszeri adag
ra elosztva. 

Csecsemők és 6 év alatti gyermekek napi adag- _ 
ja nem lehet több, mint 100 mg/ttkg. 

Idősebb gyermekeknek és felnőtteknek a 4 g-os 
napi adagot csak érzékenység i teszt és egyértelmű 
indikáció alapján szabad túllépni. 

Allagos adagolás: 125mg/5 ml 250mg/5 ml 375mg/5 ml 
Mérókanalak száma naponta 

Gyermekek 
1 éves kor alatt: 

1-3 éves korú 
gyermekek: 

3-6 éves korú 
gyermekek: 

6--10 éves korú 
gyermekek· 

3-4x1 3x%-1 

3,1 

3,1 

Csecsemők és kisdedek számára előnyösebb 
az "Ospexin 125, ill. 250 mg/5 ml granula orális 
szuszpenzió készítéséhez" elnevezési készitmé
nyek alkalmazása. 

Enyhe, komplikációmentes húgyúti fertőzések
ben bőr- és lágyszöveti fertőzésekben és Strepto
coccus-pharyngitis eselén a teljes napi adagot 2 
egyenlő részre elosztva, 12 óránként célszerü 
beadni. 

Klinikai vizsgálatok azt inutatták, hogy otitis 
media kezelésekor napi 75-100 mg/ttkg-os adag 
szOkséges, 4 részre elosztva. A tünetek elmú!ta után 
a kezelést még 2-5 napig folytatni kell. Béta
haemolizáló Streptococcusok által okozott fer
tőzések kezelésének időtartama legalább 1 O nap, 
hogy a következményes megbetegedések elkerül
hetőek legyenek. 

Beszűkül! vesefunkció eselén a megadott ada
golási csökkenteni kell. 

Kreatinin-clearance Egyszeri adag Adagolási 
(ml/perc) időköz (h) 

40-BO soomg 4-6 
2Q-30 500mg IH 2 

10 250mg 12 
5 250mg 12-24 

Olyan dializált betegek, akiket fertőzés miatt 
cefalexinnek kell kezelni, naponta 1-2-szer 250 mg
ot kapnak, és további 500 mg-ot minden dyalysis 
után, ami a dialysis napján maximálisan 1 g-os 
összdózisnak felel meg. 
e Mellékhatás 

Viszonylag ritkák. Súlyos mallékhatásokat 
ezideig nem figyeltek meg. 

Esetenként gastrointestinalis zavarok, mint has
menés {többnyire spontán ·javulás még a kezelés 
alatt), továbbá fejfájás, gyengeség, szédülés, _z_a
vartság, eosinophilia és neutropenia, stomat111s, 
maniliasis vaginalis, pruritus ani. 

Ha a kezelés során hasmenés lép fel, 
pseudomembranosus colitis lehetőségére is gon
dolni kell. Az egyes esetekben fellépő vesefunkciós 
zavar reverzibilis. 
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Egyedi esetekben előfordulhat múló cholesta
tikus hepatitis, mint ahogy más cefalosporinoktól és 
néhány penicillintől is. 

Allergiás bőrtünetek, pi._viszketés, urlicaria vagy 
kiütések formájában, nagyon ritkán fordulnak elö 
{erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndro
ma). A cefalos.porinokkal szemben kialakult allergi
ás reakciók általában gyengébbek, mint a penicilli
nekkel szembeniek. Penicillinnel szembeni allergiá
ban szenvedó betegeken gyakrabban lordulnak 
elő. Anaphylaxiás reakciók- rendkívül ritkán- elő
fordulhatnak. 

Egyedi esetekben megfigyeltek interstitialis 
nephritist. 

Az allergiás tünetek a szedés abbahagyása 
után általában elmúltak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel a cefalosporinok, így a cefalexin is, csak 
szaporodó kórokozékra hatnak, nem ajánlatos eze
ket bakteriostatikus hatású antibioticumokkal kombi
nálni. 

Probeneeid egyidejü adása {felnőtteknek pl. 4 x 
0,5 g oralisan)- gyermekeknek 2 éves kor alatt el
lenjavallt- magasabb és hosszabb ideig tartó plaz
makoncentrációt eredményez, gátolva a renalis 
eliminatiót. 

Cefalosporinok kombinációja erős hatású diure
ticumokkal (etakrinsav, furoszemid), vagy más, 
esetlegesen nephrotoxikus antibioticumokkal (ami
noglikozidok, polymyxin, colístin) a vesekárosító ha
tás erősödéséhez vezethet. 

Orálisan adott cefalosporinok esetében inkom
patibilitás nem ismert. 
e Figyelmeztetés - -

óvatosság szOksége./tennálló penicillin-allergia 

eselén (lásd "Ellenjavallat"). Olyan betegek, akik a 
közelmúltban penicillin adására súlyos azonnali ál
talános reakcióval válaszoltak, csak különősen szi
gorú indikáció eselén kaphatnak cefalosporinokat. 
Túlérzékenységi reakció, különösen anaphylaxiás 
reakció fellépése eselén a kezelést meg kell szaki
taní, és a beteget az ilyen esetekben szokásos sza
rekkel kezelni, mint epinefrin {adrenalin), antihista
minok és corticosteroidok. 

Amennyiben lehetséges, alkalmazás előtt aján
lott antibiogram felvétele. 

Fennálló vesekárosodás eselén vizeletvizsgálat 
és vesefunkciós tesztek végzése ajánlott. Hosszú 
időtartamú kezelésben ajánlatos a vérkép- és a máj
működés ellenörzése. 

Vigyázni kell a rezisztens kórokozók, ill. gombák 
túlburjánzására. Másodlagos fertőzések fellépése 
eselén meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket 

Súlyos és tartós hasmenés eselén antibioticum
függó pseudomembranosus colitisra kell gondolni 
{véres-nyálkás, vizes hasmenés, diffúztól a kólika
szerúig terjedő hasi fájdalom, láz, esetenként tenes
mus), ami életveszélyes is lehet. E?ért ilyen esetben 
az Ospexinnel végzett kezelést azonnal abba kell 
hagyni, és a kimutatott kórokozónak megfeleló keze
lést (pl. vankomicin oralisan 4 x 250 mg) elkezdeni. 
A peristalticát csökkentő készitmények ellenjavall
tak. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól és nedvességtől 
védve. 
• Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: OGY!-T: 4251 {250 mg 
kapsz.); OGYI-T: 4252 {500 mg kapsz.); OGYI-T: 
4253 {500 mg filmtabl.); OGYI-T: 4254 (1000 mg 
filmtabl.) 
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A noraminofenazon {novamidazofen) pirazolon
származék. Vizoldékony analgeticum, mely hőcsök
kentő- és gyulladásgátló hatással is rendelkezik. A 
gyomor-bélrendszerból jól felszívódik, a plazmafe
hérjéhez kevéssé kötődik. Szérumfelezési ideje i--4 
óra. Gyomor-irritációt nem okoz. 

Más nemszteroid gyulladáscsökkentőkhöz ha
sonlóan a posztaglandin/szintetáz (ciklooxigenáz) 
enzim gátlása révén gátolja a Pg-endoperoxidok 
képzödését, csökkenti az általuk kiváltott hyperalge
siát. ill. a más mediátorok (hisztamin, bradikinin) ál
tal okozott fájdalmat, gyulladásos oedemát, ery
themát. 
e Hatóanyag 

500 mg noraminophenazonum natrium mesyli
cum csaknem fehér színű, korong alakú, lapos felü
letű, metszett élű tablettánként. 
• Javallat 

Akut erős fájdalom. Görcsös fájdalmak, dagana
tos betegségeket kísérö fájdalom. Egyéb eredetű 
akut vagy krónikus erős fájdalom, amennyiben más 
terápiás. beavatkozás ellenjavallt (rheumatikus fáj
dalmak, neuralgiák). 

Egyéb terápiára nem reagáló láz. 
• Ellenjavallat 

Pírazoion-származék iránti túlérzékenység, por
phyria hepatica, gl0kóz-6·foszfát-dehidrogenáz en
zim hiánya, granuiocytopenia. 

3 hónapnál fiatalabb, ill. 5 kg-nál kisebb súlyú 
csecsemőnek adása kerülendő. 

p 

• Adagolás 
Felnőttek szokásos egyszeri adagja 1, legfel

jebb 2 tabi. Napi adagja 1-3 g (2--4 részletben be
véve). 

Csecsemők és gyermekek napi adagja 3G-40 
mg/ttkg, 4-5 részletre elosztva. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók (pl. bőrtünetek, 
leukopenia, igen ritkán agranulocytosis, thrombocy
topenia, shock), haemolytikus anaemia. Az adag 
nagyságától függően csökkentheti a vérnyomást. 

Főleg korábbi vesemegbetegedés vagy túlada
golás esetén átmeneti oliguria, anuria, proteinuria, 
esetleg interstitialis nephritis léphet fel. 

A vizeletet vörösesre színezheti. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A ciklosparin vérszintjét csökkentheti. 
Oralis anticoncipiensek, fenebarbital tartalmú 

gyógyszerek, fenilbutazon-készítmények a píra
zolon-származékok ·hatását gyengltik. 

Az alkohol hatását fokozhatja. 
• Figyelmeztetés 

Ismert analgeticum-intolerancia eselén adago
lása óvatosságat igényel. 

A normál értéktól eltérő vérkép esetén fokozott 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Előzetesen károsadott vérképzés eselén (pl. 
cytostaticumokkal kezelt betegnek) a Panalgorin 
tabi. csak orvosi ellenőrzés me!lett adható. 

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

Asthma bronchialeban és krónikus légúti fertő
zésekben {különösen szénanáthaszerú kísérőtüne~ 
tek esetén), és bármelyik fájdalomcsillapító vagy 
rheumaellenes szerrel szemben túlérzékeny bete
gek {ún. anatgeticum-intolerancii:l, ill. analgeticum
asthma esetében) Panalgorin tabletta bevételekor 
shock-veszélyeztetettek. Ugyanez érvényes azokra 
is, akik kis mennyiségű alkohol fogyasztása után 
tüsszentenek, könnyük folyik, arcuk erősen kipirul, 
ill. egyéb anyagokkal {pl. élelmiszerekkel, szőrmék
kel, hajfestékkel és konzervátószerekkel) szemben 
túlérzékenységgel {bőrelváltozásokkal, viszketés
set, csatánkiütéssel) reagálnak. 

Alkalmazásának időszaka alatt a szeszesital fo
gyasztása kerülendő. 

Artalmatlan anyagcseretermék {rubazonsav) a 
vizeletet vöröses színúre festheti. Ez a kezelés befe
jezése után megszűnik. 

Túladagolás tünetei főleg gyermeken jelentkez
hetnek: hányás, hasi fájdalom, szédülés, somnolen
tia egészen comaig, convulsio, cardialis ingerveze
tési- és contractilitasi zavarok. Kezelése tüneti. Gyo
mormosás, carbo activatus a még fel nem szívódott 
hatóanyag eltávolítására. Haemoperfusio, haema
dialysis alkalmazható. 

Tartós alkalmazás az agranulocytosis veszély 
miatt csak a fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzé
se mellett történhet. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4536 
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PANKBEOFLAt<fraziié 
(20x; sox; Joőx) 

Dimetikon és sertés pancreasból nyert pankrea
tin kombinációját tartalmazó készítmény. 

A d imetikon habzásgátló hatása révén a bélben 
képződött káros mennyiségü gázt eliminálja. A 
pankreatin megakadályozza azon erjedési folyama
tokat, melyek káros gázfejlődéshez vezetnek. Sem a 
dimetikon, sem a pankreatin nem szívódik fel. 
• Hatóanyag 

170 mg pancreatinum (6 500 lipáz, 5 500 amiláz, 
400 poteáz F.l.P. egység) és 80 mg dimeticonum 
drazsénként 

Konzerválószer: metil-p-hidroxi benzoat és 
propil-p-hidroxybenzoat, segédanyagként 230 mg 
szaharózt is tartalmaz drazsénként 
• Javallat 

Fokozott gázképződés a gyomor-bé! traktusban 
hasnyálmirigyelégtelenség, máj-, epe-, gyomor- és 
bélbetegségek esetén, mútétek után, aerophagia 
esetén; flatulentia; Roemheld-syndroma. 

Hasi radiológiai diagnosztikai eljárások előkészí
tése (epe- és vesediagnosztika, lumbális csigolyák 
és a medence röntgenfelvéte!ei). 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység pankreatinra, parabenekre. 
Akut pancreatitis, krónikus pancreatitis heveny 

fellobbanása. 
• Adagolás . 

Szokásos adagja főét!lezésekkor 1-2 drazsé. 
A drazsét egészben, kevés folyadékkal általá

ban étkezés közben kell bevenni. 
Röntgenfelvételek elókészítéséhez: 
A felvétel napját megelőző két napon 3--4 alka

lommal 2 drazsé, a vizsgálat napján reggel éhgyo
morra 2 drazsé. 
e Mellékhatás 

Rendkívül ritkán allergiás reakciók sertésfehérjé
vel szembeni és a parabenekre való túlérzékeny
ség esetén (erythema, exanthema, prurigo) előfordul
hatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A dirnelikon habképződést gátló hatását az 
egyidejűleg adott antacidurnak (alumínium-hidroxid, 
magnézium~karbonát) csökkentik. 
e Figyelmeztetés 

Igen nagy pankreatin adagok eselén az iroda
lom vér- és vizelet húgysavszint emelkedést, továb
bá folsav és vasfelszívódás csökkenés! ír Je. Az oki 
összefüggés nem bizonyított 

A széklet-chymotrypsin meghatározása esetén 
a vizsgálat előtt 3 nappal a Pankreoflat szedését ab
ba kell hagyni. 

Súlyosabb allergiás reakció esetén a készlimény 
adását abba kell hagyni és kortikoszteroidot adni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4218 

PARACETAM O~ HE~ME~'spó.•~g 
pezsgőlabletta•(1 ()x;:2óx) 

. ' Af'd:kó'cé~Ö?.K·_Eth· 

Periferiásan ható fájdalomcsillapftó. Analgeti
kus, antipyretikus és nagyon gyenge antiphlogisti
kus hatással rendelkezik. A paracetamol az arachi
donsav anyagcseréjében a cikfooxigenázt blackol
ja és ezzel a prosztaglandin-szintézis inhibícióját 
idézi elő. Ezen kívül gyengiti az endogen pirogének 
hatását a hypothalamus hőmérsékletszabályozó 
központjára. 

Orálisan gyorsan és hiánytalanul felszívódik. A 
biohasznosulás a dózis függvényében ?G-90%. A 
szérumkoncentráció a g8.1enusi minóségtól függöen 
0,5-1,5 óra elteltével éri el a maximumot A protein
kötés alacsony (max. 10%), de túladagolás esetén 
ennél magasabb is lehet A paracetamol a májban 
metabolizálódik és a veséken keresztül kerül kivá
lasztásra. 
• Hatóanyag 

500 mg paracetamolum pezsgótab!ettánként. 
e Javallat 

Gyenge, ill. közepesen erős fájdalmak (fejfájás, 
fogfájás, dysmenorrhoea, kisfokú arthritises fájda
lom, izomfájdalom). Láz. Enyhíti a meghűlés, az inf
luenza, a torokfájás okozta rossz közérzetet és 
csökkenti a lázat. 

Felnőttek és 9 évesnél idősebb gyermekek szá
mára. 
• Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység. A vese- és máj
funkció súlyos zavara. 

Genetikus eredetű glukóz-6-foszfát-dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaemia). 

Csak fokozott óvatossággal (hosszabb dózisin
tervallumokban, ill. kisebb adagokban) és orvosi fel
ügyelet mellett adható: májfunkciózavarokban (pl. 
krónikus alkoholabusus, májgyulladás); vesefunk
ciózavarokban; hyperbilirubinaemiában {Meulen
gracht-syndroma). 

Terhesség és szoptatás ideje alatt csak a kocká
zat és előny arányának szigorú mérlegelésével ad
ható. 
• Adagolás 

Az életkortól, ill. testsúlytól függő. Általában 10 
mg, esetleg 15 mg/ttkg egyszeri, és max. SO 
mg/ttkg napi adag. 
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Az egyszeri adag 4-8 óránként. naponta legfel
jebb 3-szar ismételhető meg. 

Testsúly Eletkor Egyszeri Napi 
adag adag 

3G-40 kg 9-12 év 1 pezsgótabl. 2-3 legfeljebb 
4 pezsgótabletta 

40 kg 12 év 2 pezsgótabl. 3-6 legfeljebb 
telett felett, 8 pezsgótabletta 

ill. felnóttek 

A pezsgőtablettát egy fél pohár (150 ml) vízben 
feloldva kel! meginni. 
• Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 
egyéneken ritkán erythroderma, exanthema; na
gyon ritkán vérképzési zavarok léphetnek fel (throm
bocytopenia, leukopenia, egyes esetekben agranu
locytosis és pancytopenia). 

Egyes esetekben, prediszponált személyeken 
bronchospasmust okozhat (analgeticum-asthma). 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, iz
zadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Paracetamol együttadása más gyógyszerek
kel, melyek a májban enzimindukciót idéznek elő 
mint pl. bizonyos altatőszerek és antiepilepticumok 
(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin stb.), valamint 
rifampicin, egyébként ártalmatlan adagok mellett is 
májkárosodást okozhat. 

Ugyanez vonatkozik az alkoholabususra is. 
- Anticoagulánsokkal egyOtt alkalmazva a pro

trombin-időt növeli. A gyomor kiürülését lassító sze
rek (pl. propantelin) együttadása a paracetamol fel
szívódásának és hatáskezdetének késleltetéséhez 
vezethet. 

- A gyomor kiürülését meggyorsító szerek (pl. 
metoklopramid) egyOttadása a paracetamol felszí
vódásának és hatáskezdetének felgyorsulását idéz
heti elő. 

- Paracetamol és klóramfenikol együttadása a 
klóramfenikol kiválasztódásának lelassulásához ve
zethet, ami fokozott intoxikációs kockázatot jelent. 

-A paracetamol és AZT (zidovudin) együttadá
sa megerősíti a neutropeniára való hajlamot. A 
gyógyszerkészítmény együttes alkalmazása AZT-val 
kizárólag orvosi utasításra történhet. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 5 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mel!ett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvo
si megfontolást igényel. 

Amennyiben a glomerulus filtratum kevesebb, 
mint 10 ml/ perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kel! 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. 

Terheseknek (kOiönösen az l. trimesterben) és 
szoptató anyáknak történő adása egyedi orvosi 
megfontolást igényel. Rendelése szigorú indikáció 
alapján történjen, az adagot lehetőleg alacsonyan 
kell tartani. 

Egyidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli. 

Túladagolás gyanúja esetén hánytatás és tüneti 
kezelés javasolt, valamint antidaturnként az első 10 
órán belül N-acetil-cisztein adása szükséges. 

Eltartás: fénytól és nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2233 

A karboplatin alkilezó hatású cytostaticum, mely 
a DNS-szálakon belül és a szálak közölti keresztkö
tések létrehozásával gátolja a DNS-szintézist.A kar
boplatinból származó platina kismértékben, de irre
verzibílisen kötódik a p!azmafehérjékhez, elimináci
ós felezési ideje min. 5 nap. 60 ml/perc vagy ennél 
magasabb kreatinin clearance eselén az alkalma
zott adag kb. 70%-a választódik ki a vesén át 24 óra 
alatt. 
e Hatóanyag 

50 mg, ill. 150 mg, ill. 450 mg carboplatinum 
5 ml, ill. 15 ml, ill. 45 ml steril vizesoldatban üvegen
ként 
e Javallat 

Epithelialis eredetű előrehaladott ovarium carci
nama elsődleges, vagy egyéb kezelések sikertelen
sége esetén másodiagos terápiája; kissejtes tüdó
carcinoma; laphámsejtes fej-, nyak carcinoma. 
e Ellenjavallat 

Platina vegyületek iránti túlérzékenység, súlyos 
myelosuppressio, súlyos veseelégtelenség (krea
tinin clearance 620 ml/perc). 
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e Adagolás 
Kizárólag intravénás infúzióban alkalmazható. 
Előzetesen nem kezelt, normál vesefunkciójú, 

felnőtt betegek esetén .az ajánloti kezdő adag 400 
mg/testfelület m2 egyszeri, rövid ideig tartó (15-60 
perc) iv. infúzi_óban vagy öt részre elosztva 5 egy
mást követő napon át beadva 4 hetenként. A keze
lés csak a leukocyt8., a neutrophil granulocyta és a 
thrombocytaszám normalizálódását követóen ismé
telhető. Idős korban, rossz általános állapot, vese
károsodás, előzetes vagy egyidejű myelosuppres
siv kezelés, valamint egyéb kockázati tényező ese
lén az adag csökkentése és/vagy az adagolási idő
közök meghosszabbítása válhat szükségessé. 

Az injekciós oldat 5%-os glukóz vagy 0,9%-os 
nátriumklorid infúziós oldattal hígítható. A hígítást 
követően a karboplatin infúzió szabahőmérsékleten 
{25 °C) 8 órán át, hűtőszekrényben (4 °C-on) 24 
órán át őrzi meg stabilitását. 

Alumínium tartalmú injekciós tű vagy infúziósze
relék csapadékképződés és hatáscsökkenés miatt 
nem használható a karboplatin infúzió elkészítésé
hez, ill. beadásához. Az infúzió! lehetőleg erre kije
lölt helyen védőkesztyú használatával kell elkészíte
nie a képzett szakembernek. Ügyelni kell, hogy a 
karboplatin oldat szembe, bőrre vagy nyálkahártyá
ra ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténik, vízzel vagy 
fiziológiás sóoldattal azonnal ki-, ill. le kell öblíteni. 
e Mellékhatás 

Vérképző rendszer: myelosuppressio thrombo
cytopenia (50.000/mm3 alatti thrombocytaszám) 
neutropania (1000/mm3 alatti granulocytaszám), 
leukopenia (2000/mm3 alatti fehérvérsejtszám), 
anaemia mely általában!B. kezelés 14~21. napja 
között jelentkezik. 

Gastrointestinalis rendszer: étvágytalanság, 
hányinger, hányás (az 5 egymást követő napon 
végzett adagolás ritkábban idéz elő hányást, mint 
az egyszeri adaggal történő intermittáló kezelés), 
hasmenés vagy székrekedés, mucositis, stomati
tis. 

Idegrendszer: perifériás neuropathia, paraes
thesia (elsősorban 65 évesnél idősebb és korábban 
ciszplatinnal, valamint tartósan karboplatinnal kezelt 
betegek esetén), ototoxicitás, látászavarok, az izér
zet megváltozása. 

Egyéb: szérumkreatinin-, karbamidnitrogén- és 
húgysavszint emelkedés, összbilirubin-, SGOT-, al
kalikus foszfatáz szint emelkedés, szérum elektrolit
szint {nátrium, kálium, kalcium, magnézium) csökke
nés, asthenia, alopecia, allergiás reakciók (urticaria, 
erythema, viszketés, bronchospasmus, hypotensio). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- nephro- és olatoxikus gyógyszerekkel (pl. 

aminoglikozidokkal, kacsdiureticumokkal). 
Óvatosan adható együtt: 
-egyéb myelosuppressiv gyógyszerekkel; 

- kelátképző gyógyszerekkel (a karboplatin 
hatása csökken). 
e Figyelmeztetés 

Karboplatin kezelés csak a cytostatikus kemote
rápiában jártas szakorvos által vagy felügyelete 
mellett végezhető. 

A kezelés során a vérkép, a vese- és májfunkció 
rendszems ellenórzése szükséges. 

Súlyos csontveló-, máj- vagy vesEifuilkéió káro
sodás esetén a kezelést meg kell szakítani. 

Terhesség idején a magzatkárosító hatás miatt 
csak az előny/kockázat szigorú mérlegelésével ad
ható. 

Alkalmazása alatt a szoptatást meg kell szakí
tani. 

A kezelés során és azt követően 6 hónapig meg
felelő (nem hormonális) fogamzásgátlás\ javasolt al
kalmazni. 

A karboplatin infúziós oldatot adagolás közben 
fénytól és fémfelületektól óvni kell. 

A kezelés előtt és alatt audiológiai vizsgálat ja
vasolt. 

Túladagolás: antidoturna nem ismert. A túlada
golás várható következményei a súlyos myelosup
pressio, valamint májkárosodás. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C), fénytől 
védve. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4582 (50 mg); 
OGYI-T: 4583 (150 mg); OGYI-T: 4584 (450 mg); 

Elektrolit- és szénhidrátmentes 7,4% aminosavat 
tartalmazó infúzió, amely kora- és újszülöttek, 
valamint kisgyermekek fehérjepótlására szolgál. 

Újszülöttek és csecsemők fehérjehiánya több 
más funkciózavar mellett az idegrostok myelinisatió
jának gátlásához vezet. Kora- és újszülöttek hasz
szantartó taurinmentes parenterális táplálása so
rán az agyfejlődés gátolt lehet, valamint vakság jö
het létre. 

A PB.damin infúzió aminosav összetételét a kora
és újszülöttek transferértékeinek alapján állították 
össze, melyek az aminosavak szervezeten belüli, in 
vivo forgalmi rátáját mutatják. 

A transferértékhez adaptált összetételú gyer
mekgyógyászati aminosav-oldatok alkalmazásával 
még a posztagressziős fázis súlyos anyagcsereza
vara eselén is minimális renális aminosavvesztés 
mellett megfelelő nitrogénegyensúly érhető el, a 
szérum fehérjeszintje és -összetétele normalizáló
dik, az aminosavegyensúly helyreáll. 
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e Hatóanyag 
; ,~:___ _______ _l!~~~gi_ 

L-Ieuclnum 6,40 g 
L-lysinum-L-glutamicum dihydricum 11,27 g 
(:= 5,00 g L-lysinum és 
5,03 g Acidum glutamicum) 
L-methioninum 
L-phenylalaninum 
L-threonlnum 
L -tryptophanum 
L-valinum 
N-acetylcysteinum 
(:= 1,11 g L-cysteinum) 
L-argininum 
L-hystidinum 
L-alaninum 
Acidum L -asparticum 
Acidum L-glutamicum 

1,20 g 
2,85 g 
3,00 g 
1,38 g 
4,50 g 
1,48 g 

Acidum aminoaceticum (Giycinum) 
L -ornithinium-L -asparticum 

3,90 g 
4,25 g 
8,00 g 
0,81 g 
2.42 g 
3,10 g 

3,165 g 
(:= 1,59 g Acidum L-asparticum 
és 1,50 g 
L-ornithinum) 
L-prolinum 
L-serinum 
L-tyrosinum 
N-acetyltyrosinum 
(= 2,65 g L-tyrosinum) 
Taurinum 
Aqua dest. pro i nj. 

Aminosavtartalom: 
Össznitrogéntartalom: 
Energiatartalom: 
Ozmolaritás: 
pH: 
e Javallat 

6,95 g 
2,95 g 
0,60 g 
3,26 g 

0,75 g 
ad 1000,00 ml 

kb. 74 g/1 
10,67 g/1 

1200 kJ/1 (kb. 300 kcal/l) 
590 mOsm/1 

5,0-6,0 

Parenterálls fehérjepótlás, parenterális táplálás 
minden indikácíója (beleértve a sebészeli és bel
gyógyászati intenzív kezelést is) kora- újszülöttek
nek és kisgyermekeknek. 
e Ellenjavallat 

Aminosav-anyagcsere zavarai, előrehaladott 

májelégtelenség, metabolikus acidosis, kezeletien 
shock, súlyos szívelégtelenség, hypokalaemia. Álta
lános ellenjavallatok, mint: hyperhydratio, dekom
penzált szívelégtelenség, vesefunkciózavc:rok {oli
guria, anuria), túdő- és agyoedema. Hyponatraemia 
eselén elővigyázatosság szükséges. 
a Adagolás 

Kizárólag intravénásan cseppinfúzióban. 
Centrális vénába infundálandó a táplálási terá

pia részeként, önmagában alkalmazva .perifériás vé
nába is bejuttatható. 

Ajánlott kezdeti adag: . 
0,5-1 g aminosav/ttkg/nap (7..::.13 ml P8.dam1n 

inf./ttkg/nap) a teljes parenterálls táplálás részeként, 

a kalária bevitel! követően. Az adagot az aminosav 
szúkséglet szerint lassan kell emelni. 

Maximáfis napi adag: 
2,5 g aminosav/ttkg/nap (33 ml Padamin 

inf./ttkg/nap). 
Ajánlott adagolási sebesség: 
0,08-0,12 g aminosav/ttkg/óra (1-1 ,6 ml 

Padamin inf./ttkg/óra). 
Az infúzió maximális sebessége: 
O, 15 g aminosav/ttkg/óra (2 ml Padamin 

inf./ttkg/óra). 
e Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az ellen
javallatok figyelembevétele és az előirt adagolás 
betartása esetén mellékhatások nem várhatók. 
Túladagolás vagy túlságosan gyors infúzió adás 
esetén azonban előfordulhat hányinger, hányás, 
hidegrázás, hyperammonaemia, acidosis, hyper
aminoacidaemia és aminoaciduria. Hosszantartó 
perifériás vénás adagolás esetén ozmotikus okok
ból vénakárosodás jöhet létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógy
szerekkel keverni, gyógyszerek.vivőoldataként hasz
nálni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továb
bá a fokozott kentamináció lehetősége miatt. Az 
aminosav infúziókhoz hozzáadott gyógyszerek, az 
oldat kémiai-fizikai változását okozhatják, és ennek 
következtében toxikus reakciók jöhetnek létre. 

Teljes parenterálls táplálás keretén belúl az ami
nosavoldatok energiahordozókkal {szénhidrát olda
tokkal, zsíremulziókkal), ill. elektrolitokkal, vita
minokkal, nyomelemekkel kizárólag aszeptikus 
körűlmények között csak akkor keverhetők, ha az 
egyes komponensek kompatibilitása bizonyított. 
e Figyelmeztetés 

Az elektrolit-, a sav-bázis- és vfzháztartás, 
valamint a szérum-karbamid- és ammóniaszint 
rendszeres ellenőrzése szúkséges. Ezeknek fennál
ló zavara a kezelés megkezdése előtt korrigálandó. 

óvatosan kell eljárni megnövekedett szérum 
ozmolaritás esetén. 

Beszúkúlt májfunkciójú betegek esetében az 
aminosav-infúzió során a szérum ammoniaszint, és 
más fontos anyagcsere-paraméterek szigorú ellen
őrzése szükséges. 

Az energiahordozák és elektrolitok szúkséglet
nek megfelelő adagolásáról gondoskodni kell. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén 
illetve egyéb manipulációnál fertőzés veszélye áll fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, legfel
jebb gyengén sárgás színú oldat használható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és 
később felhasználni nem szabad. 

A gyógyszert csak a csomagoláson feltúntetett 
lejárati időn belül szabad alkalmazni. 

Eltartás: fénytól védve, szobahömérsékleten, 
max. 25°C-on. 
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• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4813 (100 ml); 

OGYI-T: 4814 {250 ml); 

PEN"fASA5(}0retárd·táblétta(10CJl<) 

PENTASAvégbélkúp.(28x) · . ·.· .. 

FERRING - ..•.• : ATC kód• A O iE C0 2 

Hatóanyaga, a meszalazin {5-aminoszalicilsav) 
a bél gyulladásos megbetegedéseiben gyulladás
gátló hatású. 

Az 5-ASA gátolja a prosztagland in szintézist és 
a lipoxigenáz múködését, valamint kúlönbözó gyul
ladást okozó mediatorok felszabadulását. Pontos 
hatásmechanizmusa nem ismert. 

Hatását a béllumenében lokálisan fejti ki. 
A hatóanyagat nyújtott hatóanyagleadású for

mában tartalmazza. 
A tabletta a gyomorban mikroszemcsékké esik 

szét. A kis részecske nagyság (kb. 1 mm) folytán a 
szemesék az étkezéstól és a gyomor étkezés utáni 
kiúrúlési fázisaitól függetlenül haladéktalanul a 
bélbe kerülnek. A hatóanyag leadása a mikroszem
csékből egyenletesen megy végbe a teljes béltrak
tusban. A relard tabletta a bélkörnyezettól (pH) és 
az úritési idő egyedi ingadozásaitól függetlenGI biz
tosítja az állandó hatóanyagfelszabadulást Túl
dozírozás pl. diéta hibáknál rendszertelen vagy 
közti étkezéseknél nincs. 

A hatóanyag nyújtott felszabadulásának követ
kezménye a mérsékelt fels?ívódás. Orálisan az aktív 
hatóanyag kb. 32%-a szív'Ödlk fel, túlnyomóan ente
ralisan. A kiúrOiés főleg a széklettel (a nem felszívó
dott részé) és kisebb mértékben avesén át történik. 
A meszalazin eliminációs felezési ideje a plazmá
ban kb. 1 óra, a metabofitoké (fő metabolit acetil-5-
aminoszalicilsav) 24 óra. 

A végbélkúpforma lokális hatást biztosít, a 
hatóanyag kb. 15%-a szívódik fel. 
e Hatóanyag 

500 mg mesalazinum relard tablettánként; ill. 
1000 mg mesalazinum kúponként. 

e Javallat 
Pentasa 500 retard tabletta: colitis ulcerosa akut 

kezelése, valamint a kiújulás elkerűlése. 
Aktív Marbus Crohn tüneti kezelése. 
Pentasa végbélkúp: Végbélre korlátozódó colitis 

ulcerosa kezelése. 
• Ellenjavallat 

Szalicilsavval vagy származékaival szembeni 
túlérzékenység. 

Súlyos máj- és vesefunkciózavarok, gyomor- és 
nyombélfekély, vérzékenység i hajlam, 

2 év alatti gyermekek kezelése. 
Relatív ellenjavallat: terhesség, szoptatás ideje 

{lásd Figyelmeztetés). 

e Adagolás 
Pentasa 500 relard tabletta: Az adagolás egyé

nl, a betegség lefolyásától függ. Szokásos adagja 
felnótteknek: 

Colitis u!cerosa 
Akut kezelés: 2 g mesalazinum naponta 2 részre 

elosztva, azaz naponta 2-szer 2 Pentasa 500 retard 
tabletta. Nem kielégítö hatás esetén a_dózis napon
ta 4 g-ra emelhető, azaz naponta 2-szer 4'P8ntasa 
500 retard tabletta adható. 

Visszaesés megelózése: 1 ,5 g mesalazinum 
naponta, 2-3 részre elosztva, azaz naponta 3-szor 1 
Pentasa 500 relard tabletta. 

Crohn betegség: Maximum 4 g mesalazinum 
naponta, 2-3 részre elosztva, pl. naponta 2-szer 2-4 
relard tabletta vagy napi 3-szar 2-3 Pentasa 500 
relard tabletta. 

A relard tablettát szélrágás nélkül lehetőleg 
étkezés közben, sok folyadékkal kell bevenni vagy 
vízben, ill. gyümölcslében elkeverve meginni. A 
kezelés időtartama a betegség lefolyásához iga
zodik. 

Tartós kezelésre alkalmas. 
Pentasa végbélkúp: 
Szokásos adagja felnőtteknek: naponta 1 kúpot 

a végbéibe vezetni. 
Az akut kezelés időtartama általában 2-4 hétre 

terjed ki. Esetleg hosszabb alkalmazási időtartam a 
betegség lefolyásához igazodik. 
e Mellékhatás 

Ritkán központi Idegrendszeri jelenségek, 
fejfájás, szédülés, valamint hányás, gyomor- bél
rendszeri panaszok előfordulhatnak. Ritkán nagy 
dózissal (4 g/nap) történő meszalazin-kezelés diffúz 
hajhullást okozhat, amely a gyógyszerszedés 
megszakítása után reverzibilis. 

Némely esetben a szalicilsav és származékai 
túlérzékenységi reakciókat válthatnak ki, mint: aller
giás kiütések, gyógyszerláz, bronchospasmus, 
pancreatitis, a veseszövet gyulladásos elváltozásai 
múködési zavarokkal (szövetközi vesegyulladás), 
myocarditis, esetenként allergiás alveolitis, szórvá
nyosan pancolitis. 

Egyéb mellékhatások: ritkán myalgia és arthral
gia. 

Egyes esetekben a gyógyszer által Indukált 
lupus erythemalosushoz hasonló szindróma kiala
kulása lehetséges. 

Nem zárható ki a hatóanyag kémiai felépítése 
miatt a methaemoglobin érték emelkedése. 

ElőfOrdulhat vérképelv.áltozás (neutropenla, 
thrombocytopenia). 

Esetenként májfunkciós paraméterek (transzami
náz értékek emelkedése) változása is előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- kortikoidokkal (növelheti a gyomor- béltraktus 

vérzésének veszélyét); 
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- anticoagutansokkal (növelheti a vérzési 
hajlamot}; 

- szulfonilkarbamid típusú oralis antidiabetiku
mokkal (erősödhet a vércukorszint csökkentő hatás); 

- spironolaktonnal, furasemiddel (csökkenhet a 
vizelethajtó hatás); 

- probeniciddel, szulfinpirazonnal (a húgysavki
választó hatás csökkenhet); 

- methotrexattal ( toxicitása esetleg nőhet): 
- rifampicinnel (gyengülhet az antituberkulotikus 

hatás}. 
Egyes esetekben pancytopenia lépett fel mer

captopurinnal kombinált meszalazin kezelés során. 
• Figyelmeztetés 

Csak orvosi ellenőrzés mellett szabad alkalmaz
ni. A terápia előtt és közben a vér- és vizelet állapo
tát ellenőrizni kell. 

Általában az ellenőrző vizsgálatok 14 nappal a 
kezelés megkezdése után, majd ezt követően 2-3 
alkalommal havonta egyszer célszerű elvégezni. 
Kontrollvizsgálatok szükségesek újabb tünetek fel
lépésekor és normális leletek eselén negyedéven
ként. 

A veseműködés vizsgálatához célszerű a 
szérumkarbamid- és kreatinin szint ellenőrzése, 

valamint a vizelet Oledékvizsgálata. Tartós kezelés 
eselén a máj- vesefunkció, vérkép és véralvadás 
ellenőrzése szükséges. 

Terhesség és szoptatási idő alatt csak akkor 
adható, ha a kezelőorvos gondosan mérlegeli a 
haszon/kockázat arányát. 

A teherbeesésre, lehetőség szerint gyógyszer
mentes, vagy csak kevés gyógyszer szedését szük
ségessé tevő időszakot kell választani. Ha a kórlefo
lyás megengedi, a terhesség utolsó 2-4. hetében a 
kezelést fel kell függesztenl. Jelenleg nem áll ren
delkezésre kielégító tapasztalat a szoptatás alatti al
kalmazásra vonatkozóan, ezért el kell választani a 
csecsemőt. 

A meszalazin-terápia megszakítása fokozza az 
alapbetegség kiújulásának veszélyét. 

Túladagolás: szisztémás hatással, így mérgezé
si tünetekkel magas dózis alkalmazása eselén sem 
kell számolni. 

Elvileg ugyanolyan tünetek léphetnek fel, mint a 
szalicilsav- és szalicilsav-származék mérgezés 
esetén: vegyes acidosis-alkalosis, tüdóoedema, 
izzadás és hányás következtében kiszáradás, hypo
glykaemia, hyperventilatio. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 

Leírás: a retard tabi. fehér vagy világosszürke, 
márványozott, korong alakú, egyik oldalán 500, 
másik oldalán Pentasa bevésés; a végbélkúp fehér 
vagy halvány sárgásbarna. 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4798 

PEN!I'!EXYL 250 mg·kaps:Zula 
(12x; 1 OOíc) 

PENTHEXVL 500 n\!fkapszuía 

(12x;:100J<) ·.· 
PENTREXYL125mg/5>ml por 

OfáliS-\s-zu'SZp~_-- k6sZítéshez · 
(60: ml) 

PENfRElC?L 2SOriigiS futpor 
ohi:ü_S':'~'züSz-p~;-k.i~Szrt~~:h~_Z: 
(flO: riil) ... 

e'RíSTOL~M_YE'R$'-:S:Q_úú3:B:ATQ:kó'dt1lb-1'~_::~:0·i 

Hatóanyaga az ampiclllin, savrezisztens, széles 
spektrumú, félszintetikus 6-amino-penicillánsav 
származék. Baktericid hatású a Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktériumok nagy részére. 

- Gram-pozitív baktériumo~: 
hemolizáló és nem hemolizáló streptococcusok 
Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae 
nem penicillináz-termelő staphylococcusok 
Clostridium spp. 
Bacillus anthracis 
Corynebacterium xerosís 
Enterococcusok 
- Gram-negatív baktériumok: 
Haemaphi/us influenzae 
Bacteroides fundufíformis 
Neisseria gonorrhoeae 
Proteus mirabilis 
Salmonella 
Shigella 
Escherichia coli 
Orális adagolás után a gyomor-bélrendszerből 

gyorsan felszívódik. 
500 mg orális dózis adását követően a maximá

lis szérum-koncentráció - 2-6 mg/ml - 2 óra alatt ki
alakul. 6-8 órán át terápiás vérszlntet biztosít. 

Kevéssé kötődik a szérum-fehérjékhez. Nem to
xikus, általában jól tűrhető. 

Magas koncentrációban jelentkezik a pleurális 
folyadékban, epében csarnokvízben, synovialis fo
iyadékban, vizeletben. 

500 mg dózis orális adagolásával 0,25-1 mg/ml 
vizeletkoncentráció érhető el. 

Nagyrészt változatlan formában, glomerulusfil
tráció és tubuláris szekréció útján a vizelettel ürül ki. 

Áthatol a placentán, kiválasztódik az anyatejbe. 
Meningitis esetét kivéve alig diffundál át a vér-agy 
gáton. 
o Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg ampicillinum (ampicillinum 
trihydricum formájában) kapszulánként. 
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A porkészítmény orális szuszpenzió készítésé
hez 1,5 g, ill 3 g ampicillinumot tartalmaz üvegen
ként Az elkészített orális szuszpenzió 5 ml-e 125 
mg, ill. 250 mg ampicillint tartalmaz. 
o Javallat 

Ampicillinnel szemben érzékeny Gram-pozitív 
és Gram-negatív baktériumtörzs okozta alsó- és fel
sőlégúti, gastrointestinalis, epeúti és urogenitális in
fekciók, egyéb fertózéses megbetegedések, mint 
endocarditis, pericarditis, syphilis, reumás láz, to
vábbá fertőzött sebek, pyodermák, erysipelas 
Perioperatív profilaxis. 
e Ellenjavallat 

Penicillinekkel és cefalosporinokkal szembeni 
túlérzékenység. 
e Adagolás 

- Kapszuta 
Felnó/teknek és 40 kg testtömeg feletti gyerme

keknek: 
Légúti infekciók: 250-500 mg, 6 óránként, 
Gastrointestinalis infekciók: SOG-750 mg, 4-6, 

ill. 8 óránként, a kórkép súlyosságától függően. 
Epeúti infekciók: 250-500 mg, 4 óránként. 
Urogenitális infekciók: 250-500 mg 6 óránként. 
Gonorrhoeás urethritis: 500 mg 12 óránként. 

Szövődmények fellépése - prostatitis és/vagy 
epidymitis - esetén tartós és intenzív kezelés java
solt. 

Egyéb infekciók: 250~500 mg, 4-6 óránként, a 
fertőzés súlyosságától függően. 

40 kg testtömeg alatti gyermekeknek: 
25-100 mg/ttkg/nap, egyenlő részekre elosztva, 

4-6 óránként. 
- Szuszpenzió l 
Felnőtteknek és 40 kg testtömeg feletti gyerme

keknek: 250-750 mg 4-8 óránként. 
40 kg testtömeg alatti gyermekeknek: 25-100 

mg/ttkg/nap, egyenlő adagokra osztva, 4-6 órán
ként. 

Csökkent vesemúködés esetén: 
Ha a kreatinin clearance 30 ml/min. felett van, a 

megfelelő dózis! 8 óránként, 30-15 ml/min között 12 
óránként, 15-5 ml/min. között 18 óránként kell adni. 

A kezelés időtartama a megbetegedés súlyos
ságától függ. Az adagolás! legalább 48 órán át foly
tatni kell a beteg tünetmentessé, ill. bakteriológiai
lag negatívvá válása után is. 

A szuszpenzió elkészítésének módja: A porké
szítményt tartalmazó üvegbe a jeiig csapvizet kell 
tölteni. Az üveg tarlalmát addig kell rázni, míg a 
szuszpenzió homogénné nem válik. 

Az így elkészített szuszpenziós oldat minden 5 
ml-e 125 mg, ill. 250 mg ·ampicillint tartalmaz. 

Hűtőszekrényben 12 napig, szabahőmérsékle
ten 7 napig őrzi meg hatékonyságát. 

Alkalmazás előtt az üveg tartalmát jól fel kell rázni. 
o Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszer. Általában orális adagolás! 

követően: glossitis, stomatítis, hányinger, hányás és 
hasmenés. Ritkán emelkedett SGOT értékek. 

Túlérzékenység. Leggyakrabban erythema mul
tiforme, maculopapulosus kiűtés, bőrviszketés, 

urticaria. Ritkán előfordulhat súlyos anaphylaxiás re
akció. 

Vérképzószervek. Ritkán anaemia, thrombocy
topenia, purpura, eosinophilia, leukopenia. __ agranu
locytosis előfordulhat. Ezen jelenségek fe-ltehetően 
túlérzékenységi reakció következményei és a 
gyógyszeradagolás megszakitását követően meg
szúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő bakteriosztatikus anti
bioticumokkal (hatáscsökkenés). 

Allopurinollal együtt adagolva- sokkal gyakrab
ban fordul elő kiütés, mint arnpicill int egyedül adva. 

Anticoagulánsokkal, thrombocyta-aggregáció 
gátlókkal együtt adagolva a nagydózisú ampicillin , 
fokozza a vérzékenység veszélyét. 

Kontraceptivumokkal együtt adva a szérum
szintjüket az ampicillin csökkenti. 
• Figyelmeztetés 

A penicillin-G iránt érzékeny kórokozókkal szem
ben az ampicillin nem jelent előnyt. 

A penicillináz termelő staphylococcusokkal 
szemben,- melyek gyakorlatilag kivétel nélkül peni
cillinrezisztensek,- hatástalan. 

Túlérzékenységi reakciók, súlyos anaphylaxiás 
shock előfordulhat. Nagyobb valószínűséggel lép 
fel azon betegek körében, akik anamnesisében al
lergiás reakciók, asthma. szénanátha, urticaria elő
fordult. 

Penicillin-cefalosporin keresztallergia előfordul
hat. 

A penicillin-terápia megkezdése előtt gondosan 
meg kell győződni arról, hogy a beteg nem érzé
keny-c peniciliinekkel, cefalosporinokkal és egyéb 
allergénekkel szemben. 

Amennyiben a kezelés folyamán allergiás reak
ció lép fel, az adagolás! azonnal fel kell függeszteni 
és a beteget megfelelő módon kezelni kell ( presszor 
aminok, kortikoszteroidok, antihisztaminok). 
Anaphylaxia jelentkezésekor haladéktalanul adre
nalint kell adni és egyéb sürgősségi terápiát kell al
kalmazni. 

Súlyos- vagy tartós hasmenés előfordulhat szé
les spektrumú antibiotikum adása közben, vagy a 
kezelés befejezése után 1-2 héttel, ami 
psewdomembranosus colitis! jelezhet. Ez általában 
ritkán következik be, ha mégis, úgy a kezelést azon
nal meg kell szakítani és a megfelelő antibioticumot 
(orális vankomicin vagy metronidazol} kell adni. 
Széklet pangást okozó gyógyszer adása szigorúan 
tilos, kOlönösen ágyhoz kötött betegeknek. 

Terhes n6knek, csecsemőknek csak igen indo
kolt esetben, rendszeres ONosi felügyelet mellett 
adható. 
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Mivel kiválasztódik az anyatejbe, ezért szaplató 
anyáknak történő alkalmazása idején javasolt a 
szoptatást felfüggeszteni. 

Nagy dózisokkal történő tartós kezelés esetén a 
vérkép, máj-, és vesefunkció időszakos ellenőrzése 
javasolt 

A penicillin tartós adagolása - hasonlóan más 
antibioticumokéhoz - kedvez a rezisztens baktériu
mok, valamint a gombák elszaporodásának. Ilyen 
esetekben megfelelő terápiás lépéseket kell tenni. 

Arnpicill in terápia alatti időszakban a vizeletben 
cukrot lehet kimutatni (álpozitfv reakció). 

Mononucleosis infectiosaban alkalmazva ery
thema ("ampicillin ruch") alakulhat ki. 

Eltartás: Száraz, húvös helyen tartandó. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4433 (250 mg kap
szula); OGYI-T: 4434 (500 mg kapszula) 

P ERGONÁL 75 'NE"'SERÓNÖ 
injekció (1 pörarnpu111! + 
1}< 11111; 10 porarnpuli a:.,:· 

1~)(1!nl) :............ <·· 
PERGONAL 150 NE-SERONO. 

illjeKci0(1 poraiTiplllla+ 
.··1 x:1 :ITI l; ·1o pöranípuíla+ 
10 J(tníl) 

SERONO ·.oATC'k0d:.·G03G·Aö2 

Az emberi menopausalis gonadotropin (HMG), 
FSH-t és LH-t azonos arányban tartalmazó, hormon
hatású anyag. Nőkben serkenti a folliculusok érését, 
növeli az ösztrogén szintet és fokozza az endametri
um proliferációját. 

Férfiakban a Serteli-sejtekben Iévá tubulus semi
niferusokban képződő androgénkötő fehérje terme
lésére hatva serkenti a spermiogenesist 
e Hatóanyag 

75 NE, ill. 150 NE folliculus stimuláló honnon 
(FSH) és 75 NE, ill. 150 NE luteinizáló hormon (LH) 
porampullánként 1 ml 0,9%-os nátrium-klorid oldat 
oldószerampullánként 

A porampullák 10 mg laktózt is tartaimaznak 
• Javallat 

Nők 
A) Amenorrhoeás vagy rendszeres, illetve rend

szertelen ciklusú, nem-ovuláló betegekben Pergo
nal, majd ezt követően humán chorion
gonadotropin (hCG, Profasi) kezelés az ovulatio ki
váltására. 

B) Mesterséges megtermékenyítési eljárások 
(pl. in vitro fertilizáció; IVF) során superovulatio ki
váltására. 

Férfiak 
Primer vagy szekunder hypogonadotrop hypo

gonadismusban Profasi kezeléssei kiegészített Per
gonal kezelés a spermiogenesis serkentésére. (Az 
endogén FSH kancentráció megemelkedése primer 
hereelégtelenségre utal. Az ilyen betegek általában 
nem reagálnak a Pergonal/Profasi kezelésre.) 
• Ellenjavallat 

Nők 

Ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés, terhesség és 
szoptatás, valamint, ha a kezeléstól nem várható 
eredmény, pl. 

- ovarium dysgenesis, 
- uterus agenesia, 
- idő előtti menopausa, 
- tubaelzáródás (kivéve szuperovulációs keze-

lés, IVF) esetén. 
e Adagolás 

A Pergonal kizárólag im. injekcióban adható. 
A porampulla tartalmát közvetlenül a felhaszná

lás előtt kell feloldani amellékelt oldószerben. A na
gyobb térfogat im. beadását elkerülendő, 1 ml oldó
szerben 375 NE (pl. 5 ampulla 75 NE-s) mennyisé
gig terjedő Pergonal is feloldható. 

A megfelelő hatás eléréséhez szükséges Pergo
nal adag nagysága döntő fontosságú és betegen
ként.- ill. időről-időre ugyanazon beteg esetében is 
- változó. A hormonszintek ellenőrzése ezért nélkü
lözhetetlen. 

Nók 
Amenorrhoea/anovulatio kezelése 
A kezelés célja, hogy néhány napi, egyedileg 

meghatározott Pergonal adagolás révén egyetlen 
érett Graaf-tüszó jöjjön létre. Mivel nem-ovuláló be
tegekben a petesejt nem mindig képes a stimulált 
folliculusból spontán kiszabadulni, 

Profasi kezeléssei a normál ciklus középtáján ki
alakuló LH maximum hozható létre, mely tüszőrepe
dést vált ki. 

A Pergonal napi vagy másodnaponkénti im. in
jekciós kúra formájában adható. 

Menstruáló betegek esetén a kezelést a havi cik
lus első 7 napja folyamán kell elkezdeni. 

Kétféle adagolási séma alkalmazható: 
1. Naponta végzett kezelés 
A megfelelő hatás eléréséig napi 150 NE (L cso

porthoz tartozó betegek) vagy napi 75 NE Pergonalt 
(ll. csoporthoz tartozó betegek) kell adagol ni. Ez az 
adag 1 hetes időközönként csökkenthető, ill. növel
hető a megfelelő hatás eléréséig. 

Az utolsó Pergonal injekció után 24-48 órával, 
egy alkalommal10 OOO NE Profasit kell adni. 

2. Másodnaponkénti kezelés 
Másodnaponként 3 alkalommal, egyenlő Pergo

nal adagokat kell adni, melyek a kezelés kezdetén 
az l. csoport esetében 375 NE-t, a ll. csoport eseté
ben pedig 225 NE-! jelentenek injekciónként Ha a 
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klinikai jelék és a laboratóriumi értékek megfelelőek, 
ill. nem utalnak az ovarium hiperstimulációjára, ak
kor az utolsó Pergonal injekció után 1 héttel, egy al
kalommal10 OOO NE Profasit kell adni. 

A cailust a Profasi beadásának napjára, ilL az 
azt követő napra javasolt időzíteni. 

Ha az előírás $Zerint végzett kezelési módokban 
3 hét után nincs megfelelő klinikai válasz, a kezelést 
abba kell hagyni. 

!. csoport: ha alig vagy egyáltalán nincs endo
gén ösztrogén aktivitás. 

ll. csoport: bizonyos fokú ösztrogén aktivitás 
esetén. 

Mindkét betegcsoport esetében az egymás után 
következő terápiás ciklusok során alkalmazott ada
golás! annak függvényében kell módosítani, hogy a 
beteg a megelőző kezelési sorozat során hogyan re
agált 

A tüsző fejlóctése a vér- és vizelet ösztrogén
szintjének ellenőrzésével, valamint ultrahangfelvéte
lekkel követhető. 

A Pergonalt a megfelelő ösztrogénszint elérésé
ig kell adni. 

Ha a vizelet ösztrogénszintje nem éri el a 180 
nmol/24h értéket. ill. a plazma 178-ösztradiolszintje 
1100 pmol/1 alatt marad, a folliculus fejlődése való
színűleg nem kielégitő. 

Az 514 nmol/24h feletti vizelet ösztrogén, ill. a 
3000 pmol/1-t meghaladó plazma 1713-ösztradiol
szint azonban az ovarium hyperstimulatiójának ve
szélyét jelzi, ezért ilyenkor nem szabad Profasit ad
ni és a betegnek legalább 4 napig tartózkodnia kell 
a nemi élettől. A Profa&i beadásának legalkalma~ 
sabb időpontja az á' nap, amelyen a vizelet 
ösztrogénszintje eléri csúcsértékét, vagy a 1713-ösz
tradiolszint-plazmacsúcs mérését követő nap. 

A Pergonal terápia ultrahanggal történő manito
rozása eselén a 16-25 mm közölti tüsző átmérő 
érett tüsző jelenlétére utal, és Igy ez a Profasi alkal
mazásának optimális idópontja. Amennyiben a do
mináns tüsző átmérője nem éri el a 16 mm-t, továb
bi Pergonal adására lehet szükség. 

Amennyiben több érett tüsző látható, nem sza
bad Profasi-t adni, mivel fennáll a töbszörös ovulá
ció kockázata és a hiperstimulációs tünetegyüttes 
kialakulásának veszélye. 

Mesterséges megtermékenyítési eljárások ese
tén superovu!atio kiváltása 

A superovulatio célja egyidejűleg több tüsző nö
vekedésének serkentése és ezáltal a megterméke
nyítés számára rendelkezésre álló petesejtek szá
mának növelése. 

Kétféle kezelési mód alkalmazható: 
1 . A ciklus 2-6. napján naponta 100 mg klomifen 

citrátot. valamint a ciklus 5. napjától kezdve napi 
150-225 NE Pergonalt kell adni a megfelelő méretú 
tüsző kifejlődéséig. 

2. Nincs klomifen citrátos előkezelés; a ciklus 2 

vagy 3. napjától kezdve kell napi 150-225 NE Pergo
nal-t adni a megfelelő méretú tüsző kifejlódéséig. 

Mindkét kezelési mód során az utolsó Pergonal 
injekció után 24-48 órával 10 OOO NE Profasi injek
ciót kell adni. 

A superovulatio kiváltására adagolt Pergonal 
monitorizálása általában a plazma 17 p-ösztradiol 
szintjének meghatározásával és ul.traha~gfelvéte
lekkel történik. 

A Profasi adására csak abban az esetben kerül
het sor, ha a plazma 17 p-ösztradiol szint minimum 
3500 pmol/1 (920 pg/ml) és az azzal együttjáró, ult
rahangvizsgálattal manitorozott tüsző növekedés 
alapján legalább 3 tüsző átmérője elérte amin. 15 
mm-t. ill. a legnagyobb tüsző átmérője a 18 mm-t. 

A petesejt nyerést laparoszkópia, vagy ultra
hang irányílású leszívás segítségével kb. 34-36 órá
val a Profasi injekció beadását követően kell végez
ni és mindegyik !üszőt le kell szívni. 

Férfiak 
Hypogonadotrop hypogonadismus 
A kezelést heti 2-3-szor 2000 NE Profasi adásá

val kell végezni a másodiagos nemi jellegek és a 
normál tesztoszteron szint kialakulásáig. Ha a 
spermiogenesis indukciója szükséges, de a Profasi 
hatására csak androgén természetű reakciók léptek 
fel, a kezelést legalább 4 hónapon át heti 3-szor 75 
NE Pergonal és heti 2-szer 2000 NE Profasi adásá
val kell folytatni. 

Ha a beteg spermiogenesise 4 hónap elteltével 
sem fokozódik, a kezelés heti 3-szar 75-150 NE 
Pergonallal és heti 2-szer 2000 NE Profasival folytat
ható. 

Bár férfibetegek esetén semmilyen specifikus 
manitorozás nem szükséges, a sperma analízis 
hasznos lehet a terápia hatékonyságának megálla
pítása során. 
a Mellékhatás 

Ritkán az injekció helyén irritáció, láz és izületi 
fájdalmak, túlérzékenységi reakciók (esetleg a lak
tóz tartalom következtében), hyperstimulatio, töb
bes terhesség. 

Férfiak esetében gynecomastia jelentkezhet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
o Figyelmeztetés 

A kezelést korszerű endokrinológiai kivizsgálás 
és ellenőrzés mellett kell végezni. 

A kezelés megkezdése előtt gondoskodni kell 
az esetlegesen fennálló egyéb endokrinológiai 
megbetegedések pl. hypothyreosis, mellékveseké
reg elégtelenség, hyperprolactinaemia vagy 
hypophysis daganat megfelelő kezeléséról, illetve 
az állapot rendezéséről. 

Ovulatio indukció, ill. IVF kezeléskor a férfi part
ner sperma analízis eredményének megfelelőnek 
kell lennie. 

Az ovarium hyperstimulatio veszélye a javasolt 
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adagok, ilL hatásellenOrzó módszerek betartásá\ 
csökkenthetó. 

A Pergonal hatására fellépó, túlzott ménc..: 
ösztrogénhatás általában nem okoz jelentós meliék
hatásokat, amíg az ovuláció kiváltása érdekébe:· 
Profasit nem adnak. Ezért a hormonvizsgálatokl< 
igazolt, Pergonal hatására bekövetkezv. túlzc 
ösztrogénhatás. eselén nem szabad Prolas it ad:: 
és a coitustól tartózkodni kell. 

A superovulatión áteső betegek esetében meg
növekedhet a hyperstimulatio kialakulásának kocká
zata (túl erős ösztrogén válasz, és többszörös tü
szőfejlödés). A valamennyi tüszöre kiterjedő leszí
vás csökkentheti a hyperstimulatio veszélyét. 

A Pergonal/Profasi kezelés után észlelt ikerszü
lések előfordulási gyakorisága 10~40%, melynek 
többsége kettős ikerszülés. 

A mesterséges megtermékenyítési eljárások so
rán a többes terhességek előfordulása a visszahe
lyezett oociták/embriók számától függ. 

Beszámoltak ektópiás terhességekről Pergonal 
kezelésben részesült és mesterséges megtermékc
nyítésen átesett betegek esetében. Az ilyen eljárá
sokkal kezelt betegekben gyakori a méhkürtöt érin
tó megbetegedés, mely a méhenkívüli terhesség 
fontos hajlamosító tényezője. Ok-okozati viszonyt a 
Pergonal alkalmazása és az ektópiás terhesség ki
alakulása között nem állapítottak meg. 

Amenorrhoea/anovulatio kezelése eselén az 
egynél több domináns !úszó mellett ultrahang vizs
gálattal megfigyelhető kisebb másodiagos tüszók 
jelenléte hyperstimulatióra utalhat. 

A vetéléssel végződő terhesség gyakoribb, mint 
az egészséges népességben, de nem haladja meg 
a más termékenységi problémákkal küszködó nők 
körében észlelhető mértéket. A Pergonal nem fokoz
za a veleszületett rendellenességek kialakulásának 
kockázatát. 

Túladagolás. A túladagolás következtében fellé
pő esetleges toxikus reakciók mindezidáig nem is
meretesek, eltekintve a nagy dózisban adott 
Pergonal okozta hyperstimufatiótól, melynek tünetei 
rendszerint 3--6 nappal a Profasi adása után lép
nek fel. 

- Enyhe fokú hyperstimulatio esetén enyhébb 
hasi duzzadás és fájdalom, a petefészkek kb. 5 cm 
átmérőjűre történő megnagyobbodása jelentkez
het. 

Terápia: ágynyugalom, gondos megfigyelés, és 
tüneti kezelés. A petefészek megnagyobbodás 
gyorsan visszafejlődik. 

- Mérsékelt hyperstimulatio eselén kifejezettebb 
hasi feszülés és fájdalom, hányinger, hányás, has
menés, valamint a petefészkek 12 cm .átmérójűre 
történő megnagyobbodása jelentkezhet. 

Terápia: ágynyugalom, gondos megfigyelés és 
megtermékenyülés esetén a súlyos hyperstimulatio
ra utaló jelek észlelése. A megnagyobbodott pete-

fészkek bimanuális vizsgálatát óvatosan kell elvé
gezni, nehogy a ciszták megreped jenek. 

A tünetek 2-3 hét elteltével spontán visszafejlőd
nek. 

-Súlyos hyperstimulatio ritkán fordul elő; a tüne
tei: kifejezett hasi feszülés és fájdalom, ascites, 
pleuralis folyadékgyű lern, csökkent vértérfogat, a vi
zeletürítés csökkenése, az elektrolit egyensúly zava
ra, sokk, a petefészkek 12 cm-t meghaladó 
átmérójüre történő duzzadása. Terápiaként fekvőbe
teg intézeti elhelyezés, konzervatív jellegű kezelés, 
elsősorban a vértérfogat helyreállítása, ill. a sokk 
megelőzése alkalmazandó. Ha nem következik be 
megtermékenyülés, a heveny tünetek néhány nap 
alatt, a petefészek méretváltozása 20-40 nap alatt 
visszafejlódik. Teherbeesés eselén a tonetek fennál
lásának időtartama elhúzódhat. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15~25 °C), fény
tól védve. 

Az izotóniás nátrium-klorid oldattal elkészített in
jekciót azonnal fel kell használni. 
o Megjegyzés: ++Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4257 (75 NE); 

OGYI-T: 4 258 (150 NE) 

PERMIXON tilllitabHitta(60xf ·•·•·• 
PI.ERFEFAÍ3RE .· • ATCkód(:liJ4~X 

Az androgének túlsúlya a prosztata mirigy sejtje
inek fokozott növekedését okozza, ennek hatására a 
prosztatasejtekben anyagcsere zavarok lépnek fel. 
A megnagyobbodott prosztata-mirigyállomány kö
vetkeztében vizeletürítési nehézségek lépnek fel. 

A lipidoszterolitikus serenoa repens (törpepál
ma) kivonat mint növényi antiandrogen gátolja a 
tesztoszteront dihidrotesztoszteronná alakító 5-a
reduktáz enzimet és a dihidrotesztoszteron 
androgénreceptorokhoz való kötődését. Ezenkívül 
csökkenti a kapilláris permeabilitás! és így decan
gestiv halással is rendelkezik. Normalizáljaa prosz
tatasejtek anyagcseréjét, csökkenti a prosztata duz
zanatát, a residuumot és a vizelés idejét, valamint 
fokozza a vizeletáramlást. 
• Hatóanyag 

80 mg lipidosterolum extractum serenoae 
repentis ( sabalis serrulateae) kapszulánként. 
o Javallat 

Benignus prostata hyperplasia okozta funkcio
nális tünetek (vizelési panaszok, pollakiuria, dysu
ria, pelvicus congestio stb.). 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Szokásos adagja naponta 2-szer 2 tabletta reg
gel és este az étkezéssei egyidejűleg. 
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e Mellékhatás 
Ritkán gyomorpanaszok, hányinger. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretes. 

• Figyelmeztetés 
Eltartás: szo[:lahömérsékleten (15~25 °C között) 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi száin: OGYI-T: 4460 

PIAACETAM AL 800. filmtabletta 
(30x; SOx; 1 OOx) 

ALI UO ATC kód:-Nó'6B X03 . . . 

A piracetamnak három farmakológiai főhatása 
van: javítja az agy vérellátását, glukóz-utilizációját 
és oxigénfelvételét 
. Egyidejűleg_ fokozódik a nukleotid-anyagcsere, 
1avul az agysejtek energiapotenciálja, fokozódik a 
lysosomalis enzimek aktivitása és a leucin incorpo
ratioja. A véráramlás fokozódásában szerepe van a 
vörösvérsejtek nagyobb elasticitásának és a throm
bocytaaggregatio gátlásának is. 
e Hatóanyag 

800 mg piracetamum (okkersárga színú, 
oblong, bikonvex, egyik oldalán felezővonallal ellá
tott filmtablettánként). 
• Javallat 

A csökkent agyi funkciók alábbi tünetei: 
lndítékszegénység, inaktivitás, fáradékonyság, 

a koncentrációs készség !omlása, memóriazavar, 
lehangoltság és emotionalis labilitas. 

Posthypoxiás aphasia, myoclonus corticalis, 
mútéti hypoxia, vertigo, vestibularis nystagmus. 

Az agyi organikus psychosyndromákban (pri
mer degeneratív vagy multifocalis dementiában) 
környezeti negatív befolyás kivédése. 

Idős korúak éberségi-, hangulat- és magatartás
zavarai, személyiséghanyatlása. 
e Ellenjavallat 

Súlyos veseelégtelenség, 20 ml/perc alatti krea
tinin-clearance. 

Terhesség és szoptatás időszakában általában 
ellenjavallt, a placentán átjut, nem ismeretes, hogy 
kiválaszlódik-e az anyatejjel. 

Izgalmi állapottal társult depressio relatív ellenja
vallat. 
• Adagolás 

A szokásos napi adag felnőtteknek 3-szar 1 film
tabletta (2,4 g), a maximális napi adag általában 3-
szar 2 filmtabletta (4,8 g). 

Myoclonus corticalis adjuváns kezelésében a 
szokásosnál magasabb adagok is indokoltak lehet
nek. Ebben az indikációban alkalmazása 16 év alatt 
nem ajánlott. 

Enyhe és középsúlyos vesemúködési zavar ese
lén aszokásos adag felét szabad alkalmazni. 

A kezelés időtartama legalább 4-6 hét, de ked
vezőnek túnő kezdeti eredmény esetében több hó
nap is lehet. 

A tablettát célszerű bő folyadékkal bevenni. A 
napi adagot 2-3 részre elosztva kell bevenni 
• Mellékhatás · 

Fokozott mctoros aktivitás, alvászaVarok> felfo
kozott szexualitás, agresszivitás, de paradox hatás
ként álmosság, depressiós állapot és súlynöveke
dés is létrejöhet. 

Ritkábban fordul elő nyálfolyás, émelygés, há
nyás, fokozott étvágy, szédülés (vérnyomásemelke
dés vagy -süllyedés következtében), valamint aller
giás reakció. 

Kivételesen előfordulhat a görcsküszöb csökke
nése is. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Arnfelamin és egyéb központi idegrendszeri sti
mulánsok hatását a píracetam fokozhatja és erősöd
het a neurolepticumok hyperkinetikus hatása is. 

Pajzsmirigy-hormonokkal kezeltek és hyper
thyreotikusok fokozott érzékenységük miatt kOlönös 
gondosságot igényelnek. 
e Figyelmeztetés 

Vesebetegeknek csak különös óvatossággal ad
ható, a vesefunkciók folyamatos manitorozása aján
lott. 

Időskorúak kezelése során is célszerű a vese
funkció! ellenőrizni. 

Ha a kreatinin-clearance 60 ml/perc alatti, vagy 
a szérumkreatinin 1,25 mg%-nál magasabb, az 
adagolás az alábbi: 

Kreatinin
clearance 

60-40 ml/perc 
40-20 ml/perc 

Se kreatinin Adag 
érték 

1.25-1,7 mg% normál adag fele 
1.7 -3,0 mg% normál adag negyede 

Eltartás: szobahómérsékleten, száraz helyen. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4460 

PIBEN.ZEpiN-~i2sillig •• t~tilet.tíi(S~ítj 
. PIRENZEpiN-Q:só mg.filmtabi~tta 

(SO x) 

BIÖGAL.• .••.•. • 

A pirenzepin anticholinerg hatású vegyület, 
amely kompetitiv módon antagonizália az acetilkolin 
hatásait az M1 altipusú muszkarin receptorokon. 

Mivel terápiás adagban szelektíven kötódik a 
gyomornyálkahártya M1 altípusú muszkarin recepte-
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raihoz, kevesebb- az M2, M3 receptorok blokkolá
sén alapuló (gastrointestinalis motilitást befolyásoló, 
cardiovascularis, szemészeti, urológiai)- mallékha
tása van, mint a hagyományos, nem szelektív antl
cholinerg vegyületeknek. 

Csökkenti a gyomor bazális és stimulál! sav
szekrécióját, továbbá a pepszin szekréció!. 

Hidrofil sajátsága révén a pirenzepin csekély 
mértékben jut át a vér-agy gáton. 

Biohasznosulása kb. 25%, eliminációs felezési 
ideje kb. 12 óra. Szérumfehérjékhez 

12%-ban kötődik. 90%-ban változatlan formá
ban a széklettel választódik ki. 
• Hatóanyag 

25 mg, ill. 50 mg pirenzepinium dichlmatum 
(26,06 mg, ill. 52,12 mg pirenzepinium dichlomtum 
monohydricum formájában) tablettánként. 
e Javallat 

Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni. Gastritis, dys
pepsia adjuváns kezelése. Gyógyszerek okozta 
gyomorpanaszok kezelése. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert allergia. Szap
tatás alatt alkalmazása kerülendő, mivel az anyatej
be átjut 
e Adagolás 

Szokásos adagja napi 2-szer 50 mg. A gyógy
szert reggel és este, fél órával az étkezés előtt, ke
vés folyadékkal kell bevenni. 

Gyomor-és nyombélfekély súlyosabb eseteiben 
a napi adagot 150 mg-ra lehet emelni, amelyet két 
egyenlő részre osztva reggel és este kell bevenni. 

A tünetek megszúnte után ajánlatos a kezelést 
még 2 hétig folytatni. A kezelés időtartama lehetőleg 
ne haladja meg a 3 hónapot. 
e Mellékhatás 

Allergiás bőrreakciók, fejfájás, szájszárazság, 
hasmenés, obstipatio, akkomodációs zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyéb anticholinerg hatással rendelkező sza
rekkel (pl. atropin, antihisztaminok, butirofenonok, 
fenotiazinok, triciklikus antidepressánsok) együtt 
adva az anticholinerg hatás fokozódik. 

- H -receptor-blockolókkal történő együttadása 
a gyom~rsav-szekréció fokozott mértékű gátlásához 
vezet. 
e Figyelmeztetés 

óvatosan - fokozott ellenőrzés mellett - alkal
mazható szűkzúgú glaucoma, hólyagürftési zavarok 
esetén. 

Bár állatkísérletekben embriotoxikus és terato
gén hatást nem tapasztaltak, az általános klinikai 
gyakorlatnak megfelelően alkalmazása a ter~esség
ben - különösen annak első három hónapjában -
nem javasolt. 

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 tünetei: látászavar, bőNörösség, 
szájszárazság, tachycardia. 

Kezelése: parasympathomimetikumok adása, 
tüneti terápia. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4501 (25 mg tabL); 
OGYI-T: 4502 {50 mg tabi.) 

PIRO~ICA~'.JENAP~ARMi1 O;n)'g 

~ap~zuia;'<:Z,2}(l •. ·.· ..•. ;··.,,, ·.·.·;·.;·;·,······ ;·.;· .•. ,·: ..... 
'.J'I~OXICAF\l~JENAPHAf!f\lj20>mg·:·>·;;:;. 
; kapszula (~Ox) < .•• , .... ;··.·• ·. · 

·' f!Rg)(I,?A~·.JE,~AP~.AR~ 2~}''~\ •• , •. , 
vegbelkup.(1 Ox)., ;;; . <· ;.> "";;,· 

Hatóanyaga, a piroxicam nemszteroid gyulla
dáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító. Hatását a 
prosztaglandinszintézis gátlása révén fejti ki. Ennek 
következtében csökken a gyulladt szövetek duzza
nata és fájdalmassága. A vegyület gátolja az ATP
vel indukált thrombocyta-aggregatiót is. 

Jól felszívódik. A csúcskoncentráció oralis bevi
tel után 3-5 órán belül alakul ki. 

A májban metabolizálódik hidroxiláció és konju
gáció útján glukuronsawaL Túlnyomórészt a vizelet
tel kisebb része a széklettel ürül és csak kevesebb 
mi~t 5% változatlan formában. Nagyon erősen kötó
dik a szérumfehérjékhez (99%). 

Felezési ideje hosszú, kb. 50 óra, Igy a plazma
kancentráció egyensúlya napi egyszeri bevétellel is 
biztosítható. 
e Hatóanyag 

10 mg, ilL 20 mg piroxicamum micronisatum, al
só és felső részén fehér színú {10 mg-os), ilL alsó ré
szén fehér és felső részén kék színú (20 mg-os) zse
latin kapszulánként. 

20 mg piroxicamum micronisatum végbélkúpon
ként 
e Javallat 

Akut- és krónikus arthritisek (különösen a 
rheumás eredetúek), akut köszvényes roham, 
Bechterew-kór és egyéb rheumás és gyulladásos 
gerincoszlopbántalmak, arthrosiso~ és, spo.ndyl
arthrosisok akut fellángolásai, valam1nt alagyreszek 
rheumás betegségei. 
e Ellenjavallat 

Gyomor- és bélvérzés, gyomor és nyombélfe
kély, ismeretlen etiológiájú vérképzési z?var~k. 
Szalicilát- vagy egyéb nemszteroid gyulladascsok-
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kentőkkel, az oxicamok csoportjába tartozó vegyü
letekkel szembeni túlérzékenység, indukált porphy-
ri a. 

Terhesség és szoptatás időszaka. 
12 év alatti életkor. 
Csak gondos megfontoláS alapján és állandó 

megfigyelés mellett adható a készítmény, ha a be
teg korábban gyomor-·vagy bélvérzésben, illetve fe
kélyben szenvedett, valamint szívelégtelenségben 
és egyéb eredetű oedemában, magasvérnyomás
ban, súlyos vese- és májbetegségekben. 

A végbélkúp az anus, illetve rectum gyulladá
sos, valamint vérző állapotában nem alkalmazható. 
• Adagolás 

Valamennyi kiszerelési formából a szokásos na
pi adag esetleg 10 mg, általában 20 mg, 

Különösen súlyos és fájdalmas esetekben az el
ső két napon 30 mg, akut köszvényben 40 mg. (A 
köszvény tartós kezelésére nem javallt) 

A kapszulákat szélrágás nélkül, étkezés közben 
vagy után kell bőséges folyadékkal bevenni. A vég
bélkúp behelyezésa székelés után történjék. 

A kezelés időtartama a betegség jellegétől és a 
beteg állapotának alakulásától függ. 

A nagyobb adagok növelik a gastrointestinalis 
mellékhatások kockázatát 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszokkal (émelygés, teltség
érzés, hasmenés, epigastrialis fájdalom, abdami
nalis panaszok) viszonylag gyakran kell számolni. 

Rejtett enteralis vérvesztés, gyomor-, ill. nyom
bélfekély ritka, de a kezelés megszakitását teszi 
szükségessé. 

További - ritkábban e19fbrduló - mellékhatás: 
túlérzékenységi reakciók a bőrön és az arcon, fény
érzékenység, fejfájás, orNérzés, szédülés, fáradt
ság és látászavarok. 

Előfordult már Stevens-Johnson-syndroma, 
Lyell-syndroma, nyálkahártyavérzés és hajhullás is. 

Vérképzőrendszeri mellékhatások: ritkán anae
mia, aplastikus anaemia, haemolytikus anaemia, 
leukopenia, eosinophilia, pancytopenia, thrombocy
topenia és Schöniein-H enoch purpura. 

Megemelkedhetnek a szérum transzamináz- és 
a karbamid értékek. 

A haemoglobin- és haematokrit érték gastroin
testinalis vérzés nélkül is csökkenhet 

Elvélve szívelégtelenséget, ritmuszavart alsó
végtagi oedemát, vesekárosodást, pancreatitis!, 
metabolikus zavart okozhat 

A végbélkúp alkalmazása helyi fájdalmat. égető 
érzést, viszketés!, tenesmus!, igen ritkán rectalis 
vérzés! okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyéb gyulladásgátlókkal történő együttes 
adása a gastrointestinalis mellékhatások veszélyét 
fokozza. 

-A piroxicam a vérnyomáscsökkentők, !3-recep-

tor blockolók hatását csökkentheti, a litiumkészit
mények pfazmaszintjét növelheti. 

- A káliummegtakarító diureticumok hatását fo
kozhatja {hyperkalaemia veszélye nő). 

- Piroxicamot és más, szintén erős fehérjekötő
désű gyógyszereket együtt alkalmazva a beteg 
gondos megfigyelése szükséges az esetleges 
adagmódosítás céljából. 

- Acetilszalicilsav a piroxicam plazmai:Zihtjét 
csökkentheti. 

- A véralvadásgátlók hatása fokozódhat. ezért 
egyidejű piroxicam-kezelés alatt a véralvadás rend
szeresen ellenőrizendő. 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása eselén a máj- és vesefunk
ció, valamint a vérkép és a beteg általános állapota 
rendszeresen ellenőrizendő. 

Azok a betegek, akiknek anamnesisében gyo
mor- vagy nyombélfekély, perforatio vagy gastroin
testinalis vérzés szerepel, csak fokozott, rendszeres 
orvosi ellenőrzés mellett szedhetik. 

Csökkent vese-vérátáramlást okozó betegsé
gek, keringési elégtelenség, májcirrhosis, nephro
sis-syndroma fokozott rizikótényezőt jelent, ezért 
szív-, vese- és májbetegeknek csak fokozott körülte
kintéssel és állandó oNosi ellenőrzés mellett alkal
mazható. A vérkép, a máj- és vesefunkció ellenőrzé
se szükséges. 

Ha a májfunkciós vizsgálatok eredményei káros 
eltérést jeleznek, a kezelést meg kell szakítani. 

Látászavarok jelentkezése esetén szemészeli 
vizsgálat szúkséges. 

Túladagolás esetén supportív- és tüneti kezelés 
javallt. 

Az aktív szén csökkenti a piroxicam felszívódá
sát és reabszorpcióját. 

Eltartás: A kapszulák száraz helyen, a végbél
kúpok 25°C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4605 (10 mg); 
OGYI-T: 4606 (20 mg); OGYI-T: 4607 (kúp) 

POLYSH.AN>9eF(s~i~·15 gitasak;·~ 
HOgtubusj Y<.··· 

POLYSILAN cuk.orme'!)tes'gél 
(30 x 15 g tásill.<); 

sÁN0Fí:wiNTH-RóÍ?Jt-HiNöíN

,h;TC''k'6d:-·,Ab2b;Áti2 

A dimetikon (dimetilpolisziloxán) szilikon szár
mazék. Kémiailag és biológiailag semleges, az 
emésztési traktusban lévő anyagokkal (emésztési 
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nedvek, táplálék, gyógyszerek) nem reagál. és a 
mikroorganizmusok nem támadják meg. Habzás
gátló hatású. 

A finom emulzió (gél) formájában szájon keresz
tül bevett d imetikon a gyomor és a nyelőcsó nyálka
hártyán vizhatlan filmbevonatot képez, amely a sa" 
vaknak ellenáll. 

A gyomornedv pH-jára nincs hatása. 
A gél megszünteti az étkezés után előforduló fel

fúvódás! is az aerophagiában szenvedó betegek
nél. Nem okoz székrekedést. 

A bélfalon nem jut át. Nem befolyásolja egyéb 
gyógyszerek bélben történő abszorpcióját és nem 
hat az intestinalis motilitásra sem. A Polysil an gél a 
röntgen sugarakat átengedi. 
G Hatóanyag 

Cukor tartalmú orális gél: 
25,5 g dimeticonum (170 g-os tubusban) édesí

lőszerként szarbit 20.4 g, szaccharóz kb. 40 g tu
busonként, ill. 2,25 g dimeticonum (15 g-os tasa
konként) édesítöszerként: szarbit 1,80 g, szacharóz 
3,50 g tasakonként 

Festékanyag: Poncean 4R E 124, ízesítő anyag: 
málna aroma. 

Cukormentes orális gél: 
2,25 g d imeticanum 15-g-os tasakonként 
Festékanyag quinolin sárga E 104, ízesftőanyag: 

banán aroma 
e Javallat 

Meteorismus és flatulencia kezelése. Étkezés 
utáni felfúvódás, gyomor teltségérzés, aerophagia 
Különböző eredetű gyomorégések (gyógyszer, al
kohol és dohányzás) okozta fájdalmak enyhítése. Az 
oesophagus és gyomor mucosa védő terápiája. Sa
vas regurgitáció. 
• Ellenjavallat 

Ileus. Terhesség, szoptatás. (A terhes nőkre vonat
kozó, kontrollált vizsgálatok nem állnak rendelkezésre.) 
e Adagolás 

Szokásos adagja telnófteknek általában (1 evő
kanál== 15 g gél), vagy i zacskó a főétkezések elött 
és a gyomorégés jelentkezésekor. Az adagolás erős 
gyomorégések esetén megismételhető. A gélt víz 
hozzáadása nélkül, önmagában kell bevenni. A ke
zelést szükség esetén, huzamosan, csak az orvos 
beleegyezésévellehet folytatni. 

Gyermekeknek a kortól függően 1-3 kávéskanál 
naponta, vagy ennél több, az orvos utasitása szerint 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A Polysilan gél két változatban ~erül forgalom
ba, a felírásnál kérjük megjelölni, hogy cukor tartal
mú vagy cukor nélküli. 

A cukrot tartalmazó gél szarbittal és szacharóz
zal van édesítve. 

1 evőkanál gél(= 1 tasak) 3,5 g cukrot tartalmaz. 
1 tubus(= 11 evőkanál gél). 
Eltartás: szabahőmérsékleten 

e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4586 (gél); OGYI-T: 
4588 (cukormentes) 

PBEGNAVIT kapszúlá(30X;@; 

1aox) 
MERÖÍ<~E' A:t:C'kód_:9\1:1'fX;.Aiú 

Javítja és megelőzi a különböző eredetű vitamin
és ásványianyag hiány okozta anyagcsere zavaro
kat. Összetétele igazodik pl. a terhesség, ill. szopta
tás alatti magasabb vitamin szükséglethez. 
e Hatóanyag 

retinaium palmitinicum 
cholecalciferolum 
thiaminium mononitricum 
ribafiavinum 
piridoxinium chioratum 
cianocobalaminum 
nicotinamidum 
e.cidum ascorbinicum 
calcium pantothenicum 
acidum falicum 
alpha- tocopherolum aceticum 
terrosum fumaricum 
dicalcium phosporicum anhydricum 
e Javallat 

kapszulánként 

3000 NE 
200 NE 
1,5 mg 
2,5mg 
5,0mg 
S,Omg 

15,0 mg 
75,0 mg 
10,0 mg 
0,75mg 
10,0mg 
30,0 mg 

250,0 mg 

Vitaminhiány pótlására, illetve kialakulásának 
megelőzése fokozott igény eselén (pl. terhesség, 
vagy szoptatás idején). 
e Ellenjavallat 

Anaemia perniciosa. 
e Adagolás 

Általában naponta 1 kapszula. Terhesség idején 
az l. trimesterben naponta 1 kapszula, a ll., lll. 
trimesterben naponta 2 kapszula. Szoptatás idején 
naponta 2 kapszula. 

A kapszulákat szélrágás nélkül, étkezés közben 
kevés folyadékkal kell bevenni. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A Pregnavit kapszulát nem szabad más multivi
tamin, ill. A-vitamint vagy származékait tartalmazó 
gyógyszerkészítménnyel együtt alkalmazni, mivel 
ezesetben a zsiraidékany A-, O- és E-vitaminok túl
adagolása történhet 

Terhesség idején a napi 6000 NE A-vitamin 
mennyiséget nem szabad túllépni. 
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A készítményben lévő ribafiavin (82) a vizeletet 
erősen sárgára színezheti. 

Eflartás: 25°C alatti szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4297 

PRIMPEBAN 1 O m9/21lllinjékció 
(3x 2ml; 6 x 2 ml) 

PRIMPEBAN .1 Omgtabletta (Í!Ox) 
PRIMPEBAN 10 mg gyermekkúp 

(10x) .•.. . ·. ··.... < 
PRIMPERAN 20 mg l<úp (1 Ox) 
PHIMPERAN. cseppek(6Uínl) 
PBIMPEBAN oldat(200 ml) 
DELAGAANGE ATÖ,kÓd:,Ji.b3í=;Ab'f 

A metoklopramid dopaminreceptor-antagonista. 
Az agytörzsben lévő hányásközpont trigger-zónájá
nak dopaminreceptoraira hatva fejti ki antiernetikus 
hatását. Hatásmechanizmusában az alábbi ténye
zők játszanak szerepet: 

- normalizálja a gastro-duodenalis peristalticát; 
- csökkenti az intestinal is tranzitidőt a gyomor-

sav-szekréció fokozása nélkül; 
- relaxálja a pylorus sphinctert és megnöveli a 

gastrooesophagealis sphincter nyugalmi tónusát. 
fokozza a nyelőcső kontrakciós hullámainak ampli
tudóját és gyorsítja a gyomor kiürülését; 

- fokozza a vékonybéi-Peristalticát. 
A metoclopramid felezési ideje emberben 

3,2-4,9 óra, térfogatmegoszlása 1-3,5 1/kg. 
Főleg a vizelettel választódik ki változatlan 

és/vagy glukoronizált, ill. szulfatált formában. 
• Hatóanyag 

1 O mg metoclopramidium dichlmatum 2 ml-es 
ampullánként 

10 mg metoclopramidium chioratum fehér, il!. 
csaknem fehér, enyhén domború, egyik oldalán fe
lezővonailal, másik oldalán "PRIMPERAN" felirattal 
ellátott tablettánként. 

200 mg metoclopramidiul-n chioratum vizes ol
datban (200 ml) üvegenként (5 ml teáskanálban 5 
mg). 

156 mg metoclopramidium dichloratum vizes ol
datban (60 ml) üvegenként (1 csepp = O, 1 mg). 

20 mg metoclopramidum végbélkúpontként 
10 mg metoclopramidum gyermek-végbélkú

ponként 
G Javallat 

Különböző eredetű émelygés és hányás 
A motilitas zavaraival kapcsolatos emésztési 

rendellenességek (pl.: gastroduodenalis hypomotili
tas, hypotonia, atonia, gastroduodenalis reflux). 

A jejunum biopsiája és az emésztőtractussal 
kapcsolatos egyes radiologiai vizsgálatok előkészí
tése. 
o Ellenjavallat 

A készítmény nem alkalmazható azon esetben, 
amikor a gastrointestinalis motilitas további stimulá
lása veszélyes lehet, mint pl. a gastrointestinalis vér
zések, mechanikus obstructio és emésztőszervi 
perforációk, valamint olyan betegekn€k, akiknek 
anamesisében neurolepticumok okozta tardív dys
kinesia fordult elő. 

Phaeochromocytoma, epilepsia és fokozott 
görcskészség. 

Kisgyermekkorban: vörösvérsejt- és haemoglo
bin-képzési zavarok. 

Szoptatás ideje alatt alkalmazása nem javallt, 
mivel a hatóanyag az anyatejbe kiválasztódik. 

Terhesség alatti alkalmazása megfontolandó az 
előny/kockázat gondos egyedi mérlegelésével. 
e Adagolás 

- Felnófteknek 
Injekció: akut esetekben 1 ampulla im. vagy ív., 

ha szükséges, 1 nap alatt legfeljebb 4 alkalommal; 
Tabletta: általában napi 3-szor 5-10 mg (Y2-1 

tabletta) étkezés előtt kb. 30 perccel; 
Oralís oldat: 1-2 teáskanál (5-10 mg) naponta 3-

szor, az étkezések előtt kb. 30 perccel (1 teáskanál 
=5 mg/5 ml); 

Kúp: 1-2 kúp (20-40 mg) naponta. 
- Gyermekeknek 
Gyomor-bélmotilitas zavara esetén az ajánlott 

adag 0,1 mg/ttkg, 3-4-szer naponta. 
Csecsemők és 3 év alatti gyermekek: 1 csepp/ttkg, 

3-szor naponta. 
4-1 O éves korban: 1 csepp/ttkg, vagy 1 ml ivóol

dat/10 ttkg, 3-szar naponta. 
11-15 éves korban: 1 ml ivóoldat/10 ttkg, 3-szor 

naponta. 
30 kg-os testsúly felett: Y2 tabi. vagy Y2 gyermek

kúp, 2-3-szar naponta. 
e Mellékhatás 

Álmosság, bágyadtság, szédülés, továbbá rit
kán fejfájás, álmatlanság, hasmenés és nagymérté
kű bélgázosodás. Főleg gyermekeken és fiatal fel
nőtteken extrapiramidalis tünetek, mint facialis gör
csök, kényszermozgások, ferde fejtartás, tartós al
kalmazás eselén tardív dyskinesia. Ezek a tünetek 
egyetlen adag bevétele után is jelentkezhetnek, a 
kezelés megszakításakor rendszerint spontán meg
szúnnek .. 

Ritka endocrin mellékhatásként amenorrhoea, 
galactorrhoea, gynecomastia, hyperprolactinaemia 
előfordulhat. 

Néhány esetben depressiós tünetek jelentkez
nek. 

Újszülötteken, különösen koraszülötteken 
methaemoglobinaemia előfordulását figyelték meg. 
Ilyenkor lassan iv. 1 mg/ttkg metilénkék adandó. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- neurolepticumokkal (a központi idegrendszeri 

hatás erősödik); 
- digoxinnal és cimetidinnel (felszívódásukat 

csökkentheti) 
- paracetamollal és különböző antibioticumok

kal (pl. tetraci~lin). továbbá alkohollal ( felszívódásu
kat gyorsítja, illetve fokozza). 

Nem adható: 
- anticholinergicumakkal (a gastrointestinalis 

motilitasra gyakorolt hatását gátolja), 
- antiparkinsonicumokkal (a gastrointestinalis 

motilitásra gyakorolt hatását gátolja), 
- fenotiazinokkal, triciklikus antidepressan

sokkal, sympathomimeticumokkal és MAO-gátlókkal 
(érzékeny egyéneken extrapyramidalis reakciók -
görcsjelenségek a fej-, nyak-, váll területén -léphet
nek fel). 
e Figyelmeztetés 

Veseelégtelenség esetén a funkciózavar mérté
kének megfelelően az adagokat csökkenteni kelL Fi
atal korúak és súlyos veseelégtelenségben szenve
dó betegek metoklopramid kiválasztása korlátozott, 
ezért fokozott figyelmet kell fordítani a nemkívánatos 
hatásokra, és ezek fellépte eselén a gyógyszer sze
dését azonnal fel kell függeszteni. 

Bár az állatkísérletes adatok szerint a metoklo
pramidnak teratagen effektusa nincs, terhesség 
esetén alkalmazása megfontolást igényel. 

A gyógyszer előírás szerinti használat esetén is 
megváltoztathatja a reakciókészséget a járműveze
tés biztonságát vagy a gépek kezeléséhez szüksé
ges alkalmasságot csökkenti. Ez fokozottan érvé
nyes egyidejű alkoholhatás esetén, ezért alkalmazá
sának első szakaszában-egyénenként változó ideig 
-járművezetés vagy baleseti veszéllyel járó munka 
végzése kerülendö. A továbbiakban az orvos egye
dileg állapítja meg a tilalom mértékét. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
szeszesital fogyasztása veszélyes lehet. ezért kerü
lendö. 

Túladagolás eselén speciális antidotum hiányá
ban tüneti terápia (izomrelaxans és/vagy anticholin
erg antiparkinsonicum), továbbá supportiv intézke
dések szükségesek. 

Eltartás: 25 °C alatt. Az in j., oldat és cseppek a 
fénytól is védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 2089 (tabi.); OGYI-T: 
4450 (10 mg inj.); OGYI-T: 4448 (10 mg gyermek
kúp); OGYI-T: 4449 (20 mg kúp); OGYI-T: 4447 
(cseppek); OGYI-T: 4446 (oldat) 

PROFENID 2,5'% gél (60 g) 
RHONE-POULENC ·~6A.ER :: · .. 

. ÁTé kód~')Vi021\·A~O. 

Hatóanyaga, a keleprofen nemszleroid gyul
ladásgátló, fájdalomcsillapító. Gél formában alkal
mazva kevéssé szlvódik fel, szisztémás hatása az 
orális bevitellel összevetve csupán 5%, ezért lokális 
alkalmazással a helyi hatás számottevő szisztémás 
hatás nélkül érhető el. 
e Hatóanyag 

1 ,5 g ketoprofenum vízzel lemosható gélalapa
nyagban (60 g) tubusonként 
o Javallat 

Elsősorban sportsérülések által okozott con
tusiók, distorsiók, tendinitisek, myalgiák, post
traumás oedemák. Kizárólag ép bórfelületen sza
bad alkalmazni. 
e Ellenjavallat 

Ketoprofen-, ill. acetilszalicilsav-allergia. Csak 
ép bórfelületre alkalmazható, nyálkahártyára, szem
be ne kerüljön. 
e Adagolás 

A fájdalmas, de ép bórfelületet naponta kétszer 
a géllel bedörzsölni. Occlusiv kötéssel is használha
tó. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás bőrjelenségek: viszketés, bőrpír, 
kiütés. Bárkiütések megjelenése a kezelés azonnali 
abbahagyását indokolja. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4335 

· ~~~~~~:~~~~an1~9k~~:~~rra~~rl~li·[· 
· ·,(l4Xh . '·<::::.:o/··. 

Fü:;ON'E~·PObEENd!'~b~Ei=i::, . . ... 
. . .. . .............. )i.f8;:kóH:ii~:oJA:~Ö3';: 

Hatóanyaga a ketoprofen, nemszteroid gyulla
dáscsökkentő. Az aril~karboxilsavból származtatha
tó propionsav-csoportba tartozik. Gyulladásgátló, 
fájdalomcsökkentő és lázcsillapító, gátolja a prosz
taglandinszintézist és a thrombocytaaggregatiót. 

Felszívódása gyors. A maximális plazmakon
centrációt im. i nj. esetén 20-30 perc alatt, a kapszu
la adagolásával 60-90 perc alatt, a retard tabl. ese
lén az 5. órában éri el. A retard tabi. a 18. óráig biz
tosít folyamatos piatót és a 24. órában még szignifi~ 
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káns szint mérhetó. Proteinkötődése 99%. Diffundál 
a synovialis folyadékba és átjut a placenta-barri
eren. 

Biotranszformációja: kisebb részben hidroxiláló
dik, döntő többsége glukuronsawal konjugálódik. A 
vizelettel kevesebb, mint 1% változatlan formában 
kb. 65-75% gluÍ<.uron-konjugált alakban ürül. Kivá~ 
lasztódása gyors: bármely módon történő adagolás 
esetén a beadott dózis 50%-a 6 órán belül eliminá
lódik. Kb. 1-8%-a széklettel távozik. - Időseken a 
ketoprofen felszívódása nem változik, a megnöve
kedett eliminációs felezési idő és a csökkent total 
clearance lassúbb biotranszformációra utal. Vese
elégtelenségben csökken a plazma clearance és nő 
az eliminációs felezési idő. 
e Hatóanyag 

50 mg ketoprofenum krém színú kemény zsela
tin kapszulánként; 

200 mg ketoprofenum fehér, egyik oldalán 
"PROFENIO LPn jelzéssel ellátott filmbevonalú 
retard tablettánként. 
e Javallat 

Primer krónikus poliarthritis, spondylarthritis 
ankylopoetica, Reiter-syndroma, arthritis psoriatica, 
valamint fájdalmas mozgáskorlátozottságot okozó 
arthrosisok. Akutan fellépő lágyrész-rheumatismus 
(akut fájdalmas váll, ingyulladás), köszvényes arthri
tis, arthrosisok, lumbalgiák, súlyos gyöki fájdalmak 
rövidtávú kezelése. 
e Ellenjavallat 

Ketoprofennel és egyéb hasonló hatású készít
ménnyel szembeni túlérzékenység. Acetilszalicil
savra (pl. lstopyrin, Aspirin, l).almopyrin) is allergiás 
betegeken asthmás rohama( válthat ki. 

Ulcus ventriculi és duodeni. Recidiváló peptikus 
ulcus, krónikus dyspepsia. Súlyos veseelégtelenség 
(clerance 60 ml/min). Súlyos májelégtelenség, he
patitis. 

15 év alatti életkor. 
A terhesség első trimesterében nem javallt. Utol

só trimesterében azonban abszolút ellenjavallt, ami
kor is minden prosztaglandinszintézis-gátló szer a 
magzatban renalis és cardiopulmonalis toxicitás! 
okozhat (pulmonalis hypertensio a ductus arteriasus 
korai záródásával)_ A terhesség végén az anyai és 
magzati vérzési idő megnyúláSát is okozhatja. 

Emberen eddig malformatiót nem közöltek 
Szoptatás: farmakológiai adatok hiányában 

szapiatás alatt nem ajánlott. 
e Adagolás 

Kezdó adag 300 mg (6 kapszula), két vagy há
rom részre elosztva. A fenntartó kezelés 150 mg 
(napi 3-szar 1 kapszula) étkezés közben bevéve. 
Enyhe gyomorégés vagy fájdalom esetén gastro
duodenalis bevonószenel történő együttadás lehet
séges. Alumíniumgél nem csökkenti a felszívódását. 

A fenntartó kezelésben alkalmazható napi 1 db 
200 mg-os relard tabletta. 

Idősek kezelésében az adagolás csökkentése 
ajánlott. 
e Mellékhatás 

. ~yomor- bé/tünetek: enyhe gyomorfájdalom, 
hanymger, hányás, hasmenés, székrekedés. Sú
lyos gastroduodenalis fekély,- vérzés,- perforatio. 
200 mg napi adagban a ketoprofen okkult vérzés! 
okozhat. 

Idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédülés, ál
mosság. 

Légúti tünetek: asthmás roham, többnyire azo
kon, akik acetilszalicilsavra és más nemszteroid 
gyulladáscsökkentőre is allergiásak. 

Anaemiás betegeken a haemoglobinszint enyhe 
csökkenését, néhány esetben leukopeniát észleltek. 

Vesebetegek esetében a vesefunkciók ellenőr
zése indokolt, mivel néhány esetben veseelégtelen
séget jeleztek. 

Bőrreakciók: rendkívül kivételesen bullosus der
matitis (Stevens-Johnson-, LyeJI-syndroma) előfor
dulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyes gyógysz.erek hatását a ketoprofen poten
ciálja vagy gátolja, ezért ilyen esetekben a beteg kli
nikai állapotát és laboratóriumi leleteit fokozott gon
dossággal kell ellenőrizni. 

- Oralis anticoagulansok és heparin hatását fo
kozhat] a. Nó a vérzésveszély a thrombocyta
funkciók gátlása és az emésztőszervi nyálkahártya 
irritálása miatt. Együttadásuk nem javallt. Amennyi
ben egyidejű alkalmazása feltétlen szükséges, az 
szaros prothrombinkontroll mellett történjék. 

- Szulfonamidok hypoglycaemiás hatását fokoz
hatja (leszorítva azokat a plazmafehérje-kötőhelyek
ról). Együttadásuk nem javallt. 

- Emeli a vér litiumszintjét - esetleg a toxicitás 
határáig is. Együttes adás nem ajánlott, de ha még
is szükséges, a litiumszintet a kezelés alatt monlto
rozni kell. 

- Növeli a metotrexát haematologiai toxicitását. 
Együttadás nem javallt. 

-A diureticumok diuretikus és vérnyomáscsök
kentő hatását csökkentheti. 

- A ketoprofen additív hatást mutathat a ticlo
pidinnel (fokozza a thrombocytaaggregatiót. Együtt
adása esetén a vérzésidőt ellenőrizni kell. 

Más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 
együttadása nem javallt, nő a fekélyképződés és a 
vérzés veszélye. 
e Figyelmeztetés 

Mivel az anticoagulans-kezelésben részesülö 
betegek különösen veszélyeztetettek a gastroin
testinalis szövódményekre, rájuk fokozottan kell fi
gyelni . Vérzésesetén a kezelés azonnal megszakí
tandó. 

Használata során figyelembe kell venni, volt-e a 
betegnek korábban gastroduodenalis fekélye, sze
dett-e diureticumot 
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Vesebetegségben, keringési elégtelenségben, 
cirrhosisban szenvedókön kísérjük figyelemmel a vi
zelet mennyiségét és a vesefunkciókat, különösen a 
kezelés elején. 

JUD-viselökön hatáscsökkenés lehetóségét írták le. 
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. 

Túladagolás: intoxicatiót 2 g-ig terjedő napi ada
g ig észleltek. A tünetek reverzibilisnek mutatkoztak. 
Véletlen vagy szándékos túladagolás esetén tüneti 
kezelés ajánlott. 

Eltartás: Kapszula: szobahőmérsékleten. 
Retard tabi.: szobahőmérsékleten, hótól. fénytől. 

nedvességtől védve. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4333 (50 mg kap
szula): OGYI-T: 4334 (200 mg retard kapszula) 

PROMEDROL40 ni g 1 )(0,8 nit; 
125 ITI g d l< 1,25 mt; 250 ll1g 
1.x2,51111; 50Qmg1··.~•s.pt; 
fOOO.mg 1 x10 ml injekCió 

PHAÁMAÓA-UPJOHN ATC.kőd:.H02AB04 

A Promedrei injekció hatóanyaga a metilpredni
zolon, metllprednizolon- nátrium- szuleptanát formá
ban. A metilprednizolon-nátrium-szuleptanát iv. in
jekcióban adva, az észteráz enzimek hatására ,.in 
vivo" farmakológiailag aktív metilprednizolonná 
hidrolizálódik. Aszuleptanát molekularész farmako
lógiai hatással nem rendelkezik, ~-oxidáció révén N
metil-taurin-szukcinamiddá metabolizálódik. 

Tudományos összehasonlító vizsgálatok során 
a metilprednizolon-nátrium-szuleptanátot (Promed
rol) és metilprednizolon-nátrium-szukcinátot (Solu
Medrei) iv. injekcióban adva, megállapították, hogy 
a metilprednizolon gyorsabban keletkezik a 
szuleptanát formából, mint a szukcinátból. A metil
prednizolon kb. 40%-kal magasabb plazma
csúcskoncentrációja kb. 15 másodpercen belül 
jelentkezett a metilprednizolon-nátrium-szu
leptanát esetében, míg a szukcinát forma kb. 25 
másodpercen belül érte el a plazma-csúcskon
centrációt. 

A metilprednizolon idő-plazmakoncentráció 

görbe alatti területe (AUC) kb. 15%-kal nagyobb a 
metilprednizolon-szuleptanát esetében, a szukcinát 
formához viszonyítva. 

lm. alkalmazást követóen az AUC-érték kb. 7%
kal volt nagyobb a szuleptanát forma esetében 
annak ellenére, hogy a szuleptanát só Cmax és tmax 

értéke kisebb a szukcinát formához viszonyítva. 
AUC-értékben mutatkozó különbség a metilpredni
zolon-szukcinát nagyobb renalis eliminációjának 
tulajdonítható. 

A metilprednizolon erős antiflogisztikus, immun
suppressiv és antiallergiás hatással rendelkezik. 4 
mg metilprednizolon gyulladáscsökkentő hatása 
megegyezik 20 mg hidrokortizonéval, míg mineralo
kortikoid aktivitása minimális (200 mg metilpredni
zoloné ekvivalens 1 mg dezoxikortikoszteronéval). 

Alacsony kortikoszteroid-koncentráció esetén a 
hormon legnagyobb része szérum-globulinhoz 
kötve található. A kortikoszteroidok koncentrációjá
nak növekedtével mind az albuminhoz kötött, mind 
pedig a szabad szteroid mennyisége emelkedik, 
mindössze kis változás észlelhető a szérumglobu
linhoz kötött szteroid koncentrációjában. 

A metilprednizolon közepes hatástartamú 
glukokortikoid (plazma felezési ideje 2-4, biológiai 
felezési ideje 12-36 óra). 

Fő metabolitjai a májban keletkeznek és főként a 
vizelettel ürülnek konjugált (glukuronidok, szulfátok) 
és konjugálatlan formában. 
e Hatóanyag 

40 mg, ill. 125 mg, ill. 250 mg, ill. 500 mg, ill. 
1000 mg methylprednisolonum (metilprednizolon
nátrium-szuleptanát formájában), benzilakoholt nem 
tartalmazó vizes oldatban, 0,8 ml, ill. 1 ,25 ml, ill. 2,5 
ml, ill. 5 ml, ill.10ml-es ampullánként 
• Javallat 

Endokrin zavarok: Primer vagy szekunder mel
lékvesekéreg-elégtelenség. Ilyen esetekben amine
ralokortlkoid pótlásáról gondoskodni kell. 

Fokozott me! lékvesekéreg-igénybevétel (pl. mú
tét, súlyos betegség, trauma) esetén, ha adreno
corticalis elégtelenség gyanúja merül fel. Congeni
talis mellékvese-hyperplasia. Careinamához társuló 
hypercalcaemia. Nem-gennyes thyreoiditis. 

Rheumás megbetegedések: Rövid időtartamú 

adjuváns kezelésként az alábbi kórképek akut 
exacerbatiója esetén: Posttraumás osteoarthritis. 
Osteoarthritishez társuló synovitis. Rheumatoid 
arthritis, beleértve a juvenilis formát. Néhány eset
ben kisdózisú fenntartó kezelés lehet szükséges, 
Ilyenkor célszerű orális metilprednizolon tartalmú 
készítményre, pl. Medrei tablettára áttérni. 

Akut és szubakut bursitis. Epicondylitis. Akut 
nemspecifikus tendovaginitis. Akut köszvényes 
arthritis. Spondylitis ankylopoetica. Arthritis psoria
tica. 

Kof/agénbetegségek: A betegség exacerbatió
jakor ill. esetenként a következő betegségek fenn
tartó kezelésére: Akut rheumás carditis. Goodpastu
re-syndroma. Polyarteritis nodosa. Systemás der
matomyositis (polymyositis). Systemás lupus erythe
matodes (beleértve a lupus nephritist is). 

Bőrbetegségek: Dermatitis: exfoliativ dermatitis, 
bullosus dermatitis herpetiformis, seborrhoeás der-
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matitis súlyos formája, contact dermatitis, atcpiás 
dermatitis. 

Pemphigus. Súlyos erythema multiforme 
(Stevens-Johnson-syndroma). 

Psoriasis. súlyos formája. 
Allergiás kf)rképek Súlyos vagy a szokásos 

adequat kezelésre nem reagáló allergiás kórképek: 
Akut, nem-fertözéses eredetű gégeoedema, 

epinefrin (adrenalin) kezelést követően. Gyógyszer
túlérzékenység. Szezonális jellegű, vagy folyamato
san fennálló allergiás rhinitis. Szérumbetegség. 
Transzfúzió! követő urticaria. 

A kortikoszteroid terápiával a hagyományos 
terápia (pl. epinefrin) nem helyettesíthető. 

Szemészeli kórképek A szemet érintő súlyos 
akut és krónikus allergiás ill. gyulladásos eredetű 
folyamatok: 

Pl. elülső szegment gyulladása, a!iergiás conjunc
tivitis, allergiás eredetü marginalis cornea-fekélyek 

Herpes zoster opthalmicus. Keratitis egyes for
mái. Neuritis nervi optici. Uveitis: iritis, iridocyclitis, 
chorioretinitis, sympathiás uveitis. 

Gyomor- és bélbetegségek. Colitis ulcerosa és 
Crohn-betegség akut exacerbatiója. 

LégzőszeNi betegségek. Asthma bronchiale. 
Aspira!iós pneumonia. Berylliosis. Loeffler-syndro
ma. Sarcoidosis. Fulminans vagy disseminalt tuber
culosis (megfelelő antituberculotikus kezelés 
kiegészítésére). AIDS-es betegek mérsékelt, vagy 
súlyos Pneumocystis carinii pneumoniájában {PCP) 
adjuváns terápiaként 

Hematológia. Szerzett (autoimmun) haemolyti
kus anaemia. Congenitalisjerythroid) hypoplastikus 
anaemia. Erythroblastopenia (vvt. anaemia). Felnőtt
kori idiopathiás thrombocytopeniás purpura (csak 
iv. adható, im. adása ellenjavallt!) Szekunder throm
bocytopenia felnőttkorban. 

Daganatos megbetegedések. Palliativ kezelés
ként gyermekkori akut leukaemia, felnőttkori 
leukaemia és lymphoma esetén. Daganatos meg
betegedéssei társuló hypercalcaemia. Daganatos 
megbetegedések végstádiumában az életminőség 
javítására. Kemoterápiás kezelés kapcsán jelentke
zá hányinger, hányás megelőzésére. 

Vesebetegségek. A diuresis megindítása vagy 
proteinuria remissiója az uraemia nélküli, idiopathiás 
vagy lupus erythematodes okozta nephrosis-syn
dromában. 

Idegrendszeri elváltozások. Agyoedema (pri
mer és metastatikus daganatok sebészi 
beavatkozás, ill. sugárkezelés vagy koponyatra
uma következtében). Sclerosis multiplex akut 
exacerbatiója. 

Meningitis basílaris tuberculosa esetében sub
arachnoídealis blokk Celfolyási akadály), vagy 
ennek veszélyekor antituberculoticummal együtt 
alkalmazva. 

Cardiovascularis kórképek Mellékvesekéreg
elégtelenség következtében fe!lépó shock. 

Hag~ományos kezelésre nem reagáló shock, 
amennyiben a mellékvesekéreg-elégtefenség felté
telezhető. 

Szervtranszplantáci6. A transzplantáJt szerv 
kilökődésének megelőzésére. 

Egyé? ~6rk~pek. Trichinellosis, neurologJ.ai vagy 
myocard1al1s énntettség esetén. (Megfelelő parazi
ta-ellenes kezelésseJ mellett.) 
e Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység a készítmény összetevőí
vel szemben. 

Szeptikus shock. 
Systemás mycosisok. 

e Adagolás 
A kezdő adag általában 10-500 mg, a keze

lendő kórképtól függően. 
A Promedrol 250 mg-ig iv. bolus injekcióban 

adható (min. 5 perc alatt), ennél nagyobb dózisok 
(min. 30 perc alatt) infúzióban alkalmazandók. 

250 mg im. is adható. 
Súlyos, akut betegségek rövid ideig tartó 

kezelésére nagyobb adagok alkalmazása válhat 
szükségessé. 

Csecsemő- és gyermekkorban csökkentett 
adagok adandók, de az adag megválasztásában a 
kórkép súlyossága és a klinikai válasz az irányadó, 
nem pedig az életkor és a testtömeg. A napi adag 
nem lehet kisebb, mint 0,5 mg/ttkg. 

Az egymást követő adagok iv. adandók olyan 
időintervallumban, ahogyan azt a beteg klinikai 
állapota meg kivánja. 

A kortikoszteroid-terápia kiegészítője, nem 
pedig helyettesítője a hagyományos terápiáknak. 

Lökésterápia 
Kortikoszteroid kezelésre reagáló folyamatok 

akut exacerbatiójában és/vagy a hagyományos 
kezelés sikertelensége eselén (pl. lupus nephritis, 
rheumatoid arthritis stb.). 

Javasolt adagolási séma 
Rheumatoid arthritis: 1 g(nap 

1 g/hó 
Systemás lupus 

erythematosus: 
Sclerosis multiplex: 
Oedemás állapotok 
(pl. glomerulo
nephritis, 
lupus nephritis): 

1 g/nap 
1 g/nap 

1 g/nap 

1-4 napon át vagy 
6 hónapig ív. 

3 napig iv. 
3-5 napig iv. 

3-5(-7) napig iv. 

Az adag legalább 30 percen át adandó be és 
ismételhető, amennyiben a javulás egy hét alatt nem 
következik be, vagy a beteg állapota ezt szük
ségessé teszi. 

Daganatos megbetegedések végstádiumában, 
az életminőség javítására 

125 mg/nap 8 hétig iv. 
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Hányinger és hányás megelőzésére cytostatíkus 
kezelés során: 

Enyhén, ill. mérsékelten emetagen daganatke
moterápia esetén 250 mg iv. legalább 5 percen át; 
a kemoterápiás kezelés előtt 1 órával, majd 
kőzvetlenül a kezelés megkezdésekor és annak 
befejezésekor. A hatás fokozására az első adag 
klórpromazinnal vagy szelektív 5-HT 3 receptor 
antagonistákkal (pl. ondanszetron) adható. 

Kifejezetten emetagen daganatkemoterápia 
esetén 250 mg iv. legalább 5 percen át, 1 órával a 
kezelés megkezdése elótt - megfelelő adagú 
metoklopramiddal vagy butirofenonnal pl. halo
genidoL trifluperidol stb. vagy specifikus 5-HT3 
antagonistákkal pl. ondanszetron egyidejű adásával 
- majd a kezelés megkezdésekor, és annak befe
jezésekor 250 mg promedrei iv. adása megisméte
Jendő. 

AIDS-es betegek PGP (pneumocystis carinii 
pneumonia) adjuváns kezelése: 

A Solu-Medrollal (metilprednizolon-nátrium
szukcinát) szerzett tapasztalatok alapján 40 mg 
Promedrol adható 6-12 óránként, legfeljebb 21 
napon át, vagy a PGP-terápia befejeztéig. 

A kortikoszteroid terápiát a célzott antibiotikus 
terápia megkezdésekor, de legkésőbb 72 órán belül 
el kell kezdeni. 
e Mellékhatás 

A folyadék- és elektrolitháztartás zavarai. Nátri
um- és folyadékretenció, arra alkalmas betegeken 
keringési elégtelenség, magasvérnyomás, kálium
vesztés, hypokalaemiás alkalosis. 

Váz- és izomrendszer. Szteroid myopathia, 
izomgyengeség, osteoporosis, pathologiás törések, 
a csigolyák kompressziós törése. aseptikus 
(csont)necrosis. 

Gyomor-bél rendszer. Aseptikus fekély esetle
ges perforatióval és vérzéssel. Gyomorvérzés, 
pancreatitis, oesophagitis, bélperforatio. 

B6r. Elhúzódó sebgyógyulás, petechiák és ec
chymosis. Vékony sérülékeny bór. 

Anyagcsere. A fehérjekatabolizmus következté
ben jelentkező negatív nitrogénegyensúly. 

Idegrendszer. Fokozott koponyaúri nyomás, pseu
dotumor cerebri, psychés zavarok, görcsrohamok. 

Endokrin rendszer. Menstruációs zavarok, 
Cushingoid állapot. a hypophysis-mellékvese ten
gely suppressiója, csökkent szénhidrát-tolerancia, 
latens diabetes mellitus manifesztálódása, cukorbe
tegek fokozott inzulin- vagy orális antidiabeticum 
szükséglete, növekedés gátlása gyermekekben. 

Szem. Posterior subcapsularis cataracta, foko
zott szembelnyomás, exophthalmus. 

Immunrendszer. Fertőzések elfedése, latens fertő
zések fellángolása, opportunista fertóz$sék, bőrpró
bákra adott válasz suppressiója, allergiás reakciók, 
beleértve az anaphylaxiát is, mely hypotensióval, a 
keringés összeomlásával, bronchospasmussal járhat. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Interakciókat az alább felsorolt gyógyszerekkel 

jelentettek, ezért együttadásuk kűlönös körűltekin
tést kíván: 

- Májenzim-induktorok (pl. rifampicin, efedrin, 
barbiturátok, fenitoin, primidon) együttes alkalma
zás esetén a kortikoszteroidok hatékonyságát csök
kentik. 

-A troleandomycin, erythromycin, ketakonazol a 
metilprednizolon eliminációját csökkentik, ezáltal a 
hatás és mellékhatás fokozódását idézhetik elő. 

- Diureticumok és/vagy szívglikozidok és a kor
tikoszteroidok (mineralokortikoid hatás révén) a káli
umvesztést fokozzák, ami a szívglikozidokat szedő 
betegeket veszélyeztetheti, mivel a hypokalaemia 
növeli ezen gyógyszerel< toxicitását. 

- Az antidiabeticumok adagjának emelése vál
hat szükségessé, mivel a glükokortikoidok esőkken
tik a glükóztoleranciát 

- Nemszteroid gyulladáscsökkentők és a kor
tikoszteroidok együttes adásakor a gastro
intestinalis ulcusok megjelenése és/vagy súlyossá
ga fokozódhat. 

- Anticoagulansok szükség"es mennyiségét a 
glükokortikoidok módosíthatják. 

- Vérnyomáscsökkentő szerek adagjának mó
dosítása válhat szükségessé, mlvel a glükokorti
koidok vérnyomásemelkedést okozhatnak (minera
lokortikoid hatás). 

- Aktiv vakcinák alkalmazása esetén figyelem
mel kelllenni arra, hogy a glűkokortikoidok csökken
tik a szervezet immunválaszát 

- lmmunsuppressiv szerek pl. metotrexat alkal
mazásakor a kortikoszteroid adagjának csökkenté
se válhat szükségessé. 

- Anxiolyticumokat, antipsychoticumokat kor
tikoszteroidokkal együtt adva, az adagolás 
módosítása válhat szükségessé. 

-Tartós glukokortikoid kezelés mellett szalicilá
tokat alkalmazva, a glukokortikoid adag óvatosan 
csökkentendő, mert hirtelen csökkentéskor szali
cilátintoxikáció alakulhat ki. 

- Sympathomimeticumokkal (pl. salbutamol) 
együttadva fokozódhat azok hatása. 

/nkompatíbílitás. A kompatibilitási és stabilitási 
problémák elkerülése érdekében a Promedrolt 
infúzióban önmagában, - más gyógyszerrel nem 
keverve - kell adni. Aminofillinnel bizonyítottan 
inkompatibilis! 
e Figyelmeztetés 

Akut és krónlkus primer vagy szekunder mel
lékvesekéreg-elégtelenségben a hidrokortizon vagy 
a kortizon az első választandó szer. Szintetikus 
analógjaik, így a metilprednizolon adásakor is, 
külőnösen csecsemő- és gyermekkorban, egyidejű 
mineralokortikoid kezelés szűkséges. 

A szem herpes simplex vírusfertózése esetén 
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csak óvatosan adható a cornea perforációjának 
veszélye miatt. 

Kortikoszteroidok alkalmazásakor psychés 
zavarok, eufória, alvászavar, hangulatingadozás, 
személyiségzavarok és súlyos depressio jelent
kezhet, me"ly kifejezett psychetikus állapothoz 
vezethet. · 

Colitis uicerosában óvatos adagolás szűkséges 
a perforáció , tályogképződés és más pyogen fer
tőzések veszélyemiatt éppúgy, mint friss bélanasto
mosisok, valamint aktív diverticulitis és latens fekély
betegség, veseelégtelenség, hypertonia, osteo
porosis, myasthenia gravis esetén. 

Mivel a kortikoszteroid kezelés szövódményei a 
dózistól és a kezelés időtartamától függenek, azok 
megválasztásában mindig egyénileg kell mérlegelni 
az előny/kockázat arányát, illetőleg, hogy a folyama
tos napi, vagy az intermittáló adagolás! alkalmaz
zuk-e. 

Metilprednizolon és ciklosparin együttes alkal
mazásakor convulsiókat észleltek. Mivel kölcsönö
sen gátolják egymás metabolizmusát, lehetséges, 
hogy az egyes gyógyszerek mellékhatásainak, con
vulsióknak megjelenése valószínűbb az együttes 
alkalmazáskor, mint magában adva a készítmé
nyeket. 

A shock terápiájával kapcsolatosan Promedrol
lal nem végeztek klinikai vizsgálatokat. Solu
Medreilal (metilprednizolon-nátrium-szukcinát) nyert 
eredmények azt mutatják, hogy szeptikus shock
ban nem hatékony és nagyobb rizikóval (mint pl. 
másodiagos fertózések, emelkedett kreatininszint) 
rendelkező csoportokban emelkedett mortalitási 
adatok jelentkeztek. / 

Tartós kortikoszteroid-"kezelés során szakatlan 
stresszhelyzetben (lehetőleg azt megelőzően, az 
alatt és azt követően) emelt adagú gyorshatású kor
tikoszteroid 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 lokalizációjának ké
pességét. 

Kortikoszteroid-kezelés alatt nem szabad vari
cella ellen immunizálni. Különösen nagy szteroid 
adagok esetén más oltóanyagat sem szabad alkal
mazni idegrendszeri szövődmények veszélye és a 
kívánt immunválasz elmaradása miatt. Alkalmazása 
tuberculosisban a fulminans és a disseminalt ese
tekre korlátozódik. A kortikoszteroidokat ilyenkor 
megfelelő antituberculoticumokkal együtt kell adni. 

Latens tuberculosisban, ill. tuberculin pozitív 
esetben, a beteg szigorú követése szükséges, a be
tegség fellángolásának veszélye miatt. Tartós keze
lés eselén a betegeket kemoprofilaxisban kell ré
szesíteni. 

Ritkán anaphylactoid reakciók jelentkezhetnek a 
kortikoszteroidok alkalmazása során, ezért megfele-

lő óvintézkedéseket kell tenni a kezelést megelőző
en, kűlönösen ha a beteg kórelőzményében gyógy
szertúlérzékenység szerepel. Nagyadagú 
metilprednizolon gyors ív. adása során (500 mg fe
letti dózis, 1 O percnél rövidebb idő alatt) ritmus
zavar fellépését, keringésösszeomlási és szívmeg
állást észleltek. 

Nagydózisú kezelés alatt, ill. azt követően az 
adagolás időtartamától függetlenül bradyca"r·dl8. elő
fordult. 

Kortikoszteroidok carcinogen, mutagen volta, 
~agy a fertilitasra kifejtett hatása nem bizonyított. 
Allatkísérletekben nagyadagú kortikoszteroid 
magzati fejlődési rendellenességekhez vezetett. 
Emberben ez a hatás nem bizonyított, azonban 
fogamzóképes korban, terhesség és szoptatás ide
jén az előny{kockázat arány alaposan mérlege
lendő. 

A kortikoszteroidok átjutnak a placentán, illetve 
az anJ'atejjel kiválasztódnak. Ha az anya a ter
hesség idején kortikoszteroid kezelésben részesült, 
a csecsemő esetében mellékvese-elégtelenség 
léphet fel, ezért gondos megfigyelést igényel. 

T ú/adagolás klinikai tüneteket nem okoz. A metil
prednizolon dialízissei eltávolítható. 

Eltartás: ellenőrzótt szobahőmérsékleten, 15-30 oc 
közőtt. 

o Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4763 (40 mg); 
OGYI-T: 4764 (125 mg); OGYI-T: 4765 (250 mg); 
OGYI-T: 4 766 (500 mg); OGYI-T: 4 767 (1000 mg); 

PRÓPAFENéNiPHARMAVIT. 

15~ 1Tl9,fihptábletb•(3Qx), ...... . 
'PROPÁFENON.PHARI\ÍIAVfF,·:··.· 

3oo.m!l ml11tableita(~öxJ·· 
PJ;AAMAvn: 

Hatóanyaga a propafenon, mely membránsta
bilizáló tulajdonsággal rendelkező natrium-csator
na blockoló antiarrhythmicum (Vaughan Williams 
szerinti osztályozás !IC csoportjába tartozik). 
Ezenkívül ~-receptor blockoló hatása is van 
{Vaughan Williams szerinti ll. csoportra jellemző 
tulajdonság). A propatenon csökkenti az akciós 
potenciál felszálló ágának sebességét, így az in
gerületvezetés lassulását idézi elő. A pitvar, az AV 
csomó és a kamra refrakter idejének megnyúlását 
okozza. 

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndromában az 
accessorikus pályák refrakter idejét meghosszabbítja. 

A propafenon orális alkalmazás esetén kb. 50%
ban szívódik fel. a maximális plazmakoncentrációt 
2-3 óra alatt éri el, a hatás kezdete 30 perccel a be-
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vétel után, a hatás maximuma kb. 2-3 óra múlva 
várható. Hatástartama kb. 6-8 óra. 

Biohasznosulása dózisfüggő. Többszöri ada
goláskor a máj "first pass" anyagcseréjének telíté
se által a plazmakoncentráció és a biohasznosulás 
nő. A sleady-state a 3-4. napon áll be. Csaknem 
100%-ban metabolizálódik a májban, a metabo
lizáció sebessége alapján elkülöníthetünk un. 
gyors (a betegek 90%-a) és lassú metabolizáló 
egyéneket. 

A plazmafehérjéhez való kötődés kb. 95%. Az 
eliminációs felezési idő a gyorsan metabolizálóknál 
2-1 O óra, a lassú metabolizálóknál átlagosan 17 
óra. Az epével és a vesén keresztül választódik ki 
metabolitok formájában, csak kb. 1 %-a ürül válto
zatlan formában avesén keresztül. A propatenon át
jut a placentán és az anyatejjel kiválaszlód ik. 
• Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg propafenonium chioratum 
filmtablettánként. 
e Javallat 

Symptomás és kezelésre szoruló supraventricu
laris tachycardiák, mint pl. AV junctionalis tachycar
dia, WPW syndromához társuló supraventricutaris 
tachycardia, paroxysmalis pitvarfibrillatio. Súlyos, 
az orvos megítélése szeríni életveszélyesnek minő
sülő symptomás ventricularis tachyarrhythmiák és 
extrasystolék. 
e Ellenjavallat 

- manifeszt szívetégtelenség {kifejezett szív-
izomgyengeség), 

- cardiogen shock {kivéve, ha arrhythmia okozza), 
- súlyos bradycardia, 
- acut myocardialis infarctus utáni első három 

hónapban vagy csökkent teljesítményű szív eseté
ben (balkamrai ejekciós frakció: LVEF <35%), kivé
ve az életveszélyes ventricularis szívritmuszavarban 
szenvedő betegeket, 

- sinoatrialis-, atrioventricularis-, intraventricu
laris ingervezetés súlyos zavara, 

- sick-sinus syndroma, 
- az elektrolitháztartás zavarai (pl. a kálium 

anyagcsere zavara}, 
- súlyos obstructiv tüdőbetegségek, 
- kifejezett hypotonia, 
- myasthenia gravis, 
- ismert túlérzékenység a propafenonnal szem-

ben, 
- szoptatás. 
Terhesség időszaka alatt csak igen szigorú, vitá

lis indikáció alapján adható. 
e Adagolás 

A tablettát szélrágás nélkül, kevés folyadékkal, 
étkezés után kell bevenni. 

Az adagot egyénileg kell meghatároZni, általá
nosságban a következő adagolás javasolt: 

Kezdő adag (1. hét) 4-szer 150 mg, ill. 2-szer 
300 mg naponta {napi összdózis 600 mg). 

Fenntartó adag 2-3-szor 150 mg naponta {napi 
300-450 mg). 

Ha szükséges, a napi adag fokozatosan 900 
mg-ra emelhető, kivételes esetekben szigorú cardi
ológiai ellenőrzés mellett rövid ideig 1200 mg/nap is 
alkalmazható. 

Kis testsúlyú betegeknek (<.60 kg) a napi dózis 
arányosan csökkentendő. 

Az egyéni adagot kardiológiai felügyelet mellett, 
a beteg vérnyomásának és EKG-jának ismételt el
lenőrzésével kell megállapítani. Különösen az 1. hé
ten szükséges az EKG rendszeres ellenőrzése. 

Ha a ORS időtartama több minl 20%-kal megnő, 
vagy a frequenciafüggő QT megnyúlik a kiindulási 
értékekhez képest, a dózis! csökkenteni kell, vagy a 
kezelést az EKG normalizálódásáig fel kell függesz
teni. 
e Mellékhatás 

Gyakori mellékhatások: 
-Gyomor- bélrendszer: Gastrointestinalis zava

rok a betegek 30%-ánál is előfordulhatnak. Elsősor
ban magas kezdő adag eselén léphet tel étvágyta
lanság, teltségérzet, hányinger, hányás, hasi fájda
lom, szájszárazság, ízérzészaVaF (kesernyés~sós íz, 
ill. fémes íz a szájban, hypaesthesia a száj terüle
lén), obstipatio; 

- Központi idegrendszer: Paraesthesia, szédü
lés, kábultság, esetleg látászavar {tompa!átás, 
szemkáprázás), fejfájás, psychés zavarok (félelem 
és zavart állapot), nyugtalanság, rémálmok, somno
lentia, alvászavarok, görcsök, továbbá extrapyrami
dalis tOnetek (pl. tremor). 

Ritkán, ill. csak egyes esetekben fellépő mellék
hatások: 

- Cardiovascularis rendszer: Ingerképzési és 
-vezetési zavarok, mint bradycardia, sinoatrialis, ill. 
atrioventricularis black (1., IL és lll. fokú), sinus-leál
lás, intraventricularis vezetési zavarok (jobb- vagy 
balszár block). A fenti EKG elváltozások mellett P 
hullám és PO idő megnyúlása, a ORS kiszélesedé
se, a QT idő megnyúlása jöhet létre. 

Fennálló szívelégtelenség rosszabbodhat. Főleg 
nagy adagok alkalmazása eselén proarrhythmiák: 
pitvarfibrillatio, ill. kamrai tachycardia, extrém, ritkán 
kamrai fiutter vagy kamrafibrillatio léphet fel. 

Különösen idősebb betegeknél alkalmanként 
orthostatikus keringésregulációs zavarok léphetnek 
fe!. Ezen kívül hypotonia, fáradtság, gyengeségér
zet jelentkezhet. 

- B6r: Ritkán allergiás bőrjelenségek léphetnek 
fel, mint bőrpír, viszketés, exanthema (esetleg 
acneiform) vagy urticaria, melyek a gyógyszer elha
gyása után visszafejlődnek. Egy esetben az allergi~ 
ás bőrjelenségekhez anaphylaxiás reakció társult. 
Szintén egy esetben lupus erythematodes syn~ 
dremát írtak le, antinukleáris antitest szint emelke
déssel. 

-Máj: A májenzimek szérumszintje emelkedhet. 
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Egy esetben cholestatikus sárgaságot figyeltek 
meg, amely hyperergiás-allergiás reakció volt. 

- Vér: Egyes esetekben a leukocytaszám és 
thrombocytaszám reverzibilis csökkenése fordulat 
elő. 

- Genitatis. szervek: Nagydózisú propatenon ke
zelés alatt egyes esetekben reverzibilis pOtenciaza
var és a spermalogenezis reverzibilis gátlása for
dult elő. 

- Anyagcsere: ADH szekréció fokozódása kö
vetkeztében hyponatraemia fordulhat e ló. 

Ritkán bronchospasmus, asthma bronchiale 
rosszabbodása, igen ritkán convulsio fordulhat elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- hasonló támadáspontú antiarrhythmicumokkal 

(cardiotoxocitás fokozódása); 
- anticoagulánsokkal (vérzékenység veszélye 

miatt); 
- (3-blockolókkal, a szív ingervezetésére ható 

kálcium antagonistákkal (AV-black, bradycardia le
hetséges); 

- cimetidinnel {megemelkedik a propatenon 
pfazmaszintje); 

- digoxinnal {emelkedett digoxin szint); 
- localanaestheticumokkal (kölcsönös hatásfo-

kozódás miatt): 
- izomrelaxánsokkal (izomrelaxáns hatása foko

zódhat); 
- neurolepticumokkal (pl. tioridazin) (antiarrhyth

miás hatás fokozódhat); 
parasympatholyticumokkal {parasympa

tholytikus hatás fokozód haJ); 
-tri- és tetraciklikus intidepresszánsokkal, nar~ 

colicumokkal (antiarrhythmiás hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Idősebb betegeknek, továbbá nagymértékben 
károsadott myocardium, ill. már megnyúlt OT idó 
eselén a beállítást különösen óvatosan, fokozatosan 
{300-450 mg propafenon/nap) lehet elvégezni. 

Cardialis dekompensatiora utaló tünetek esetén, 
- amennyiben azt nem ritmuszavar váltotta ki -· a 
propatenon terápia megkezdése előtt digitalizálás 
vagy más kompenzáló kezelés szükséges. 

Beszűkül! máj- és vesefunkció esetén elővigyá
zatosság szükséges, mert már a terápiás adag is 
kumulációhoz vezethet. EKG-kontroll mellett azon
ban ezen betegeknél is beállítható a kezelés. 

Digitálisz túladagolásra utaló tünetek eselén a 
digitális szérumszintje meghatározandó, és szük
ség eselén annak dózisa csökkentendő. 

Orális anticoagulansokkal kezelt betegeknél az al
vadási paraméterek rendszeres kontrollja szükséges. 

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. 

Túladagolás. Nagyfokú bradycardia, SA vagy 
AV. bl9ck_ lé~het fel {antidotum: atropin vagy 
orcrp:ena_lm); mtra~entricularis bfock eselén sympa
thomrmetrcum (orcrprenalin vagy izoprenalin) adan
dó nagy dózisban, sz.e. elektrostimulációt kell vé
gezni. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól véd
ve. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4413 (150 mg film
tabletta); OGYI-T: 4414 {300 mg filmtabletta) 

Prosztagland in E2 hatóanyaget tartalmazó orális 
tabletta. 

A természetes prosztaglandinok nagyon gyor
san képződnek a megfelelő, többszörösen telítetlen 
zsírsavakból. Kis mennyiségben is jelentős farma
kológiai hatást fejtenek ki, pl. stimulálják a simaiz
mokat, módosítják az egyéb hormonális hatásra be
következő szervi választ, majd gyorsan hatástafan 
metabolitokká alakulnak. 

A dinoproston klinikai felhasználása összefügg a 
cervix érését elősegítő és a méh simaizomzatának 
contractióját kiváltó hatásávaL A cervixben kialaku
ló, gyógyszerrel előidézett változások {felpuhulás, 
méhszáj tágulása, eltúnése; összefoglalóan érés) 
nemcsak simaizom-összehúzódást jelentenek, miu
tán a cervixben kevés a simaizom. 

A méh prosztaglandin iránti érzékenysége a ter
hesség korai és középső szakaszában kisebb, mint 
a terminus idején. 

0,5 mg endocervicalisan alkalmazott dinapros
ton a perifériás keringésben az alkalmazást követő 
30-45 percben mérhető a legnagyobb mennyiség
ben, majd az uterus aktivitásától függetlenül gyor
san kiürül. 

Az iv. beadott dinapreston felezési ideje nem éri 
el az 1 percei, ugyanakkor valamennyi primer 
metabolitjának a felezési ideje 8 perc körül van. 
e Hatóanyag 

0,5 mg dinoprostonum tablettánként. 
• JaYallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli időpontban 
a szülés meginditása, amennyiben annak megvan
nak a feltételei. 
• Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a tabletta egyéb al-
kotói iránti túlérzékenység. 

Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha a magzatburok megrepedt. 
Ha a beteg korábban uterus mútéten, pl. sectio 
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caesareán vagy hysterotomián esett át Cephalopel
vikus téraránytalanság esetén. 

Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
Intrauterin magzati asphyxia vagy annak gyanú

ja esetén. 
A genitalis traktus fertőzésa esetén. 
Ha a terhesség alatt tisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhető. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 

• Adagolás 
A megfelelő adagot a beteg reakciójától függö

en kell megállapítani és azon a legalacsonyabb 
szinten kell tartani, mely még kielégitő méhtevé
kenységet hoz létre. A kezdő adag 0,5 mg (1 tablet
ta). További adagokat óránként kell adni. Kielégító 
méhtevékenység hiányában óránként 1 mg (2 
tabletta) is adható mindaddig, amíg a megfelaló ha
tás kialakul. 

Teljes egyszeri adagként az 1,5 mg (3 tabletta) 
adag túllépése nem ajánlatos. 

A megfelelő hatás elérése után az adagot órán
ként 0,5 mg-al lehet csökkenteni. 

A gyógyszer 2 napon túl történő alkalmazása 
nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok során életet veszélyeztető 
mellékhatást nem észleltek. A mellékhatások gyakori
sága közvetlen ül függ össze az alkalmazott adaggaL 

Mellékhatások a súlyosság és nem az előfordu-
lás gyakorisága szerint: 

-magzati distress, 
- fokozott méhösszehúzódások, 
- uterus hypertonusa, 
- émelygés, hányás, hasmenés. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Mivel az oxitocin és a dinapreston a méh sima

izomzatának különböző receptorain kötódik, így elő
fordulhat, hogy a kétszer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitasát, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhaták 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
• Figyelmeztetés 

A készítménnyel történő szülés-megindítás so
rán az uterus aktivitásának és a magzat statusának 
folyamatos manitorozása szükséges, ezért a termék 
kizárólag kórházban és fekvőbeteg-gyógyintézet
ben alkalmazható. 

A tabletta különös óvatossággal alkalmazható 
cardiovascularis betegség, máj- vagy vesefunkció 
zavara, valamint asthma, ill. glaucoma esetén. 

Amennyiben az uterus tonusa erősen fokozódik, 
vagy a méh hypercontractilissá válik, illetve a mag 
zati szívmúködés kedvezőtlen irányba változik, a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tartani. 

Mint bármely más oxitocin hatású szer adásakor 
igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásostól el
térő méhtáji fájdalom eselén uterus ruptura lehető-

ségére gondolni kell. Exogén prosztaglandinok al
kalmazása fokozhatja az oxitocima adott válaszre
akciót 

Túladagolás: a túladagolás tünetei csak a beteg 
dinaprosten iránti egyedi túlérzékenysége eselén 
jelentkezhetnek, melynek első jele a méhizomzat fo
kozott összehúzódása, ill. túlfeszülése lehet, ami 
magzati károsodáshoz vezethet. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
vel a prosztag landin-antagonistákkal végzett klinikai 
vizsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. Amennyiben a terápia átme
neti felfüggesztése nem szünteti meg a m"éh túlzott 
stimulációját iv. alkalmazott béta-sympathomimeti
cumok adhatók. 

Ha a tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2-8°C között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T:4442 

PR0STIN.·E2 Vagiha11., mg'gel\(;3 g) 
PROSTI N E2· Vaginal2.'tng.gé1.(3:g) 
PHARMACIA'UJ'JOHN .. ,·. )AtC kód Gö2AJ)o2 

Prosztagland in Ez hatóanyagat tartalmazó vagi
nális gél. 

A bevezető részt lásd a PROSTI N Ez oral tablet
tánál. 
• Hatóanyag 

1 mg, ill. 2 mg dinoprostonum 3 g intravaginali
san alkalmazandó gélben. 
• Javallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli időpontban 
történő szülés megindítására, amennyiben aszülés 
megindításának megvannak a feltételeL 
• Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a gél egyéb alkotói 
iránti túlérzékenység. Hat vagy több korábbi szülés. 

Ha a magzatburok megrepedt. 
Ha a beteg korábban uterus műtéten, pl. sectio 

caesareán vagy hysterotomián esett át. 
Cephalopelvikus téraránytalanság esetén. 
Ha magzati ártalmak valószínűsíthetők. 
lnlrauteria magzati asphyxia vagy annak gyanú-

ja esetén. 
Az alsó genitaliák fertőzése esetén. 
Ha a terhesség alatt tisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhető. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 

e Adagolás 
A terminusban vagy az ehhez közeli időpontban 

aszülés megindítására először az 1 mg-os gél! kell 
alkalmazni. A fecskendő teljes tartalmát óvatosan 
juttassuk a hátsó hüvelyboltozatra. Szükség· esetén 
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6 óra elteltével egy ú jabb 1 mg-os vagy 2 mg-os gél 
alkalmazható. 

A 2 mg-os hatáserősségű készítményt akkor 
használjuk, ha az első adag alkalmazása ered
ménytelen. volt, míg az 1 mg-os készítményt akkor, 
ha a kezdő adag alkalmazását követően kialakult 
hatást fokozrii kívánjuk. 

A múanyag fecskendő összeszerelése: 
1. El kell távolítani a fecskendő végén lévő záró 

réteget és 
2. a fecskendő másik végén található védősap

kál, majd 
3. a védősapkát a fecskendő szárába kell he

lyezni és ennek megnyomásával 
4. a fecskendő tartalma a hátsó hüvelyboltozat

ra juttatható. 
• Mellékhatás 

A gél alkalmazásakor a következő mallékhatáso
kat figyelték meg, (felsorolásuk a mellékhatás sú
lyossága és nem az előfordulás gyakorisága alap
ján történik): 

-magzati distress; 
- fokozott méhösszehúzódások: 
- uterus hypertonusa; 
- nausea, vomitus. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Mivel az oxytocin és a dinapreston a méh sima

izomzatának különböző receptorain kötődik, így elő
fordulhat, hogy a két szer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitasát, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhaták 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
• Figyelmeztetés · 

A készítménnyel törté'nő szülés-megindítás után 
az uterus aktivitásának és a magzati szívhangok fo
lyamatos manitorzása szükséges, ezért a termék ki
zárólag kórházban és fekvőbeteg-gyógyintézetben 
alkalmazható. 

A gél különös óvatossággal alkalmazható car
diovascularis betegség, máj~ vagy vesefunkció za
vara, valamint asthma, ill. glaucoma esetén. 

Amennyiben az uterus tonusa erősen fokozódik, 
vagy a méh hypercontractilissá válik, illetve a mag
zati szívhangok kedvezőtlen irányba változnak, a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tartani. 

Mint bármely más oxitÜcin-hatású szer adása
kor, igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásos
tól eltérő méhtáji fájdalom eselén uterus ruptura le
hetőségére gondolni kell. 

Exogén prosztaglandinok alkalmazása fokozhat
ja az oxitocima adott válaszreakciói 

Túladagolás. A gél egyadagos kiszerelésú, így a 
túladagolás tünetei csak a beteg dinaprosten iránti 
egyedi túlérzékenysége esclén jelentkezhetnek, 
melynek első jele a méhizomzat fokozott összehúzó
dása, ill. túlfeszülése lehet, ami magzati károsodás
hoz vezethet. 

Az uterus túlzott reakciója eselén a gyógyszert 

el kell távolítani a vaginalis traktusból, a beteget ol, 
dalsó, félig fekvő helyzetbe kelJ helyezni és oxigént 
kell alkalmazni. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
vel a prosztaglandin-antagonistákkal végzett klinikai 
vizsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. 

Amennyiben a terápia átmeneti felfüg.9_esztése 
nem szünteti meg a méh túlzott stimúlációját, iv. al
kalmazott béta-sympathomimeticumok adhatók. 

Ha tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2-8 oc között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4312 (1 mg gél) 

OGYI-T: 4313 (2 mg gél) 

Prosztaglandín E2 hatóanyagat tartalmazó intra
vénás injekció, ill. extraamniális alkalmazásra szánt 
steril oldat. 

A bevezető részt lásd a PROSTI N E2 oral tablet
tánáL 
8 Hatóanyag 

Prostin E2 1 mg/ml , ill. 10 mg/ml ív. injekció: 
0,75 mg ill. 5,00 mg dinoprostonum (0,75 ml, ill. 0,5 
ml) alkoholban oldva. 

Oldat (extraamniális alkalmazásra): 5,00 mg 
dinoprostonum (0,5 ml) alkoholban és 50 ml hígító 
fizio!. sóoldat, mely tartalmaz még 450 mg benzilal
kohol!. 
o Javallat 

Szülésindukció, intrauterin magzati elhalás. Te
rápiás indikáció alapján történő terhességmegsza
kítás, abortus incompletus, mola hydatidosa. 

1. Szülésindukció és intrauterin elhalás eselén 
az 1 mg/ml-es iv. injekció; 

2. _terápiás terhességmegszakitás, abortus 
incompletus és mola hydatidosa esetén a 10 mg/m! 
koncentrációjú iv. injekció alkalmazása javasolt. 

3. A terápiás indikáció alapján történő ter
hességmegszakításra a 10 mg/ml koncentrációjú, 
extraamníalis alkalmazásra szánt oldat is alkalmas 
o Ellenjavallat 

A prosztaglandinok és/vagy a segédanyagok 
iránti túlérzékenység. 
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Ha az oxitocin hatású szerek általában ellenja
valltak, vagy ha az uterus tartós contractioja nem kí
vánatos, pl. a beteg korábban uterus műtéten (sec
tio cesarea vagy hysterotomia) esett át. 

Cephalope!vikus téraránytalanság esetén. 
Ha a magzat nem fejfekvésű. 
Ha magzati ártalmak va!ószínúsíthetök. 
Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha az anamnesisben nehéz vajúdás és/vagy 

traumás szülés szerepel. 
A genitalis tractus fertőzései esetén. 

e Adagolás 
Az adagolási minden esetben egyedileg kell 

megállapítani. A gyógyszer egy, legfeljebb két na
pon túl történő adása nem ajánlott. 

1. A szülés megindítása 1 ,5 mg/ml koncentrá
ciójú infúziósoldat intravénás alkalmazásával: 

Az infúziósoldat elkészítése: 
1,5 mg/ml koncentrációjú i v. alkalmazásra szánt 

oldat elkészítése, az 1 mg/ml koncentrációjú steril 
oldatból {0,75 ml-es amp.): 

Az ampullából aszeptikus körűlmények között 
0,75 ml-t kiszívunk, majd 500 ml steril fiziológiás só
vagy 5%-os glukóz oldalba fecskendezzük, majd az 
elegyedés biztosítása érdekében rázzuk fel. Az így 
eikészrtett oldatot 24 órán belül fel kell használni. A 
hígított oldat iv. cseppinfúzió vagy állandó sebes
ségre beállitott infúziós pumpával történő bevitel 
céljára alkalmas. 

(Az iv. cseppinfúzióhoz 60/csepp/ml adagolási 
biztosító szereléket kell használni). 

Az infúzió sebessége kezdetben 0,25 mg/perc, 
melyet az első 30 percben feltétlenül fenn kell tar
tani. 

Ha létrejött a megfelelő méhtevékenység a kez
deti (0,25 mg/perc) infúzió sebességet kell tartani. 

Ha nem jött létre megfelelő méhtevékenység, az 
infúzió sebességél 0,5 mg/percre emeljük. 

Bizonyos körűlmények közölt - ha 1-2 órás pró
bálkozás sem hozott megfelelő eredményt- az infú
zió sebességél 1 mg/perc vagy ritkábban 2 
mg/perc értékre fokozhatjuk a kívánt hatás elérése 
céljából. Ha az uterus hypertoniája alakul ki vagy a 
magzat veszélyeztetetté válik, az infúzió adását fel 
kell függeszteni mindaddig, amíg az anya és a mag
zat statusa rendeződik. Ezután az infúzió adását 
megismételhetjük az utolsó alkalmazott adag felé
vel, majd ha szükséges, óvatosan emelhetjük az 
adagot. 

ln utero magzati elhalás esetén a fentieknél na
gyobb dózis adására lehet szükség: 

Az infúzió kezdeti sebessége 0,5 mg/perc, me
lyet fokozatosan - legfeljebb óránként- emelhetünk 
a fent leírt módon. Amennyiben nem jön létre a meg
felelö méhtevékenység kisebb adagok hatására, az 
infúzió sebessége akár 4 mg/percre is f9kozható, ha 
ezt a mellékhatások megengedik. 

2. A terápiás terhességmegszakítás, abortus 
incompfetus és a mola hydatidosa kezetése az 
5 mg/ml koncentrációjú infúziós oldat intravénás al
kalmazásával: 

Az infúziós oldat elkészítése: 
5 mg/ml koncentrációjú iv. alkalmazásra szánt 

oldat elkészítése 1 O mg/ml koncentrációjú steril ol
dalból {0,5 mt-es amp.}. 

Az arnpuliából aszeptikus körűlmények között 
0,5 ml-t kiszívunk, majd 1000 ml steril fiziológiás 
só- vagy 5%-os glukóz oldatba fecskendezzük, 
majd az elegyedés biztositása érdekében rázzuk 
fel. Az így elkészített oldatot 24 órán belül fel kell 
használni. 

A hígított oldat iv. cseppinfúzió vagy állandó se
bességre beállított infúziós pumpával történő bevitel 
céljára alkalmas. 

(Az iv. cseppinfúzióhoz 60 csepp/ml adagolás! 
biztosító szereléket kell használni). 

Az infúzió sebessége kezdetben 2,5 mg/perc, s 
ezt legalább az első 30 percben fenn kell tartani. 
Amennyiben létrejött a megfelelő méhtevékenység, 
ezt a sebességet tartjuk fenn, ha nem, az infúzió se
bességét 5 mg/percre kell emelni. Amennyiben ki
elégítő uterus aktivitás ezen infúzió sebesség !eg
alább 4 órás alkalmazásamellett sem alaku! ki, a se
bességet a mellékhatásoktól függően akár 1 O 
mg/percig is fokozhatjuk, melyet az abortus 
bekövetkeztéig fenn kell tartani. Ha az abortus nem 
jött létre, a terápiát sikertelennek tekintjük. Súlyos 
mellékhatások jelentkezése eset én az infúzió! a felé
re csökkentett adaggal folytatjuk vagy felfüggeszt~ 
jük. 

Ha állandó sebességű infúziós pumpál alkalma
zunk, különbözö koncentrációjú oldatokra lehet 
szükség a pumpa típusától függően. Az előírt infú
ziósebességet (mg/perc) minden esetben be kell 
tartani. 

3. Terápiás terhességmegszakítás extraarnnia/i
san alkalmazott, hígított, 100 mg/ml koncentrációjú 
oldattal: 

Az oldat elkészítése: 
1 oo mg/ml koncentrációjú extraamnia\is alkal

mazásra szánt oldat elkészítése 10 mg/ml koncent
rációjú steril oldatból (0,5 ml-es ampulla és 50 ml 
hígító oldat): 

Az ampullából aszeptikus körűlmények közölt 
0,5 ml-t kiszívunk, majd az ampulla mellé csoma
golt 50 mt hígító oldatba fecskendezzük. Az elegye
dés biztosítása érdekében rázzuk fel. Ha az így el
készitett steril oldatot nem kivánják az elkészítés 
után azonnal felhasználni, akkor hűtőszekrényben 
+4°C-on legfeljebb 48 óráig tárolható. 

Az oldatot az extraamniális térbe 12-14-es, rög
zítőballont is tartalmazó Foley katéterrel juttatjuk (vé
kony polythen katéter szintén használható). 

Miután a katéter holtterét az előírt mennyiségú 
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gyógyszeroldattal feltöltjük, először 1 ml-nyi adagot 
fecskendezünk be. A további dózisok 1 ml vagy 2 
ml (rendszerint 2 ml) az uterus reakciójától függően. 
A befecskendezések közötti idő általában 2 óra, de 
1 áránál soha nem kevesebb. 

Az ampuflák felnyitásához nincs szükség ampul
lareszelőre, miVel az ampulla nyaka a törés helyén 
előkezelt. Az ampullát a fejrészén elhelyezett színes 
ponttal felfelé tartjuk, majd hüvelykujjunkat a pontra 
helyezve a fejrészt enyhén lefelé nyomjuk, így az 
ampulla könnyen felnyílik. 
e Mellékhatás 

Életveszélyes mellékhatásokat nem észleltek. A 
mellékhatások gyakorisága függ az alkalmazott dó
zistól. 

A terápiás terhességmegszakítás céljából iv. al
kalmazott adagok eselén gyakori mellékhatás az 
émelygés, hányás és hasmenés. 

Lényegesen ritkábbak a mellékhatások, ha a 
gyógyszert extraamnialisan alkalmazták a terápiás 
terhességmegszakításhoz, vagy ha azt szülés meg
indítására iv. alkalmazták. 

Észleltek továbbá átmeneti vasovagalis tünete
ket, pl. kivörösödés, borzongás, fejfájás és szédü
lés. 

!v. adáskor helyi szöveti irritáció és bórpír elöfor
dulhat. 

Thrombophlebitisre utaló jel nem mutatkozott, az 
infúzió helyén megjelenő erythema pedig 2-S órával 
az infúzió befejezése után megszúnt. 

Nem ritka az átmeneti láz és fehérvérsejtszám
emelkedés, az infúzió befejezése után azonban 
ezek a tünetek is elmúlnak/ 

Extraamnialis kezelés ese té n gondolni kell a lo
kális fertőzés lehetőségére és szükség esetén en
nek megfelelő terápiát kel! kezdeni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az oxitocin és a dinapreston a méh sima
izomzatának különböző receptorain kötődik, így elő
fordulhat, hogy a kétszer egyedejú alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitasát, 
ezért csak egymás után (nem egyszerre) adhatók 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
e Figyelmeztetés 

Állatkisérietekben a szer valamelyest teratogén
nek bizonyult. Ezért ha prosztaglandin-kezelés ha
tására nem jött létre abortus vagy gyaníthatóan csak 
inkomplett módon, ilyen esetekben megfelelő intéz
kedéseket kell tenni a méhtartalom teljes eltávolítá
sára. 

A gyógyszer intramyometrialis alkalmazását el 
kell kerülni, mert súlyos állapotban lévő betegeken 
az ily módon alkalmazott gyógyszer szívmegállást 
idézhet elő. 

A gyógyszer csak 24 órás orvosi felügyelet biz
tosítása esetén alkalmazható. Alkalmazása fokozott 

óvatosságat igényel, ha az anamnesisben glauco
ma, emelkedett szembelnyomás vagy asthma sze
repeL Aszülés meginditása előtt gondosan meg kell 
vizsgélni a koponya/kismedence térarányát 

A szer használata során ellenőrizni kell a magzat 
statusát, a méhaktivitást és a méhszáj tágulásának 
folyamatát, az esetlegesen jelentkező nemkivánt ha
tások - mint pl. az uterus hypertoniája, elhúzódó 
uteruscontractio, vagy a magzat ·állaj)bfának 
rosszabbodása-elkerülése érdekében. 

Ha az anamnesisben hypertoniás uteruscon
tractio vagy tetaniás méhgörcs szerepef, a vajúdás 
alatt mindvégig ajánlott az uterus aktivitásának és a 
magzat statusának folyamatos ellenőrzése. 

Tartós, igen erős myometrialis contractiók ese
lén méhruptura tehetőségére gondolni kell. 

Több héten át tartó állatkísérletekben megfigyel
ték, hogy nagy dózisban adott E és F csoportba tar
tozó prosztaglandinok csontproliferatiót idézhetnek 
elő. Ezt a hatást megfigyelték olyan újszülötteken is, 
akik tartósan részesültek PGE1 kezelésben. Nincs 
azonban bizonyíték arra, hogy a PGE2 rövid ide jú al~ 
kalmazása hasonló csontelváltozást okozna. 

Túladagolás uterushypertoniát vagy erős 

és/vagy gyakori méhcontractiókat okozhat. 
A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi

vel a prosztaglandin-antagonistákkal végzett klinikai 
vizsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. Amennyiben az infúzió se
bességének csökkentése vagy a terápia felfüg
gesztése nem szünteti meg a méh túlzott stimulatio
ját, iv. alkalmazott béta sympathomimeticumok ad
haták. Nagyfokú túladagolás megfelelő szülészeti 
beavatkozást tesz szükségessé. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 2-8 °C között. Az el
készített oldatot 4 °C-on tartva 24 órán belül (az 
extraamnialis oldatot 48 órán belül) fel kell hasz
nálni. 
• Megjegyzés:++ Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI~T: 4415 {1 mg/ml 
injekció); OGYI-T: 4416 (10 mg/ml injekció); 
OGYI-T: 4417 (10 mg/ml steril oldat) 

Prosztaglandin E2 hatóanyagat tartalmazó tab
letta, intravaginális alkalmazásra. 

A bevezető részt lásd a PROSTI N E2 oral tablet
tánál. 
e Hatóanyag 

3 mg dinoprostonum hüvelytablettánként. 
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e Javallat 

A terminusban vagy az ahhoz közeli idOpontban 
történö szülés megindítására, amennyiben annak 
megvannak a feltételeL 
• Ellenjavallat 

A prosztaglandin és/vagy a hüvelytabletta 
egyéb alkotói iránti túlérzékenység. 

Hat vagy több korábbi szülés. 
Ha a maQzatburok megrepedt 
Ha a beteg korábban uterus mútéten, pl. sectio 

caesareán vagy hysterotomián esett át. 
Cephalopelvikus téraránytalanság esetén. 
Ha magzati ártalmak valószínúsíthetök. 

. Intrauterin magzati asphyxia vagy annak gyanu-
Ja esetén. 

A genitalis tractus fertőzései esetén. 
Ha a terhesség alatttisztázatlan vaginalis vérzés 

volt észlelhetö. 
Ha a magzat nem fejfekvésú. 

• Adagolás 
A terminusban vagy az ehhez közeli időpontban 

a szülés megindítására először 1 tablettát a hátsó 
hüvelyboltozalba kell felhelyezni. 

Szükség eselén 6-8 óra elteltével egy újabb 
tablettát lehet felhelyezn i. 24 óra alatt maximálisan 
6 mg dínaprosion (2 db hüvelytabletta) alkalmaz
ható. 
o Mellékhatás 

Felsorolásuk a súlyosság és nem az elOfordulás 
gyakorisága alapján: 

pulmonalis, ill. amnionfolyadék-embolia, abrup
tio placentae, magzati mortalitas, magzati distress, 
fokozott méhösszehúzódások, uterus hypertonusa, 
émelygés, hányás, hasmenés, rapid cervicalis 
dilatatio. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel az oxitocin és a dinapreston a méh sima
izomzatának különböző receptorain kötődik, így elő
fordulhat, hogy a kétszer egyidejű alkalmazása ki
fejezettebbé teszi a myometrium contractilitását, 
ezért csak egymás után {nem egyszerre) adhaták 
és alkalmazásuk során a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani. 
• Figyelmeztetés 

A készítménnyel történő szülés-megindítás so
rán az uterus aktivitásának és a magzat statusának 
folyamatos manitorzása (uterus-aktivitás, magzati 
szívműködés) szükséges, ezért a készítmény kizá
rólag kórházban és fekvőbeteg-gyógyintézetben, 
specializált szülészeti osztályon alkalmazható, ahol 
a 24 órás orvosi felügyelet biztosított. 

A hüvelytabletta különös óvatossággal alkal
mazható cardiovascularis betegség, máj~yagy ve
sefunkció zavara, valamint asthma, ill. glaucoma 
esetén. 

Amennyiben az uterus tonusa erősen fokozódik, 

va~y a_mé~ ~ypercontractilissá válik, illetve a mag
zatt SZivmukodés kedvezőtlen irányba változik a 
magzat és az anya érdekeit kell szem előtt tarta~i 

Mint bármely más oxitocin-hatású szer adás~
kor, igen kifejezett uterus-aktivitás vagy a szokásos
tól :ttérő_ méhtáji fáj~alom esetén uterus ruptura le
hetoségere gondoint kell. Exogén prosztaglandinok 
alkalmazása fokozhatja az oxitocinra adott válaszre
akciót 

. Túfadag~!ás. _A túladagolás tünete csak a beteg 
dmoproston trántt túlérzékenysége esetén jelentkez
het. melynek első jele a méhizomzat fokozott össze
húzódása, ill. túlfeszülése lehet, ami magzati káro
sodáshoz vezethet. 

A túladagolás kezelése jelenleg még tüneti, mi
v~l a prosztaglandin-antagonistákkal végzett klinikai 
vtzsgálatok nem jutottak el addig, hogy alkalmazá
suk javasolható lenne. 

Amennyiben a terápia átmeneti felfüggesztése 
nem szünteti meg a méh túlzott stimulációját, iv. al
kalmazott béta-sympathomimeticumok adhatók. 

Ha a tocolytikus terápia is sikertelen, a szülést 
azonnal be kell fejezni. 

Eltartás: hűtöszekrényben.2-8 °C-on. 
• Megjegyzés: + + Fb -
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4427 
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Emberi plazmából elöállított koncentrátum 
amely a ll, VII, IX és X alvadási faktorokat tartalmaz~ 
za. Ezeket a faktorokat K vitamin jelenlétében a máj 
szintetizáfja és együttesen prothrombinkomplexnek 
nevezik öket. A plazma kizárólag Európa és az 
Amerikai Egyesült Államok vérbankjaiból és hatósá
gilag engedélyezett plazmaferezis-kózpontjaiból 
származik. Az elöállításhoz csak azokat a plazma
egységeket használják, amelyek HBs-antigen-, va
lamint HIV- í- HIV-2- és HCV"-ellenanyagra negati
voknak bizonyultak és amelyek ALT aktivitását ellen
őrizték. A gyártási folyamatban vírusinaktiváló lé
pésként gőzkezelést alkalmaznak. 

A speciális gyártási eljárás biztosítja, hogy a 
Prothromplex Total TIM 4 mind a négy prothrom
binkomplex faktort közel azonos koncentrációban 
tartalmazza. Ezenkívül a készltményben kis mennyi
ségú antithrombin lll és heparin is van. 

'Ezt a készítményt- az EK ajánlásainak megfelelóen -
olyan gyűjtött plazmából állitották eló, amely kizárólag HCV
ellenanyagokat nem tartalmazó egyes donor plazmaegysé
gekból állt Klinikai vizsgálatoknak kell majd eldönteni, hogy 
ez az eljárás a vírusos vagy molekuláris kórokozók átvitelének 
csökkent, változatlan, vagy fokozott veszélyével jár-e egyOtt. 

F./1946 

Minden egyes gyártási tételt ellenőriznek, hogy 
nem tartalmaz-e aktivált alvadási faktort 

A prothrombinkomplex faktorok in vivo recovery
jének és eliminációs felezési idejének átlagértékei 
iv. beadás után: 
Faktor ln vivo Eliminációs 

recovery felezési idő 

ll faktor 80% 58 óra 
VII laktor 90% 5 óra 
IX laktor 50% 19 óra 
X faktor 80% 35 óra 

Megjegyzés a táblázathoz: KOiönbözó, az alvadási fak
torok fokozott elhasználódásával járó klinikai állapotokban, 
kOlönösen súlyos májmegbetegedés, disseminalt intravas
cularis coagulatio és nagyfokú vérzés esetén, jelentösen le· 
csökkenhet az in vivo recovery és megrövidülhet a pro
thrombinkomplex faktorok felezési ideje. 

• Hatóanyag 
600-600 NE faktor ll, IX és X'*, valamint 500 NE 

faktor VII'** prothrombinkomplex; fehérjetartalom 
300-750 mg, benne heparin-nátrium max 250 NE; 
antithrombin 15-30 NE; szárazanyagtartalom 
540-990 mg porampullánként 
Oldószer 20 ml injekcióhoz való desztillált víz. 
o Javallat 

1. Mútéti vérzés kezelése vagy prophylaxisa a 
prothrombinkomplex faktorainak szerzett hiánya 
esetén, elösorban 

- oralis anticoagulans-kezelés, 
-súlyos májbetegségek (hepatitis, cirrhosis, to-

xikus májkárosodás), 
- K-vitaminhiány (malabsorptiós syndroma, anti

biotikum-terápia, epepangás, tartós parenteralis 
táplálás) következtében. / 

2. A ll, VII, IX vagy X faktor egyszeres, vagy 
többszörös veleszületett hiányában szenvedő bete
gek mútéti vérzéseinek kezelése vagy prophylaxisa, 
ha az egyes faktor-koncentrátumok nem állnak ren
delkezésre. A veleszületett IX faktorhiány 
(haemophilia B) és a VII faktor hiányának {aprocon
vertinaemia) substitutiós kezelésére a faktor IX kon
centrátum (Bebulin TIM 4), ill. a faktor VII koncentrá
tum adható. 
e Ellenjavallat 

Disseminalt intravascularis coagulatio (DIC) 
éS) vagy l1yperfibrinolysis. 
o Adagolás 

Individuális. lv. injekcióban vagy infúzióban. Az 
adagolási útmutatás irányelvnek tekintendő. Az 
adag, a substitutiók közötti szünetek gyakorisága és 

"1 nemzetközi egység (NE) a kérdéses faktor 1 ml friss 
normál plazmában mérhetó aktivitásának felel meg, a mérés 
az 1_ nemzetközi ll., IX. és X faktor standardon (Code 
84/681) alapul 

... 1 nemzetközi egység (NE) a kérdéses faktor 1 ml friss 
normál plazmában mérhetó aktívitásának fe!el meg, a mérés 
az 1. nemzetközi ll., VII., IX. és X faktor standardon (Code 

84/665) alapul. 

a kezelés időtartama az alvadászavar típusától és 
súlyosságától, valamint a vérzés helyétől és intenzi
tásától függ. Azonkívül a prothrombinkomplex fakto
roknak az alvadászavar okától függöen eltérő in vivo 
recovery-jét és felezési idejét is figyelembe kell 
venni. 

Általános szabályként a kezelésnek az alvadás
vizsgálatok (Quick-érték, prothrombin-idó, vagy a 
veleszületett faktorhiányok esetén az-··egyes· fak
tormeghatározások) eredményein kell alapulnia. 
Ezeket a terápia megkezdése elött és a kezelés alatt 
legalább naponta egyszer eJ kell végezni (lásd Fi
gyelmeztetés c. fejezetet is). 

1. Szerzett prothrombinkomplex-hiány 
Irányelvként a következő képietet lehet a 

Prothromplex Total TIM 4 szükséges adagjának ki
számításához használni: 

adag (NE) =a Quick-érték kívánt emelkedése (a norrn.%-ában) 

x testtömegkg x 1,2 

1. í. Az orális anticoagufans kezelés okozta K
vitaminhiány megszüntetése normális súlyú felnőt
tek eselén 

- Vérzésprophylaxis: 
A vérzés megakadályozására (pL oralis antico

agulansok túladagolása esetén) 1200-2400 NE 
Prothromplex Total TIM 4 adása javasolt. 

- Akut vérzések kezelése: 
A súlyos vérzés leküzdése érdekében a Ouick 

érték/prothrombinidő rendezésére kell törekedni. A 
klinikai tapasztalatok szerint 2400 és 4800 NE közöt
ti adagokkal általában úrrá lehet lenni a súlyos vér
zéseken. Ha szükséges, 6-12 órás időközönként to
vábbi 1200-2400 NE adagokat lehet adni. 

- Műtéti prophylaxis: 
A műtéti beavatkozás előtt a Quick-értéket a nor

mális értéknek legalább 50%-ára (vagy a 
Trombotest-értéket a normális értéknek legalább 
35%-ára) kell emelni. Általános szabályként, egy 
műtét előtti 2400 NE-nek megfelelő telítő adag ele
gendő, azonban 6000 NE-ig terjedö nagyobb ada
gokra szükség lehet olyan beavatkozásokban, ame
lyek különösen nagy vérzési kockázattal járnak. A 
műtét után a normális érték legalább 35%-át elérő 
Quick-értéket kell fenntartani í 2-24 órán át. A klini
kai tapasztalatok alapján, közvetlenGI a mútét után, 
majd 6-12 órás időközönként adott 1200-2400 NE 
adagok alkalmasak a haemostasis fenntartására a 
postoperativ időszakban. 

1.2.-. Újszülöttek K-vitaminhiány okozta vérzése 
Az újszülöttek K-vitaminhiány okozta vérzései

nek súlyos formáiban (elsősorban központi ideg
rendszeri vérzésekben), amikor nem lehet a K-vita
min adása után annak hatását megvárni, prothrom
binkomplexet kell olyan nagy adagban adni, hogy 
az a Quick-érték/prothrombin-idő teljes normalizáló
dását biztosítsa. 60 NE/ttkg adása a legtöbb beteg-
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nek elegendő a vérzése megállítására, amig a K-vi
tamin hatása érvényesüL Egyébként a kezelést 
8-12 órás időközönként adott olyan nagy adagokkal 
kell folytatni, hogy a Quick-érték legalább 50%-os 
maradjon. 

1.3. Súlyos máimegbetegedés és máikárosodás 
Nagyobb vérzések eselén és műtéti beavatko

zá:ok előtt májbetegekben a Quick-értéket leg
alabb 50% fölé kell növelni. A klinikai tapasztalatok 
szerint 25-30 NEJttkg-os adagok megszüntetik az 
akut vérzés! és meQvédenek a műtét alatti és utáni 
vérzéses szövődményektől. Ha a postoperativ idő
szakban folytatni kell a kezelést, 6-12 órás idő
közönként 20-25 NE/ttkg Prothromplex Total TIM 4 
adása ajánlott. 

Ha kóros Quick-értékű betegen májbiopsiát kell 
végezni, 20-25 NE/ttkg adása ajánlott. 

Nagyobb traumák (beleértve a műtéteket is) 
után a substitutiós terápiát az alvadásvizsgálatoktól 
függő adaggal, egy vagy két héten át folytatni kelL 
A Quick-érték javasolt alsó határa a trauma utáni el
ső négy napon a normális érték 50%-a; utána a leg
alább 35%-ot elérő Quick-érték elegendő a 
haemostasis fenntartásához. 

2. A If, Vfl, IX és/vagy X faktor veleszületett 
hiánya 

Az egyedileg szükséges adagok kiszámításá
hoz irányelvként az alábbi képletek használhatók: 

a IX faktor számára: 

adag (NE ) = a IX faktor plazmaszintjének kivánt növelése 
(a norm. érték%-ában) x ttkg x 1,2 

a ll és X faktor számara: 

adag {NE} = a megfelelő faktor plazmaszintjének kivánt 
növelése (a normális érték%-á.ban} x ttkg x 0.6 

a VI! faktor számára: 

adag (NE) = a VII faktor fplazmaszintjének kivánt növelése 
(a normális érték%-ában) x ttkg x 0.5 

A különböző klinikai állapotokban szükséges !X 
faktorszinteket és a substitutiós terápia átlagos idő
tartamát az alábbi táblázat tüneti föl. A ll, VII, vagy 
X faktor veleszületett hiányának kezelésével kap
csolatban kevés a tapasztalat, azonban a IX faktor 
hiánya esetére javasolt megfelelő szinteket fel lehet 
használni. 

A megfelelő IX faktor plazmaszii"lt és a kezelés 
időtartama: 

A vérzés A kezdetben IX laktor A kezelés 
vagy elérendő plazmaszint• átlagos 
amútét IX faktor a fenntartó időtartama 

típusa plazmaszint• kezelés alatt 

Enyhe 20% Egyszeri adag 
vérzés rendszerint 

elég 

A vérzés A kezdetben IX faktor A kezelés 
vagy eléren dó plazmaszint• átlagos 
amúlét lXfaktor a fenntartó időtartama 
típus~ plazmaszint* kezelés alatt 

Súlyos 40% 20-40% 3-4 nap, vagy 
vérzés a sebgyó-

gyulás bele-
jezódéséig 

Életvesz é- ;;>:60% Mútét utáni 10-14 nap, 
lyes vérzés, 1. hét: vagy a 
vagy nagyobb 40-60% sebgyógyulás 
mútét mútét utáni teljes 

2. hét: befejezódé-
20·40% sélg 

"A_plazma normális IX laktor-szintjének%-ában 

Az alábbiakban leírt adagolási időközök jól bevállak 
a IX faktorhiány kezelésében és javasolhatók a 11 
vagy a X faklor veleszületett hiányában szenvedő 
betgegek substitutiós kezelése eselén is. A VII fakor 
hián~ában szenvedő betegek eselén az adagolás 
rendJét a rövid, 4-6 órás felezési időhöz kell iga
zrtan i. 
Az enyhe vérzési rendszerint egyetlen adaggal meg 
le~et s_züntetni. Ha szükséges, _24 óra múlva egy 
masod1k adagot is szabad alkalmazni. 

A súlyosabb vérzés eselén több adagra van 
szükség kb. 24 órás időközönként. A fenntartó terá
piához renszerint a kezdő adag kétharmadát alkal
mazzák. 

A műtétre kerülö betegeknek a praeoperativ telí
tó adagot a műtét előtt kb. 1 órával kell befecsken
dezni. A korai postoperativ idöszakban az átlagos 
kezelési időköz 12 óra, mfg a késői postoperativ idő
szakban a 24 órás időközök is megfelelőek. 
• Mellékhatás 

Mint minden plazmaszármazék infúziója esetén, 
ritkán előfordulhatnak túlérzékenységi reakciók. 
Ilyen reakciók (pl. láz, urticaria~szerű exanthemák 
hányinger, öklendezés, dyspnoe, vérnyomáscsök~ 
kenés, shock) a substitutiós kezelés félbeszakitását 
teszik szükségessé. Az enyhe reakciókan antihista
minokkal úrrá lehet lenni. A súlyos reakciók azonna~ 
Ji beavatkozást igényelnek a modern shock-terápia 
szabályai szerint. 

A prothrombinkomplex koncentrátumokkal törlé
nő kezelés során, különösen nagy adagok után 
és/vagy thrombosisveszélynek kitett betegeken 
thromboemboliás jelenségek léphetnek föl. 

Ritka esetekben az alvadási faktor koncentrátu
mokkal történő substltutiós terápia az illető alvadási 
faktor elleni keringó gátlószer (inhibitor) képződésé
hez vezet. 

Bár nagyon valószínűtlen, a készítményben je
lenlévö heparinnal kapcsolatos nemkívánatos reak
ciók kialakulását nem lehet teljesen kizárni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig semmilyen gyógyszerrel történt kölcsön
hatásról sem számoltak be. 

F/1948 

A Prothromplex Total TIM 4-et nem szabad más 
intravénás oldattal együtt infundálni, hacsak az in
kompatibilitásuk nem zárható ki. Ha szükséges, a 
közös vénakanült a Prothromplex Total TIM 4 be
adása előtt és után fiziológiás sóoldattal át kell öb
líteni. 

Kölcsönhatások laboratóriumi vizsgálatokban: 
A heparinra érzékeny olyan beteg alvadásvizs~ 

gálalának végzése esetén a készítmény heparintar
talmát figyelembe kell venni, aki nagy adagokban 
Prothromplex Total TIM 4-et kap. Ha szükséges a 
heparin hatását közömbösíteni lehet a vizsgálati 
mintához adott protamin-szulfáttal. 
• Figyelmeztetés 

Szívizom-infarctusban és szívkoszorúér-beteg
ségben szenvedó, valamint más thrombosisra hajla
mosító rizikófaktorral terhelt betegnek csak életve
szélyes vérzéssei járó állapotokban szabad Pro
thromplex Total TIM 4-et adni. 

Heparinnal szemben bizonyítottan túlérzékeny 
betegeket csak akkor szabad ezzel a készítménnyel 
kezelni, ha más terápiára nincs mód. 

A tudomány mai állása szerint nem lehet bizton
sággal kizárni, hogy a plazmában-esetleg előfordu
ló ismert vagy ismeretlen vírus átvivódik a faktor
koncentrátumokkal. 

A klinikai biztonsági vizsgálatok során hepatitis~ 
B vagy non-A-non-B-hepatitis fertözés nem fordult 
elő. A készítmény a HIV átvitele szempontjából biz
tonságos. 

A prothrombinkomplex koncentrátumok nagy 
adagokban történt alkalmazása a DIC és a throm
boemboliás szövódmények fokozott kockázatával 
jár együtt. Ezért a dissemi~t intravascularis ceagu
latióra és/vagy a thrombosísra utaló jelek és tünetek 
szaros manitorozása elengedhetetlenül szükséges, 
különösen májbetegek esetén, valamint a műtét utá
ni időszakban. 

Ha gyanús jetek fejlódnek ki, a kezelést azonnal 
abba kell hagyni és esetleg thrombosisellenes terá
piát kell elkezdeni heparin és/vagy AT lll adásával. 

A műtét előtt álló, májbetegségben szenvedő 
vagy oraJis anticoagulans kezelésben részesülö be
tegeknek ajánlatos a DIC és a thromboemboliás 
szövódmények kockázatának csökkentése érdeké
ben egyidejűleg kis adagokban heparin! adni. Sú
lyos májbetegségben szenvedó betegek AT lll~ 

szintjét célszerű a prothrombinkomplex koncentrá
tumok infúziója előtt rendezni. 

Akiknek a vérében a prothrombinkomplex fakto
rok elleni inhibitorok keringenek, a kezelésükre adott 
válasz - ha egyáltalán van Ilyen - kisebb a vártnáL 

Meg kell jegyezni, hogy a Prothromplex Total 
TIM 4 nem tartalmaz V alvadási faktor!, ami szintén 
hiányozhat súlyos szerzett prothrombinkomplex
hiányállapotban (pl. májmegbetegedésben). 

Alkalmazása a terhesség alatt nem ismert, hogy 
terhes nőknek adva károsítja-e a magzatot, vagy 

befolyásolja-e a reproductiós képességet. A 
Prothromplex Total TIM 4 terhes nőnek csak szígorú 
egyedi megfontolás alapján adható. 

Az alkalmazásra vonatkozó táJékoztatás 
A Prothromplex Total TIM 4-et 2-8 °C közti hő

mérsékleten, liofilezett állapotban kell tárolni és köz
vetlenül az alkalmazás előtt kell feloldani. Az oldatot, 
amilyen gyorsan csak lehet, föl kell haszr:t~l_ni. A 
megbontott üvegeket nem szabad újra felha~-ználni. 

A liofílizátum feloldása: 
1. Az oldószer! (Aqua destillala pro injectione) 

tartalmazó üveget felnyitatlan állapotban szobahó
mérsékletre (legfeljebb 37°C) melegíteni. 

2. A koncentrátumot és az oldászert tartalmazó 
üvegról a műanyag védősapkát eltávolítani és mind
két üveg gumidugóját fertótlenlteni. 

3. A mellékelt kettőshegyű tű ( átvivőtúl egyik vé
géről a védőburkot elcsavarva és lehúzva eltávolítani. 

A tű szabad végét az oldószer~üveg gumidugó
ján átszúrni. 

4. A kettáshegyű tű másik végéról a védőburkot 
eltávolítani, ügyelve arra, hogy a tű szabad végét ne 
érintse meg. 

5. Az oldószer-üveget a koncentrátumot tartal
mazó üveg fölé fordítani és a kettáshegyű tű szabad 
végét a koncentrátumot tartalmazó üveg gumidugó
ján át beszúrni. 

A koncentrátumot tartalmazó üvegben uralkodó 
vákuum az oldászert beszívja. 

6. A koncentrátumot tartalmazó üvegból a túl ki
húzva a két üveget egymástól elválasztani. A kon
centrátumot tartalmazó üveg enyhe rázogatásával 
vagy forgatásával az oldódást gyorsítani. 

7. A koncentrátum teljes feloldódása után amel
lékelt levegőztető tűt beszúrni, amikor is az eset
leg képződött hab összeesik. A levegáztető tűt eltá
volítani. 

Alkalmazása intravénás injekcióként 
1. Amellékelt szűrótúról a védőburkot (műanyag 

tok} elcsavarva és lehúzva eltávolítani és a tűt egy 
steril egyszer-használatos fecskendüre illeszteni. Az 
oldatot a fecskendóbe felszívni. 

2. A szúrótűt a fecskendőról leválasztani és az 
oldatot a mellékelt egyszer-használatos tűn {vagy a 
mellékelt szárnyas infúziós tűn} keresztül lassan 
(maximális befecskendezés! sebesség: 5 ml/perc) 
intravénásan befecskendezni. 

Alkalmazás intravénás infúzióként 
Infúzióként alkalmazva, egyszer-használatos in

fúziós szereléket kell megfelelő szűróvel használni. 
Eltartás: 2-8 °C közötti hőmérsékleten. 

• Megjegyzés:+ Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI~ T: 4320 
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PROVIRON 25 mg tabletta 

(20)(; SOl<) 

ATC kód:'G038 801 

A meszterolon egy szintetikus, orálisan aktív 
androgén. 

Stimulálja az androgénfüggő funkciókat, előse
gíti a másodiagos férfi nemi jelleg kialakulását. A 
gonadotropinok termelését csak igen kis mértékben 
befolyásolja, ezért még nagy adagban sem gátolja 
a tesztoszteron szintézist, és nem akadályozza a 
spermatogenesist. Serkenti az erythropoesis!, psy
chostimuláló-és aktiváló, valamint antidepressív ha
tással is rendelkezik. 

30 mg meszterolon bevétele után a fiziológiás 
tesztoszteron szintnek megfelelő plazmakoncentrá
ció alakul ki, mely órákig fennmarad. 

Elsősorban a vesén át, kis mennyiségben a 
széklettel választódik ki. A meszterolon a tesz
toszteronnal ellentétben nem alakul át ösztradiollá 
és erősebben kapcsolódik a tesztoszteronkötő glo
bulinhoz. 
e Hatóanyag 

25 mg mesterolonum tablettánként 
e Javallat 

Csökkent tesztoszteron termelés okozta pSZI
chovegetatív zavarok és teljesítménycsökkenés ke
zelése középkorú és idős férfiak esetén, hypogo
nadismus, infertilitás. 
• Ellenjavallat 

Prostatacarcinoma, férfi emlócarcinoma, fennál
ló vagy az anamnesisben szerepló májdaganat 
Egészséges egyének eselén az izomállomány nö
velése vagy a fizikai teljesítőképesség fokozása. 
e Adagolás 

Psychovegetatív zavarok, teljesítménycsökke
nés, valamint impotencia coeundi középkorú és 
idős férfibetegek esetén: 

-a kezelés kezdetén naponta 75 mg (3-szar l 
tabletta}, míg kielégítő javulás nem mutatkozik; 

- fenntartó kezelésre naponta 25-50 mg (1-2 
tabletta). 

Hypogonadismus: 
-a másodiagos nemi jelleg kialakítására napon-

ta 3-szor 1-2 tabletta, több hónapon át; 
-fenntartó adagként naponta 2-3 tabletta. 
Infertilitás: 
-a spermiumszám növelésére naponta 2-3-szor 

1 tabletta egy teljes spermatagenetikus ciklus alatt 
{90 napig). A kezelés néhány hetes szünet után 
megismételhető. 

-az ejaculatum fruktózkoncentrációjának növe
lésére postpubertális Leydig-sejt elégtelenségben 
naponta 2-szer 1 tabletta több hónapon át. 

e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók {a metil- és 
propil-p-hídroxibenzoát tartalom következtében), túl 
gyakori vagy tartós erekciók {az adag csökkentése 
vagy a gyógyszer teljes elhagyása szükséges). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható együtt: 
- fenolbarbitállal {fokozza a szteroidhormonok 

metabolízmusát, csökkenhet a meszterolon hatása). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során a prosztata rendszeres {leg
alább évente történő) rektális vizsgálata javasolt. 

Nemi hormonok alkalmazását követően ritkán jó
indulatú, ritkábban rosszindulatú májdaganatok ki
alakulását észlelték, melyek egyes betegekben élet
veszélyes hasúrivérzést okoztak. Kifejezett epigas
triális panaszok, májnagyobbodás vagy intraabdo
minális vérzés jelentkezésekor májdaganat gyanúja 
merülhet fel és szükség esetén a gyógyszer szedé
sét azonnaile kell állítan i. 

Túladagolás esetén nincs megfelelő tapasztalat, 
tüneti kezelés javasolt 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4565 

i>ROVISC•szerriés:Zeti•oldat 

(o,s5ml) 
ALGÖN 

A Provise szemészeli oldat viscoelastikus 
anyag, steril, nem pirogén, nagy molekulasúlyú, 
nem gyúlékony, nagymértékben tisztított nátrium
hialuronát frakció, fiziológiás konyhasó-foszfát puf
ferben oldva. 

Na-hialuronát nagy molekulasúlyú poliszacha
rid. amit Na-glukuronát és N-acetil-glukozamin al
kot, melyek váltakozva j3 1_.3 és j31_.4 glukozidköté
sekkel kapcsolódva, ismétlődő diszacharid egysé
geket alkotnak. Az 1 %-os viseosus és áttetsző 
anyag, a Provise a Na-hialuronát specifikus frakció
ja, amit a szemészeli sebészet segédanyagaként 
fejlesztettek ki. Üregeket kitöltő folyadékként hasz
nálatos, mint a test természetes folyadékainak he
lyettesítője. 
e Hatóanyag 

5,50 mg natrium hyaluronicum 0,55 ml steril, 
pirogénmentes foszfátpuffer vizes oldatban, egy
szerhasználatos fecskendőben. 
e Javallat 

Szemmütétek. 
Szemészeli sebészeli segédanyagként haszná

latos a cataractaeltávolítás és az intraocularis len
cseimplantáció során az elülső segmentben. 
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A szemészeli viscoelastikus anyagok az elülső 
segmenti sebészetben a mély elülső szemcsarnok 
fenntartására szolgálnak, hogy ezáltal csökkentsék 
a cornea-endothel és a környező szövetrészek 
traumáját Segítik az üvegtestfelszín visszatartását 
és megelőzik a _postoperatív sekély csarnokot. 
• Ellenjavallat 

Ezideig nem ismeretes. 
óvatosság ajánlatos olyan betegek esetén, akik 

a készítmény bármelyik összetevőjére túlérzéke
nyek (lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Alkalmazása előtt szabahőmérsékleten kell 
felengedni, mennyiségtól függően 20-40 perccel a 
felhasználás előtt. 

Cataracta-sebészet, intraocularis lencseim
plantáció során a Proviseból kanül vagy tú segítsé
gével megfelelő mennyiséget kell lassan és óvato
san az elülső csarnokba juttatni. Az injekció a 
szemlencse eltávolítása előtt, vagy után is alkal
mazható. 

A Provise a sebészeli eszközök, vagy implantá
ció előtt az intraocularis lencsék bevonására is 
használható. 

A sebészeli beavatkozás közben további Pro
vise adható be a műtét közben elvesztett vis
coelastikus anyag pótlására {lásd Figyelmeztetés). 
e Mellékhatás 

Esetenként az intraocularis nyomás átmeneti 
emelkedését okozhatja. 

A szemészeli viscoelastikus anyagok használa
tával kapcsolatban beszámoltak postoperativ gyul
ladásos reakció, pl. hypopion, iritis előfordulásáról, 
valamint cornealis oedeyia és cornealis decom
pensatióról. Ezen esetekben a Na-hialuronát {Pro
vise) használatával az összefüggés nem volt bizo
nyítható. 

A Provise mikrobiológiai fermentáció útján ké
szül. Bár minden óvintézkedés! meglesznek, hogy 
az anyag fehérjementes legyen és állatokon vizsgál
ják allergiás reakció létrejöttét, túlérzékeny egyé
nekben allergiás választ hozhat létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Az elülső segment sebészi beavatkozásakor 
általában szokásos óvatossági intézkedéseket be 
kell tartani. 

Na-hialuronát-készítmények alkalmazásakor az 
intraocu!aris nyomás postoperatív növekedéséről 
számoltak be. 

Az intraocularis nyomást gondosan ellenőrízni 
kell és szigniíikáns növekedés eselén megfelelő 
kezelést kell alkalmazni. 

Ajánlott a műtét végén a Provise oldatot öblítés
sei és/vagy szívással eltávolítani. 

Az elülső csarnokot túltölteni nem szabad. 
A kanülöket csak egyszer szabad használni 

A készítmény csak akkor alkalmazható, ha az 
tiszta. 

Az anyagban ne legyen légbuborék. 
Eltartás: hűtőszekrényben (2-8°C), fagyástól és 

fénytól védve. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4837 

PULMOZYME 2500 E (2,5 mg) 

inhíllációs oldat • (6 x 2,5 ml) 
ROC_HE ATCkÚI: R05C_B13 

A készítmény hatóanyaga, a dornáz alfa, gén
technológiai úton előállított humán dezoxiribonuk
leáz (rhONáz), hasonló a vizeletból izolált DNáz
hoz, amely az extracellularis DNS-t hasítja. 

A viszkózus, purulens secretum retenciója a lég
utakban csökkent légzési funkciói eredményez és 
súlyosbítja a fertőzéseket A purulens secretum igen 
nagy koncentrációban tartalmaz extracellularis 
DNS-t, egy viszkózus polianiont mely azokból a 
széleső leukocytákból szabadul ki, melyek a fertő
zésre adott válaszként halmozódnak fel. 

ln vitro a dornáz alfa a köpetben hidrolizálja a 
DNS-t és nagymértékben csökkenti a cystikus fibro
sisban termelődő köpet viszkozitását. 
e Hatóanyag 

2,5 mg dornase alfa (rhD~Iase) rekombináns hu
mán dezoxiribonukleáz 2,5 ml-es ampullánként A 
Pulmozyme steril inhalációs oldat koncentrációja 
1000 E/ml {1 mg/ml), aho11 Geneniech egység/ml = 

1 mg/ml. 
Segédanyagok: nátrium-klorid, vízmentes kalci

um-klorid. 
e Javallat 

A tüdőfunkció javítására, 5 éves életkor felett, 
cystikus fibrosisban (mucoviscidosis) szenvedó be
tegeknek, akil~:nek forszírozott vitáikapacitása (FVC) 
nem kisebb, mint a várható érték 40%-a. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a gyógyszer hatóanyagával, ill. 
segédanyagaival szemben. 5 év alatti életkor. 
e Adagolás 

Az ajánlott adag 2500 E {2,5 mg) dezoxiribonuk
leáz napi egy alkalommal. Tehát naponta egy 2,5 
ml-es 8.mpulla tartalmát kell hígítás nélkül inhaláini 
Az adagolás bármely napszakban történhet 

Egyes 21 éven felüli betegeknek a gyógyszer 
napi kétszeri adagolása előnyös lehet. 
e Mellékhatás 

Gyakran előfordul pharyngitis, rekedtség, ese
tenként laryngitis, bórkiütés viszketéssei vagy anél
kül. Anaphylaxiás reakció előfordulásáról nincs 
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adat enyhe- és átmeneti bórpírt. csalánkiütést meg
figyeltek. 

Klinikai vizsgálatok során a betegek kevesebb 
mint 5%-ában jelent meg dornáz alfa elleni antitest. 
mely egy betegben sem volt IgE típusú. A tüdőfunk
ció javulását tapasztalták a dornáz alfa elleni antí
testek megjelenése után is. 
• Gyógysz.erkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. A Pulmozyme biztonságosan 
alkalmazható a cystikus fibrosisban szakásasan al
kalmazott gyógyszerekkel, pl. antibioticumokkal, 
bronchodilatatorokkal, emésztóenzimekkel, vitami
nokkal, inhalációs- és szisztémás kortikoszteroidok
kal, valamint analgeticumokka! párhuzamosan. 

A Pulmozyme oldathoz az inhaláció során sem
milyen más gyógyszert vagy oldószer! nem szabad 
hozzáadni! 

Más gyógyszerrel keverve a Pulmozyme oldat 
vagy a hozzáadott vegyület szerkezete megváltoz
hat és elvesztheti hatékonyságát (inkompatibilitás). 
• Figyelmeztetés 

A Pulmozym kezelés megkezdésekor - a nyák
oldó hatásból eredően - a légzésfunkció átmeneti 
romlást mutathat és a köpetürítés fokozódhat 

A készítményt folyamatosan naponta kell alkal
mazni, mert az adagolás felfüggesztése után gyor
san visszaállhat a légúti nyák magas viszkozitása. 
mely obstrukcióhoz és a légzésfunkciós értékek 
romlásához vezet. 

Légzőszervi fertőzések fellángolása esetén a 
Pulmozyme biztonságosan tovább adagolható. 

A kezelés folyamán a betegnek folytatnia kell a 
standard mellkasi fizioterápiát. 

A betegek Pulmozyme kezelése csak állandó or
vosi felügyelet mellett történhet 

A Pulmozyme adagolására kompresszoros 
meghajtású légsugaras porlasztó alkalmas (Pari 

Boy kompresszor LC vagy LL porlasztófejjel felsze
relve). 

A beteg figyeimét fel kell hívni arra, hogy a por
lasztót és kompresszort szigorúan az előírásoknak 
(ORKI eng. szám: 12/1991.) megfelelóen szabad al
kalmazni. 

A jelenlegi tapasztalatok szerint ultrahangos 
porfaszták nem alkalmasak a Pulmozyme adagolá
sára. 

Az inkompatibilitás (lásd Gyógyszerkölcsönha
tások) veszélye miatt a Pulmozyme nem keverheló 
más gyógyszerekkel vagy oldatokkal a porlasztó
ban. 

A Putmozyme ampulla teljes tartalmát hígítalfa
nu l kell a parlasztóba tölteni. 

A napi adagolás biztonságosságát és hatékony
ságát még nem igazolták 5 éves életkor alatti gyer
mekeken és azokon a betegeken, akiknek a forszí
rozott vitáikapacitása alacsonyabb mint a várható 
érték 40%-a. 

Terhes nőknek történő alkalmazásról még nin
csenek adatok. 

Állatkísérletekben nem befolyásolta a fertilitás! 
és nem volt teratogén. Ennek ellenére a Pulmozyme 
csak akkor adagolható terhes nőknek, ha az elkerül
hetetlen. 

Nem ismert, hogy kiválaszlódik-e az anyatejbe. 
Bár szisztémás felszívódása elhanyagolható, szap
tatás esetén alkalmazása nem javasolt. 

Eltartás: erős fénytól és felmelegedéstól védve, 
hűtőszekrényben {2-8°C-on). 

Egyetlen alkalommal rövid ideig magasabb hő
mérsékleten is tárolható (legfeljebb 24 óráig maxi
mum 30°C-ig). 
e Megjegyzés: + Vsz 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4562 
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A pentoxifillin a következő haemodinamikai ha
tások révén csökkenti a perifériás ellenállást, a verő
térfogat és perctérfogat csekélY emelkedése mef
lett. A vér áramlási tulajdonságait a következő 
hemodinamikus hatások révén javítja: 

- növeli a vörösvértestek flexibilitását (a fosz
fodieszteráz gátlása és következményes intracel
luláris ATP emelkedésével), 

- csökkenti a plazma fibrinogén tartalmát és fo
kozza a plazmában a fibrinolysist. 

- gátolja a vörösvértestek aggreQációját az 
intracelluláris ATP növelésével és a plazmafib
rinogén csökkentésével, 

- csökkenti a tromboxán szintézist, fokozza a 
prosztaciklin szintézist az érfal endotheliumában, 
ezáltal csökkenti a thrombocyta aggregáció!. 

Az orálisan adott pentoxifillin a gyomor~béltrak
tusból teljesen felszívódik, a májban metabo
lizálódik, a first pass metabolizmus miatt biohaszno
suiása kb. 30%-os. Fő metabolitja a 3,7 dimetilxan
tin farmakodinamikailag hatékony. A maximális plaz
maszintet a beadás! követően 2 óra múlva éri el, ez 
további 2 órán át állandQ.AÍlBrad, majd ezt követően 
5 órán keresztül csaknem egyenletesen csökken 
60%-kal. 

A hatóanyag felszabadulása a tablettából kés
leltetett, ezáltal hatásideje meghosszabbodik és a 
hatóanyag túrhetósége javul. 

A pentoxifillin és metabolitja az anyatejjel kivá
lasztódik. 
e Hatóanyag 

400 mg pentoxifyllinum retard tablettánként. 
e Javallat 

Perifériás arteriás vérkeringési zavarok kezelé
sére, különösen claudicatio' intermittens azon formái 
ahol áramlási tartaiékek még fenn állnak. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység xantin származékokra, friss szív
infarctus, erős vérzés. Terhesség, szoptatás. 
Amennyiben kezelés közben retinavérzések lépnének 
tel, a készítmény adását azonnal abba kell hagyni. 

Elővigyázatosság szükséges: hypertoniával tár
suló coronaria és cerebralis sclerosis, súlyos szívrit
mus zavarok, súlyos fokú hypotonia esetén. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 2-3-szor 1 tablettát szél
rágás nélkül. étkezés után kevés folyadékkal kell 

R 
bevenni. Csökkent vesefunkció, veseelégtelenség 
esetén az elimináció sebessége lelassul, a dózis! 
csökkenteni kell. 
• Mellékhatás 

Gyomor-bélpanaszok (émelygéS·. ·t-i"ányinger, 
teltségérzés, gyomorfájdalom, hasmenés). 

Központi idegrendszeri panaszok: szédülés és 
fejfájás, esetenként nyugtalanság, alvászavarok elő
fordulhatnak. A kezelés megszakítása azonban 
csak kivételes esetekben szükséges. 

Cardiovascularis panaszok: nagyon ritkán vér
nyomásesés, ritmuszavar stenocardias panasz. 

Egyes esetekben thrombocytopenia, vérzések. 
Allergiás túlérzékenységi reakciók {bőrpír, 

urticaria). Nagyon ritkán súlyos túlérzékenységi re
akciók angioneurotikus oedema, bronchus görcs, 
anaphylactoid shock léphet fel, ekkor a gyógyszer 
adását azonnal fel kell függeszteni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő szerakkel (antihyperten

siv hatás fokozódás); 
- inzulinnal, orális antidiabeticumokkal (antidia

beticum hatása fokozott); 
- anticoagulánsok, ill. thrombocyta aggregáció! 

gátlók egyidejű adása esetén az alvadási paramé
tereket fokozottan kell figyelni, mert a vérzési 
és/vagy prothrombin idő megnyúlhat 
e Figyelmeztetés 

A pentoxifillin kezelés időtartama egyedi, a kór
képhez igazodik. 

Beszűkül! vesefunkció mellett (kreatinin elear
anea < 1 O ml/perc csak csökkentett adagban alkal
mazható. Vérnyomáscsökkentökkel együtt adva az 
adagolás! újból be kell állítani. 

E gyógyszer szédülést. vérnyomásesést okoz
hat, a koncentrálóképességet csökkentheti. Ezért az 
orvos egyedileg határozza meg a közlekedésben 
való részvételre, a baleseti veszéllyel járó munka 
végzésére vonatkozó korlátozást. 

Túladagolás esetén bőrpír, eszméletvesztés, 
haematemesis, areflexia valamint tónusos-klónusos 
görcsök jelentkezhetnek. 

Általános teendők: 
-a gyomor kiürítése (hánytatás, gyomormosás) 

aktív sZ.én adása; 
- vérnyomás-ellenőrzés (súlyos vérnyomás

esésnél plazmapótszer iv. adása): 
- eszméletlen betegnél a légutak szabaddá té

tele; 
- görcsök esetén diazepam adagolása. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4085 
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REF'AIULN gél (40 g;10Óg) 

MAOAUS Atc:·k~'d_:·---_~osciXiú·:·: w 

Az aescin triterpén típusú glycosid, az Aesculus 
hippocastanum (vadgesztenye) fő hatóanyaga. 
Antiexsudativ-és antiphlogisztikus hatással rendel
kezik. Hatását a kapillárisfal permeabilitásának 
csökkentésén és ezáltal az oedemaképződés meg
akadályozásán keresztül fejti ki. Az aescin fokozza a 
kapilláris rezisztenciát, gátolja a gyulladásos folya
matokat, javítja a mikrocirkulációt. 

A dietilamil-sza/icilát fájdalomcsillapító és gyul
ladáscsökkentő tulajdonságú. 

A gél húsíti a fájdalmas területet, nem zsíros, 
gyorsan felszívódik_ 
e Hatóanyag 

0,4 g aescinum és 2 g diethylaminium-sali
cylicum 40 g gélben, ill. 1 g aescinum és 5 g diethy
laminium-salicylicum 100 g gélben. 

Segédanyag: izopropil alkohol, levendulaolaj 
• Javallat 

Varicositas; felületi vénás gyulladások. Különbö
zö tipusú gerinctáji fájdalmak. 

Rándulás, zúzódás következtében kialakult vér
ömleny; duzzanat kezelése, ínhüvelygyulladás. 
• Ellenjavallat 

Nyílt sebfelületen, nyálkahártyán és sugárkeze
lésnek kitett bórfelületen nem szabad használni. 
• Adagolás 

Szükség szerint naponta egy vagy több alka
lommal az érintett testrészt bekenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás bórreakciók előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4452 

Az etofenamat analgetikus és antipyretikus hatá
sú, nemszteroid antiphlogisticum. Különbözó pon
tokon avatkozik be a gyulladás folyamatába. EQye
bek közt gátolja a prosztaglandinok, a hisztamin, a 
bradikinin és a hialuronidáz felszabaduláSát, ill. ha
tását, valamint az anaphylaxiás és idegentest-reak
ciókat 

Az etofenamat felszabadulása az olajdepoból a 

Rheumon im. inj. esetében elhúzódóan megy vég
be, tehát hosszabb hatástartamú, mint más hasonló 
anyagok vízben oldódó injekciós formái. A beadá
s~! követő kinetika független az életkortól. A fehérje
kötés 98-99% (HSA) közt mozog. 

Az etofenamat ·szám os metabolit (hidroxilálás, 
éter-, észterhasítás után), ill. metabolit konjugátum 
formájában 35%-ban 8: vesén át, nagyobb%-ban az 
epével. ill. a széklettel ürül ki a szervezetból. 

A metabolitok enterohepatikus recirkulálása va
lószínűnek látszik. 

Az im. adott injekció hatása 1-2 órán belül je
lentkezik és mintegy 24 órán keresztül tart. Szükség 
esetén 2 injekció beadása közti idó 16 órára csök
kenthető, kumuláció veszélye nélkül. A plazmakan
centráció egyensúlyi állapota már 2 amp. alkalma
zása után is elérhető. 
e Hatóanyag 

1 g etofenamatum 1,16 g közepes láncú 
trigliceridekben oldva (2 mf) ampullánként 
e Javallat 

Akut erős fájdalmak a mozgató- és támasztó
rendszer rheumás megbetegedéseiben, pL króni
kus polyarthritis, spondylitis · ankilotisans (M. 
Bechterew); izom-rheumatismus, periarthropathia 
humeroscapularis, lumbago, ischialgia; ínhüvely
gyulladás, bursitis, a gerincoszlop és az ízűletek túl
terhelése, valamint elhasználódása következtében 
kialakult gyulladásos izgalmi állapotok (aktiválódott 
spondylarthrosisok, illetve arthrosisok). 

Tompa sérülések (pl. sportbalesetekben), úgy
mint zúzódások, rándulások, húzódások. 

Postoperativ duzzanatok vagy gyulladások. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység etofenamattal és más nem
szteraid gyulladásgátlókkal szemben. A vérképzés 
zavarai. 

Asthma, obstruktív hörgószűkületek, légúti meg
betegedések, szénanátha vagy krónikus orrnyálka
hártya-duzzadás (ún. orrpolip) fennállása esetén a 
betegek gyakrabban reagálnak a nemszteroid 
rheumaellenes szerekre asthmás rohamokkal, helyi 
bór- és nyálkahártya-duzzanattal, Quincke-oedemá
val, urticariával. 

Fennálló gyomor- és nyombélfekély, illetve ezek
re vonatkozó adatok az anamnesisben. Véralvadási 
zavarok, vagy anticoagulans-, ill. thrombocytaag
gregatio-gáttó szerekkel történő kezelés. 

Korlátozott máj-, vese- vagy szívműködés. 
A nemszteroid gyulladásgátlók szülőfájás-gátló 

hatást fejthetnek ki és fokozhatják a vérzési hajla
mot, ezért a terhesség utolsó harmadában nem al
kalmazható. Kielégító tapasztalatok hiányában 
azonban sem a terhesség első és második harma
dában, sem a szoptatás ideje alatt, valamint újszü
lötteknek és kisdedeknek sem adható. 

Porfirin-anyagcsere zavara vagy annak veszélye 
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eselén a Rheumon im. inj. csak az elóny/kockázat 
gondos mérlegelése alapján alkalmazható. 

Különösen gondos, fokozott orvosi felügyeletet 
igényel, ha az anamnesisben colitis ulcerosa, 
Crohn-féle. betegség fordul eló, továbbá maga
svérnyomás. esetén, valamint közvetlenül a na
gyobb műtéti beavatkozások után, és az idésebb 
betegek esetében. 
e Adagolás 

Kizárólag im., mélyen intraglutealisan. 
Felnőtteknek általában etegendó a Rheumon im. 

egyszeri 1 amp. (2 ml :=1000 mg etofenamat) mé
lyen intraglutalisan történó befecskendezése. 

Ismételt adagolás esetén a beadási oldalt cél
szerű változtatn i. 

Szükség esetén az inj. 16-24 óra múlva ismétel
hető. A jelenlegi ismeretek alapján összesen 3 am
pulla használható fel, megfelelő időközökben. 
e Mel!ékhatás 

Ritkán az in j. helyén fájdalom, keményedés, bór
pír, duzzadás, illetve viszketés. 

További ritkán előforduló panaszok: fejfájás, szé
dülés, fáradtság, látási zavarok, bórkiütés és allergi
ás oedemák, szövetek közti folyadékgyülemek, gyo
mor-bélrendszeri zavarok (pl. epigastrialis . pana
szok, emésztési zavarok, hányinger, hányás), vizelé
si panaszok. 

Általános túlérzékenységi reakciók Iehetásége 
fennáll, jólleh~t ezideig nem észlelték. Ilyen lehet 
arcoedema, nyelvduzzadáS, a légutak beszűkülésé
vel járó belső gégefő-duzzadás, asthmás rohamig 
terjedő légszomj, tachycardia paroxismalis, fenye
g~t~ shockig terjedó_ v~)!,"yomá:esés. Ha e tünetek 
kozul akár csak egy IS jelentkezik, akkor is azonnali 
orvosi beavatkozásra van szükség. 

Jóllehet a Rheumon im. inj. esetében nem ész
lelték, nem zárhatók ki egyéb nemszteroid antirheu
matikus szerek okozta mellékhatások, így fokozott 
zsírkiválasztás a széklettel, hasnyálmirigy-gyulla
dás, a fehérvérsejteket, vörösvértesteket illetve 
thrombocytákat érintő vérképzési zavarok, a máj
funkció zavarai, veseelégtelenség, depressio. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Különbözó vízhajtó (pl. furosemid, tiazid), illet
ve vérnyomáscsökkentő (pl. B-blokkoló) sze r ek ha
tását csökkentheti. 

- Probeneeid és szulfinpirazon egyidejű adása 
az etofenamat lassúbb kiválasztódásához vezet. 

- Nem állnak rendelkezésre vizsgálatok a digo
xin, fenitoin, litium, metotrexat, illetve oralis antidia
beticumok egyidejű adásáról, de a hasonló ható
anyagokkal szerzett tapasztalatok alapján feltételez
hető, hogy ezen említett hatóanyagok hatékonysá
ga, illetve toxicitása fokozódhat. 

- Kertikoidok (mellékvesekéreg-hormonok), 
egyéb nemszteroid rheumaellenes szerek, továbbá 
alkohol egyidejű adása, illetve fogyasztása elsósor-

ban a gyomor-béltraktusban jelentkező mellékhatá
sokat fokozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Az injekciót csak im., mélyen intraglutealisan 
~zabad b_eadni (visszaszívással ellenőrizni). Téves 
mtravasal1s beadás esetén súlyos szöveti károso
dás léphet fel. 

Hatásának időtaftama alatt járművet vezetni 
vagy veszélyes gépen dolgozni, valaminfSZeszes
italt fogyasztani tilos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V. 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4302 

A Rhinoeart Turbuhaler nasalis por inhaláló ké
szülék, amelyból az orron keresztül történő belég
zés juttatja az orrba a mikronizált budesonidot. A ké
szítmény nem tartalmaz hajtógázt, segédanyagot és 
konzerválószert. 

A budesonid erős helyi gyulladásgátló hatással 
rendelkező glukokortikoszteroid. A budesonid máj
ban történő extenzív, kb. 90%-os biotranszformáció
ja során gyenge glukokortikoid-aktivitású metaboli
tok keletkeznek. A főbb metabolitok (6-13-hídrox
ibudesonid, ill. 16-hidroxiprednizclon) glukokortikoid 
aktivitása a budesonid hatásának 1 %-át sem éri el. 

A profilaktikusan alkalmazott budesonid védő 
hatáSsal rendelkezik az azonnali allergiás reakciók
kal szemben. 

A per os adott budesonid szisztémás haszno
sulása emberben alacsony (kb. 10%). Rhinoeart 
Turbuhaler készüléket használva a budesonid szisz
témás hasznosulása 22%. A vonatkozó vizsgálatok 
bizonyítják, hogy a budesonid az orrban nem 
metabolizálódik. 

A budesonid maximális plazmakoncentrációja 
800 !Jg budesonid (Rhinocort Turbuhalerból történő) 
adása után 1 , 1 nmol/1 és ez az érték 0,4 órán belül 
érhető el. 
e Hatóanyag 

100 !Jg budesonidum micronisatum adagon
ként, 20 mg budesonidum micronisatum (200 adag) 
készülékenként 
• Javallat 

Szezonális allergiás és allergiás- vagy nem aller
giás perenniálls rhinitis megelőzése és kezelése. 
Orrpolip kezelése, valamint orrpolip megelőzése 
polypectomia után. 
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e Ellenjavaltat 
A készítmény hatóanyagával szembeni túlérzé

kenység. 
e Adagolás 

Individuális az adagolás. Csak intranasalisan al
kalmazható. Rhinitis eselén 

Feln6fteknek az ajánlott kezdő adag összesen 
naponta 400 ~g. 

Az adagot lehet naponta egyszer reggel-, vagy 
két részre elosztva reggel és este alkalmazni, va
gyis 200 ~g (2 x 100 IJg) mindkét orrlyukba reggel 
(összesen naponta 1-szer 400 11g), vagy 100 J-lg 
(1 x 100 l-IQ) mindkét orrlyukba reggel és este 
(összesen naponta 2 x 200 IJQ). 

A kívánt klinikai hatás elérését követően a fenn
tartó adagot arra a lehető legkisebb mennyiségre 
kell csökkenteni, amely még biztosítja a megfelelő 
terápiás hatást. 

Orrpolip kezelése és megelőzése eselén 
Az ajánlott adag naponta 2-szer 200 IJQ. 

• Mellékhatás 
Ritkán: helyi tünetek (szárazság és csípő érzés 

az orrban), tüsszentés- közvetlenül az inhalált por 
használata után, enyhén véres szekréció, candida 
albicans{ertőzés az orrban és garatban, bőrreakci
ók (urticaria, bőrpír, dermatitis). 

Rendkívül ritkán: orr-nyálkahártya fekélyesedés, 
orrsövény perforáció előfordulhat- intranasalis szte
roid alkalmazása során. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb lokálisan alkalmazandó készítménnyel 
való kölcsönhatásra nincs adat. 
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 a készítmény rendsze
res használata. 

A teljes hatás csak több napi (általában 3-4 nap), 
ritka esetben 2 heti kezelést követően alakul ki. 

A Rhinoeart Turbuhaler kezelést nem szabad 
folytatni, ha 3 héten át történő alkalmazást követően 
a beteg állapotában jelentős javulás nem észlelhető. 

Fokozott figyelem szükséges hosszú ideig szisz
témás kortikoszteroid kezelésben részesülö beteg 
Rhinoeart Turbuhalerra való átállításakor, mivel felté
telezhető a hypothalamus-hypophysis-mellékvese
múködés zavara. Ez különösen fontos azon betegek 
esetében, akiknek a betegsége asthmával társul, 
mivel a szisztémás kortikoszteroid adagok hirtelen 
csökkentése állapotuk komoly súlyosbadását okoz
hatja. 

Fokozott óvatosság szükséges gombák vagy ví
rus okozta orrfertőzés esetében. Gyermekek, akik 
immunsuppressív kezelésben részesülnek,- fogéko
nyabbak a fertőzésekkel szemben. 

lmmunsuppressív kezelésben részesülő gyer
mekek esetében - akik egyúttal kortikoszteroidot is 

szednek -, a bárányhimlő és kanyaró sokkal súlyo
sabb, esetleg fatális lefolyású lehet. 

Fokozottan kell figyelni azokra a gyermekekre és 
felnőttekre, akik még nem estek·át ezeken a beteg
ségeken, a betegség fellobbanásának elkerülése 
miatt. Ha ez mégis előfordul, varicella zoster immun
globulint, vagy intravénás immunglobulint lehet ja
vasolni. Bárányhimlő esetében vírusellenes szer 
adása megfontolandó. 

Mivel a kortikoszteroidok gátolják a sebgyógy
ulást a nasalis kortikoszleroidokat nem szabad ad
dig alkalmazni, amig a seb be nem gyógyul orrmú
tétek, traumák, orrsövény perforáció, orrfekély ese
lén. 

Rendszeres otolaryngologiai ellenőrzés szüksé
ges (orrnyálkahártya-, orrjárat-, garat-fertőzések, 
orrsövény perforáció, ill. egyéb hisztológiai változá
sok) a nasalis kortikoszteroidokkal történő tartós ke
zelés során. 

Ha a tüneteket átmenetileg infekciós eredetű 
rhinitis súlyosbítja, azt megfelelóen kezelni kell. 

Szezonális rhinitis kezelését - ha lehetséges -
az allergén megjelenése előtt kell megkezdeni. Né
ha szükséges lehet más gyógyszer együttes adása 
az allergia okozta szemtünetek cSókkentésére. 

Ha az orrjáratok erősen elzáródtak, nasalis 
vasoconstrictor hatású szert lehet használni a keze
lés első 2-3 napjában. 

Terhesség idején alkalmazását kerülni kell, ha
csak ezt egyéb kényszerítő körülmények nem indo
kolják. Vemhes állatoknak adott budesonid a mag
zat fejlődésében elváltozásokat okozott. Nincs adat 
arra vonatkozóan, hogy a készítmény hasonló eltá
vozásokat okoz humán alkalmazás esetén. 

A budesonid anyatejbe történő átjutására nincs 
adat. 

Szoptatás idején csak az előny és a kockázat 
gondos mérlegelésével szabad alkalmazni. 

Túladagolás: Akut túladagolás még különlege
sen nagy adagok esetében sem okoz klinikai prob
lémát 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 oc alatt. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4288 

A tabletta mikrokapszulázott acetilszalicilsavat 
tartalmaz. A mikrokapszulák vékony etilcellulóz be
vonala lehetövé teszi, hogy az acetilszalicilsav a pH 
növekedésével egyre nagyobb mértékben diffun
dáljon. 
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Az acetilszalicilsav felezési ideje a plazmában 
15-30 perc, ezt követően szalicilsavvá hidrolizáló
dik. A vérben keringő szalicilátok jórészt plazmafe
hérjékhez kötődnek. 

A Ahonal esetében a plazma szalicilát-koncen
trációjának csúcsértéke valamivel később mérhetó, 
mint a hagyofnányos tabletták esetében {kb. 4 óra). 
A plazmaszint a 3. órától kezdve jelentőzen megha
ladja a hagyományos acetilszalicilsavval elérhetét 

A gyógyszer kiürülése a vizelet pH értékének 
növekedésével fokozódik. 

A szaHeilsav felezési ideje a plazmában 3-6 óra, 
ami az alkalmazott dózis függvényében nő. 
• Hatóanyag 

500 mg acidum acetylsalicilicum mikrokapszulá
zott tablettánként. 
• Javallat 

Rheumatikus fájdalom, gyulladásos folyamat. 
Fájdalmakkal járó és/vagy lázas állapotok sympto
matikus kezelése. 
e Ellenjavallat 

Szalicilát-túlérzékenység. Aktív gastroduode
nalis fekély. 

Veleszületett vagy szerzett vérzékenység bár
mely formája. Köszvény. Terhesség harmadik tri
mestere. 

Alkalmazása nem javasolt továbbá 
- 10 év alatti életkorban, 
- metrorrhagia és/vagy menorrhagia esetén, mi-

vel az acetilszalicilsav súlyosabb lefolyásúvá teheti, 
illetve megnyújthatja a menstruációt. 

Terhesség alatt a szedése nem javasolt, a har
madik trimesterben azonban teljes mértékben ellen-
javallt. / 

Szoptatás alatt rendszeres szedése nem aján
lott. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek 
Fájdalommal járó és/vagy lázas állapot tüneti ke

zelésében a szokásos egyszeri adagja 0,25-1 ,O g 
(Y2-2 tabletta), naponta legfeljebb 3 g, kivételesen 4 
g összdózisban (6, ill. 8 tabletta). 

Gyulladáscsökkentőként 0,50-2,0 g (1-2, kivéte
lesen 3-4 tabletta) alkalmanként, azaz négy órán
ként, naponta azonban - rheumatikus gyulladás in
tenzív kezelésében - legfeljebb 6 g összdózisig ( 12 
tabletta). 

Szokásos egyszeri adagja i0-15 éves gyerme
keknek{átlagsúly: 30-50 kg) 0,25-D,S g (Y2-1 tablet
ta) alkalmanként, napi 1,5---2,0 g összdózisig (3-4 
tabletta). 

A tablettékat egészben, bóséges mennyiségú 
folyadékkal kell lenyelni, a nap bármely szakában, 
de nem étkezés közben. A tablettékat nem szabad 
összezúzni, valamint forró itallal bevenni. 
o MeHékhatás 

Gyomor- bélpanaszok, gyomorfekély, -vérzés, 
túlérzékenységi reakciók, elsősorban túladagolás 

eselén fülzúgás, fejfájás. Vérzékenység (orrvérzés, 
fogínyvérzés, purpura). Megnyúlt vérzési idő, ami 
alkalmazásának elhagyása után még 4-8 napig tart
hat. 

Sensibilisatiós tünetek (Quincke-oedema, 
urticaria, asthma). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttes adásuk eflenjaval!t: 
- oralis anticoagulansokkal és heparirifi"al {vér

zés fokozott veszélye miatt), 
- húgysavszint-csökkentákkel (hatásuk csök

ken). 
Óvatosan adható: 
- más nemszteroid gyulladásgátlókkal (az 

uiceragen hatás fokozódik), 
- thrombocytaaggregatiót gátló gyógyszerekkel 

(vérzés veszélye fokozódik), 
- metotrexáttal (ennek toxicitását fokozza), 
- oralis antidiabeticumokkal, diureticumokkal, 

kortikoszteroidokkal. 
A savmegkötő szereket bizonyos idővel (2 órá

val) a szalicilátok bevétele előtt, vagy után szabad 
alkalmazni. 
• Figyelmeztetés 

1 O évesnél idősebb gyermekek adagját az élet
kor és testsúly szerint kell megállapítani. 

12 év alatti gyermekeknek bárányhimlőben vagy 
felsőlégúti vírusinfekcióban adása különleges meg
fontolást igényel. Ritka esetben súlyos, életveszé
lyes komplikáció (Reye-syndroma) léphet fel. Tartós 
hányás, kábultság, kiszáradás, eszméletvesztés, 
görcs eselén azonnali orvosi kezelés szükséges. 

Terhesség és szoptatás időszakában, főleg a 
terhesség első harmadában alkalmazása nem aján
lott. A terhesség harmadik harmadában ellenjavallt 

Körültekintően kell alkalmazni, ha a kórelőz

ményben gyomor vagy nyombélfekély, tápcsatorna
vérzés szerepel, továbbá veseelégtelenség, vagy 
asthma esetén, valamint IUD-t viselóknek. 

Túladagolástünete elsősorban idős betegeken és 
különösen kisgyermekeken jelentkezhet (terápiás túl
adagolás, vagy gyógyszermérgezés) amikor is sür
gős ellátást igénylő, életveszélyes állapot alakulhat ki. 

Tünetei 
- Mérsékelttúladagolás: fülzúgás, halláscsökke

nés érzése, fejfájás, szédülés, hányinger, ami az 
adag csökkentésével általában megszüntethetó. 

- Súlyos túladagolás: láz, hyperventillatio, keto
sis, respiratios alkalosis, metabolikus acidosis, 
coma, keringésösszeomlás, légzési elégtelenség, 
súlyos hypoglycaemia. 

Kezetése 
A bevett gyógyszert gyomormosással mielőbb 

el kell távolítani. 
A beteget - súlyos túladagolás eselén - hala

déktalanul szaketlátásra alkalmas kórházba kell 
szállítani. 

A sav-bázis egyensúly paramétereit figyelni kell 
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Szükség esetén forszírozott diuresis, haemodialysis, 
vagy peritonealis dialysis alkalmazható. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4153 

Rlf.tl!vl~o,Isa;filmt~~~~"~~:1,ci!J~l\'' .• ,. ·· 
R1FAMEÓ3oa:íiíriítal:ll~fta\ . .. 

Hatóanyaga, a rifampicin a rifamicin makrolid 
antibiotikum félszintetikus származéka. Az érzékeny 
kórokozók RNS-polimerizációjának gátlásával hat. 
Baktericid hatással rendelkezik, mind az extra
cellularisan, mind az intracellularisan jelenlévő kór
okozókra. 

Hatásspektruma kiterjed a M. tuberculosis, M. 
kansasi, M. marinum, egyes M. avium intracel/u/are 
törzsekre, valamint a Neisseria meningitidis, 
Staphylococcus aureus, Haernaphy/us influenzae, 
Neisseria gonorrhoeae, Chtamydia trachomatis, 
Clostridium ditticile törzsekre és Legionella fajokra. 

Legkisebb gátló kancentráció (MIC) in vitro: 
- mycobacteriumokkal szemben: 0,005--0,2 mg/ml; 
-Gram+ kórokozókkal szemben: <0,5 mg/ml; 
- Gram- kórokozókkal szemben: >0.4 mg/ml. 
A gyomor-bélrendszerból jól felszívódik. 600 mg 

oralis adagelását követően a maximális szérumkon
centráció- 10 mg/ml- 2-4 óra alatt alakul ki. Egy
idejű élelmiszerfogyasztás a csúcskoncentrációt 
csökkenti, kialakulását késlelteti. 

Kb. 80%-ban kötódik a szérumfehérjékhez. Fe
lezési ideje 300 mg oralis adagolása után kb. 2,5 
óra, 600 mg után 3-4 óra. A szövetekbe, testned
vekbe könnyen penetrál, diffundál; átjut a vér-agy 
gáton, a placentán is. 

A májban, epehólyagban, vizeletben magasabb 
koncentrációban van jelen, mint a vérben. Az anya
tejbe kiválasztódik. A májban gyorsan metabo
lizálódik. Egyik metabolitja szintén antibacterialis 
hatású. Enterohepatikus körforgást követően kis 
részben a vizelettel, nagyobbrészt az epével kivá
lasztódva a széklettel ürül. 

Nagy adagokban állatvizsgálatokban teratagen
nek bizonyult. 

Önmagában alkalmazva rezisztens törzsek 
gyorsan alakulnak ki. 
e Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg rifampicinum barnás (150), 
ill. vörös (300) színű, korong alakú, domború felü
letQ, 9 mm (150), ill. 12,5 mm (300) filmbevonatú 
tabletténként Törlési felületük vöröse·sbarna. 
e Javallat 

Friss és krónikus, pulmonalis és extrapu!monalis 
tuberculosis minden formája, más antitubercu
loticumokkal (legtöbbször INH-val) kombinálva. 

Lepra (kombinálva dapsonnal, clofazimin- /-= 
Lampren/-nel). 

Nem-mycobacterialis fertőzés kezelése, 
amennyiben: 

~ a szakásasan alkalmazandó antibioticumra a 
kórokozó rezisztens; 

- a kórokozó érzékenysége a rifampicinre meg
állapított; 

kombinálva más antibioticumokkal 
(chemotherapeuticumokkal, amelyekre a kórokozó 
érzékeny): 

-a tuberculosis és a lepra kizárt. 
Brucellosis (tetracic!in-származékkal," pl. doxi

ciclinnel kombinálva). 
Meningococcus-meningitis prophylaxisa olyan 

személyek számára, akik szaros kontaktusban van
nak ilyen betegekkel. 
o Ellenjavallat 

Icterus, hepatitis utáni állapot (a gyógyulás után 
egy évig), súlyos májfunkciózavar. A terhesség első 
trimestere, ismert túlérzékenység. 

Relatív eflenjava!lat: Terhességben, szoptatás 
időszakában alkalmazását lehetőleg kerülni kell. 
• Adagolás 

Tuberculosisban 
Felnófteknek szokásos adagja tuberculosisban 

50 kg alatt naponta 450 mg, 50 kg felett naponta 
600 mg ( = 3-4 tabletta Rifamed-150 vagy 1 %-2 
tabletta Rifamed-300), egy adagban, kombinálva el
sősorban izoniaziddaL A napi rifampicin adag ne 
haladja meg a 600 mg-ot. 

Gyermekeknek: 3-4 éves kortól a szokásos 
adag naponta 10-20 mg/ttkg (maximum 600 mg), 
egy adagban. 

- Lepra kezelésére vonatkozó WHO-ajánlás: 
A lepra multibacillaris formáiban (ll, BL, BB) 

havonta 1-szer 600 mg, dapsonnal és clofaziminnel 
kombinálva, minimum 2 éven át 

A lepra paucibacillaris formájában előbbivel 

azonosan, de csak 6 hónapig. 
- Nem-mycobacterialis fertőzésben kombináció

ban, felnötteknek napi 600-1200 mg 2 részletben. 
Gyermekeknek 3-4 éves kortól 10-20 mg/ttkg/nap. 

- Brucellosis: Doxycyclinnel kombinálva, 900 
mg/nap, reggel éhgyomorra, legalább 45 napig. 

- Meningococcus-meningitis prophylaxisa: Fel
nőtteknek 600 mg kétszer naponta (12 óránként) 2 
napon át. Gyermekeknek 3-4 éves kortól 1 O mg/ttkg 
kétszer naponta (12 óránként) 2 napon át. A pro
phylaxist a lehető leghamarabb kell elkezdeni. 

A tablettékat reggel éhgyomorra, ill. Y2-1 órával 
étkezés előtt kell bevenni. 
o Mellékhatás 

Főként a folyamatos mindennapi adagolás, 
valamint az intermittáló adagolás során jelentkez
hetnek. 

A vizeletet, székletet, könnyet, verejtéket és nyá-
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lat narancsvörösre színezheti; a lágy kantaktlencsék 
maradandó elszíneződését okozhatja. 

A szérum-bilirubin-szint, az alkalikus foszfatáz 
és a transzamináz-értékek mérsékelt emelkedése, 
mely a kez_elés kezdetén szakásasan tapasztalható, 
általában átmeneti jellegű és nincs klinikai jelentősé
ge. DózisfügQö hepatitis előfordulhat, ezért kerülni 
kell a javasolt napi 10 mg/ttkg (600 mg) túllépését 

Hányinger, hányás, hasmenés, pseudomembra
nosus colitis, viszketés, bőrelváltozások, urticaria, 
álmosság, fejfájás, ataxia, psychés zavarok, myal
gia, izomrigiditas, leukopenia, eosinophylia, látásza
var, menstruációs zavar előfordulhat 

Súlyos gastrointestinalis reakciók ritkán fellép
hetnek, valamint, főként intermittáló kezelés alkal
mával bőrkiütés, láz, influenza-szerű megbetege
dés, thrombocytopenia. 

Azokon a betegeken, akik hosszabb szűnet után 
kezdik újból szedni a készítményt, súlyos immunolo
giai reakciók jelentkezhetnek, veseműködési zavar, 
haemolysis, thrombocytopenia, anaphylaxiás reakció 
formájában. Az adagolást ezen ritkán előforduló ese
tekben azonnal és véglegesen fel kell függeszteni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Antacidumok, opiátok, anticholinergicumok, 
valamint a bentonit-tartalmú PAS-készítmények az 
egyidejűleg alkalmazott rifampicin biohaszno
sutását csökkentik. Ezt elkerülendő, a rifampicint 
néhány órával ezen készitmények bevétele előtt kell 
alkalmazni. 

~ Mint májenzim-induktor, növelheti a májban 
metabolizálódó gyógyszerek- pl. kortikoszteroidok, 
fenitoin, · oralis anticoncipiensek, hypoglycaemiás 
szerek, oralis antidiab~cumok, anticoagulansok, 
hexobarbital, narcoticÚmok, analgeticumok, 1}
blockolók, sexualhormonok, digitálisz-készitmé
nyek, kinidin, dapson, azatioprin, ciklosporin, mex
iletin, verapamil, ketokonazol, klóramfenikol, cime
tidin, clofibrat, enalapril, metadon, teofillin, tocainid 
szükséges adagját A kezelés alatt és után ezek 
adagját újból be kell állítani. 

- Más májkárosító gyógyszerekkel együtt 
adagolva {pl. INH) a hepatotoxicitas összegzödhet 

- Az eperöntgen kontrasztanyagainak biliaris 
kiOrülését késlelteti. 

-A szérum folsav- és Vitamin 812 meghatározá
sának biológiai módszerei rifampicin mellett nem al
kalmazhatók. 

- Brómszulfalein-próbát a rifampicin reggeli 
bevételét megelózóen kell végezni, mivel a 
rifampicin kompetilive gátolja a bromszulfalein 
kiválasztódását. 
e Figyelmeztetés 

Tartós kezelés során a máj- és vesefunkció, va
lamint a vérkép rendszeres ellenőrzése szükséges. 

A májfunkció bárminemO romlása a kezelés fel
függesztését teszi szükségessé. 

Csökkent májfunkciójú betegek, valamint 

rosszul táplált alkoholbetegek kezelése, akiknek 
anamnesisében májbelegség előfordult, fokozott 
óvatosságat igényelnek. 

Rezisztencia a rifampicinnel szemben könnyen 
kialakulhat, ezért a fertőzés leküzdése mindig 
egyéb antibioticummal/chemotherapeuticummal 
kombinálva történjék. 

Ha a klinikai kép nem javul gy9rsan és tartósan, 
más szer alkalmazására kell áttérni. · 

Az egyidejűleg adagolt oralis anticoagulans, 
antidiabeticum, digitálisz, kortikoszteroid adagját új
ból be kell állítan i. 

A terhesség utolsó néhány hónapjában alkal
mazva szülés után az anyán és az újszülötteken 
haemorrhagia léphet fel, melynek kezelésére K-vita
min javasolt. 

Szoptató anyáknak a kezelés időtartama alatt 
tartózkodniukkell a szoptatástól. 

Orális fogamzásgátlót szedő betegek a kezelés 
időtartamára térjenek át a fogamzásgátlás más, 
nem hormanalis módjára. 

Túladagolás kezelése: A lehető legrövidebb 
időn belül gyomormosást kell végezni, majd aktív 
szén adását követóen általános támogató kezelést 
kell nyújtani. Súlyos májkárosodás kialakulására 
utaló jelek esetén forszírozott diuresis, haemedialy
sis szükséges. 

Eltartás: 30°C alatt, száraz helyen. 
• Megjegyzés: + + Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4623 {150 mg) 

OGYI-T.: 4624 {300 mg) 

Hatóanyagai: rifampicin és izoniazid {INH). Ez a 
kombináció a tbc-s folyamatok kezelésének elsőd
leges szere. 

- A rifampicin a rifamicin makrolid antibioticum 
félszintetikus származéka. Az érzékeny kórokozók 
RNS-polimerizációjának gátlásával hat. 

Baktericid hatású, főleg az extracellularisan, de 
az intracellularisan is jelenlévő kórokozókra. 

A májban, epehólyagban, vizeletben magasabb 
koncentrációban van jelen, mint a vérben. Az anya
tejbe _ }dválasztódik. A májban gyorsan metabo
lizálódík. Egyik metabolitja szintén antibacterialis 
hatású. Enterohepatikus körforgást követően kis 
részben a vizelettel, nagyobbrészt az epével kivá
lasztódva a széklettel ürül. 

Nagy adagokban állatvizsgálatokban terctagen
nek bizonyult. 

Önmagában alkalmazva, iránta rezisztens tör
zsek gyorsan alakulnak ki. 
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Az izoniazid a terápia első fázisában, az osztó
dásban lévő Myocobacterium tuberculosis törzsek
re baktericid hatású. A nyugvó kórokozókra bakte
riosztatikus hatást gyakorol. 

Hatásmódja nem pontosan ismert. Valószínűleg 
a mycolsav bioszintézisét gátolva roncsolja az érzé
keny kórokozók sejtfalát Magában alkalmazva az 
izoniaziddal szemben rövid időn belül rezisztencia 
alakul ki, viszont gátolja más antituberculoticumok
kal szembeni rezisztencia kialakulását. 

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 kon
centrációban kiválasztódik. 

A májban metabolizálódik. Részben változatlan 
formában, főként a vizelettel ürül ki. 
• Hatóanyag 

150 mg rifampicinum és 100 mg isoniazidum, ill. 
300 mg rifampicinum és 150 mg isoniazidum na
rancsszínű (Rifazid 150), ill. barna színű (Rifazid 
300), kerek, bikonvex filmtablettánként 
• Javallat 

A Mycobacterium tuberculosis törzs által okozott 
pulmonalis és extrapulmonalis tuberculosis vala
mennyi fajtája. 
e Ellenjavallat 

Icterus. Rifamicinekre, ill. izoniazidra túlérzékeny 
egyéneknek. 

Relatív eflenjavaflat: Terhességben, szoptatás 
időszakában alkalmazását lehetőleg kerülni kelL 
• Adagolás 

A Rifazid-kezelést 6 hónapig naponta kell folytat
ni, az első 2 hónapban pirazinamiddal kombinálva. 

Nagyon kiterjedt súlyos, toxikus esetekben vagy 
ahol nagyobb a rezisztencia aránya a rifampicinnel 
vagy izoniaziddal szemben, ajánlatos egy negyedik 
hatóanyag - ethambutol vagy streptomycin- alkal
mazása a kezelés kezdeti szakaszában. 

A Rifazidot naponta egyszeri adagban, étkezés 
elótt legalább fél órával vagy étkezés után két órá
val kell bevenni. 

Felnőttek részére: 
50 kg vagy annál nagyobb súlyú betegnek: 
-2 hónapig: naponta 2 db Rifazid 300 tabletta, 

pirazinamiddal és etambutollal vagy sztreptomycin
nel kombinálva. 

-4 hónapig: naponta 2 db Rifazid 300 tabletta. 
50 kg-nál kisebb súlyú betegnek: 
-2 hónapig: naponta 3 db Rifazod 150 tabletta, 

pirazinamiddal és etambutollal vagy sztreptomicin
nel kombinálva 

-4 hónapig: naponta 3 db Rifazid 150 tabletta. 
Gyermekek számára a fix hatóanyagkombiná

ciójú készítmény alkalmazása nem megfelelő. 
Idősek: Nem kielégitő májfunkció esetén a napi 

adag a 8 mg rifampicín/ttkg-ot ne haladja meg. 

e Mellékhatás 
Rifampicinnek tulajdonítható: 
A rifampicint a legtöbb beteg jól túri aszokásos 

adagokban, mindamellett súlyos gastrointestinalis 
tünetek is előfordulhatnak. Egyéb mellékhatás 
(bórkiütés, hőemelkiadés, influenzához hasonló tü
netek és thrombocytopenia) előfórdulásának legva
lószínűbb oka a nem megfelelő adagolás. A 
szérumbilirubin- és transzaminázszint átmeneti 
mérsékelt emelkedése előfordul, főleg a kezelés 
kezdeti i dószakában, klinikai jelentősége nincs. 
A dózissal összefüggésbe hozható hepatitis elő
fordulhat, ami végzetes is lehet. Követk8zéskép
pen el kell kerülni a napi 10 mg/ttkg (600 mg)-túl
lépését 

Azokon a betegeken, akik hosszabb szünet után 
kezdik újból szedni a készítményt, súlyos immunolo
giai reakciók jelentkezhetnek, vesemúködési zavar, 
haemolysis, thrombocytopenia, anaphylaxiás reakció 
formájában. Az adagolás! ezen ritkán előforduló ese
tekben azonnal és véglegesen fel kell függeszteni. 

A kezelés alatt a vizelet. a széklet, a könny- és 
nyálfolyadék pirosasra szfnezódhet; a lágy kantakt
lencsék is maradandóan elszínézódhetnek. 

Izoniazidnak tulajdonítható: 
Az izoniazid általában nem okoz mellékhatáso

kat, de lázzal kísért túlérzékenységi reakciók, kiütés 
és lymphadenopathia előfordulhat Nagy adagok
ban hangulatemelkedést okozhat, ami súlyosabb 
esetben maniás zavartségig fokozódhat Eseten
ként periferiás ideggyulladást is leírtak, továbbá 
májfunkciózavarokat, vérképelváltozást, rheumati
kus bántalmakat és lupus erythematosishoz hason
ló tüneteket és symptomákat, valamint gyomor-bél
rendszeri mellékhatásokat. Hyperglycaemia és 
gyneocomastia szintén az izoniazid kezelés követ
kezménye lehet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Antacidumok, opiátok, anticholinergicumok, 
valamint a bentonit-tartalmú PAS-készítmények az 
egyidejűleg alkalmazott rifampicin biohaszno
sulását csökkentik. _Ezt elkerülendő, a rifampicint 
néhány órával ezen készitmények bevétele előtt kell 
alkalmazni. 

-A rifampicin kifejezett májenzim-induktor, emi
att növekedhet a májban metabolizálódó gyógysze
rek adagszükséglete. Ez főleg a kortikoszteroidokat, 
oralis hypoglycaemiás szereket, oralis anticoagu
lansokat, a kinidint, dapson-, ciklosporin- és digitá
lisz-készítményeket. !3-blockolókat, mexiletint, vera
pamilt, ketokonazolt, hexobarbitált, narcoticumokat 
analgeticumokat, sexual-hormonokat, enalaprilt, 
teofil li nt érinti. 

-Orális fogamzásgátlószereket alkalmazó bete
geknek a születésszabályozás "nem hormonális" 
módszerét kell javasolni a kezelés időtartama alatt. 

- Antacidok csökkenthetik a rifampicin felszívó
dását. 
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- Fenitain-kezelés alatt álló betegek Rifazid 
adagját egyedileg kell beállítani, mert az izoniazid 
(INH) emeli, a rifampicin pedig csökkenti a szer 
plazmakoncentrációját. 

- INH jelenlétében a piridoxin ürülése fokozott 
(pellagra-veszély). 

- Alumínium-hidroxid gél: gátolja az INH felszí
vódását; adagolása legalább 1 órával előzze meg 
az INH bevételét 

____: Klórpromazin: növeli az INH piazamfelezési 
idejét. 

- Ketokonazol: csökkenti az INH felszívódását. 
- Oralis véralvadásgátlók: az anticoagulatiós ha-

tás fokozódik. 
- Benzodiazepinek: szérumszintjüket az INH 

emeli. 
- Disulfiram: magatartászavar alakulhat ki. 
- Antituberculoticumok: cicloszerin, etionamid 

egyidejű alkalmazásakor az idegrendszeri mellék
hatások összegzödhetnek. 

- Rifampicin és más májkárosftó szerek: a hepa
totoxikus hatás összegződik. 

-Alkohol: az INH hepatotoxikus hatását fokozza. 
• Figyelmeztetés 

A betegek májfunkcióját a kezelés időtartama 
alatt rendszeresen kell ellenőrizni. A májfunkció bár
minemű romlása azonnali indok a kezelés felfüg
gesztésére. Májkárosadott betegek (pl. alkoholis
ták) csak különleges óvatossággal kezelhetók. 

Renalis károsodás vagy elégtelenség eselén sú
lyos immunologiai reakció lép fel; a rifampicinnel hu
zamosan kezelt betegeken haemolysist vagy throm
bocytopeniát okozhat. Ily?*' - ritkán előforduló -
esetben a kezelést azonnál fel kell függeszteni. 

A rifampicin magzatkámsíló hatását nagy dózis
ban alkalmazva rágcsálókan igazolták, ezért terhes
ség időszakában a Rifazid alkalmazását - ha lehet 
- mellőzni kell. A terhesség utolsó néhány hónapjá
ban történő alkalmazás esetén a szülés után az új
szülötteken és az anyán egyaránt vérzést okozhat, 
aminek kezeléséreK-vitamin javasolható. 

A rifampicin és az izoniazid az anyatejben kivá
laszlód ik, a szoptatástól tartózkodni kell. 

Hiányos táplálkozás, krónikus alkoholdependen
cia vagy diabetes követkeZtében perifériás neu
ropathia-veszélyeztetett betegeknek adjuvánsként 
napi 50--60 mg piridoxin adása indokolt 

Epilepsiásokat rendszeres ellenőrzés alatt kell 
tartani, mivel az izoniazid rohamokat provokálhat. 

Túladagolás eselén a lehető legrövidebb időn 
belül gyomormosás! kell végezni, carbo activatust 
kell adni és általános védó-támogató kezelést kell 
biztositani. Mesterséges lélegeztetés, forszírozott 
diuresis, haemedialysis válhat szükségessé. A szer
vezet támogatása anticonvulsivum, továbbá nagy 
adagban iv. piridoxin és- a metabolikus acidosis ki
védése céljából - nátrium-bikarbonát adagolásával 

történik. Tünetmentesség elérése után 4-6 órás 
megfigyelés szükséges. 

Eltartás: közvetlen hótól és nedvességtől védve, 
szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + +Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4555 (150 mg) 

OGYI-T: 4556 (300 mg) 

_R.INGER'.S injectiol1 U,SP-BAxT.ER-·_:,: 
irlfúzió(SOO,ml; 1000•ml) - _•: __ , 

BAXTER 

Steril, pirogénmentes. elektrolitokat tartalmazó 
isotoniás infúzió- (Viaflex) múanyag infúziós tasak
ban. 

Folyadék- és elektrolitpótlásra alkalmas infúziós 
oldat. 

A Na+: Cl' aránya nem fiziológiás, továbbá káli
um ion tartalma alacsony. Magas kloridion tartalma 
miatt enyhén savanyító hatású. Mivel isotoniás, 
"szabad" vizet nem tartalmaz. 

A Ainger infúzió a petegek klinikai állapotától 
függöen diuresist okozhat. 
o Hatóanyag 

Összetétele 

Natrium chioratum 
Calcium chioratum dihydricum 
Kalium chioratum 
Aqua destillala pro inj. ad 

Elektrolittartalom mmol/1 
Na• 
K• 
Ca++ 
Ci· 

Ozmolarítás: 
pH: 
e Javallat 

literenként 

8,60 g 
0,33 g 
0,30 g 

1000,0 ml 

147,5 
4,0 

2,25 
156,0 

310 mOsm/1 
5,0---7,5 

Hypovolaemiás shock állapotok (pl. trauma, ki
száradás, égés, anaphylaxia) bevezető kezelése 
Folyadékpótlás hypotoniás és isotoniás dehidrációs 
állapotokban. Hypochloraemia, hypochloraemiás 
alkalosis kezelése. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyágy
szerek infundálásához vivőoldat 
e Ellenjavallat 

Hyperhidratációs állapotok (oedema), hypernat
raemia, hyperchloraemia, metabolikus acidosis. 
e Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban. 
A teljes adag és az infundálási sebessége a kor

tól, súlytól és a beteg klinikai állapotától, valamint a 
laboratóriumi vizsgálatok eredményétól függ. 
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Felnőtteknek 

Általában szükséges napi adag: 30-45 ml infú
zió/ttkg/nap. 

Az infundálás sebessége általában: 60-180 
csepp/perc, amit a folyadékhiánytól, valamint a kerin
gés állapotától függően egyénileg kell meghatározni. 

A maximális infundálási sebesség: 180 csepp/perc 
Használati utasítás a Viaf/ex múanyag infúziós 

tasakban levő infúzió alkalmazásához 
Leírás: 
A Viaflex műanyag infúziós tasak egy rövid, kék 

színű védőborítóval ellátott - szerelékhez .kapcsol
ható- kifolyócsonkkaL valamint egy második - ön
záródó látexból készült - gyógyszeradagoló csonk
kal rendelkezik. A gyógyszeradagoló csonk az 
egyetlen hely, melyen át fecskendővel gyógyszer 
adagolható a rendszerbe. 

Ha olyan szereléket használ, mely levegőcsatla
kozóval rendelkezik, meg kell győződni arról, hogy a 
levegőztető bejárati nyílás mindig zárt legyen. 

l. Előkészület az infúzió adagolásához 
1. Vegye le a külsó védőborítót, feltépve a felső 

bevágásnál és emelje ki az infúziót tartalmazó belső 
műanyagtasakot 

2. Igazítsa meg az infúziós tasak szélén levő 
akasztót és a csatlakozó csonkokat, ha szükséges. 

3. Erőteljesen nyomja össze az infúziót tartalma
zó tasakot, és figyelmesen ellenőrizze, hogy van-e 
esetleg szivárgás, vagy valamilyen kis részecske az 
infúziós oldatban vagy a hegesztés mellett zavaros
e az oldat. 

Ne használja az infúziós tasakot, ha bármilyen 
rendellenességet észlel. 

Előfordulhat, hogy az infúziós múanyag tasakon 
némi elhomályosodás látható, ami a sterilizálási fo
lyamat alatt keletkező nedvesség - abszorpció kö
vetkezménye. Ez nem befolyásolja az infúzió minő
ségét. A homályosság lassan eltűnik. 

4. Függessze fel a tasakat a fülön levő akasztó 
segítségéve!. 

5. A sterilitásra ügyelve készítse elő a szerelé
ket 

6. Távolítsa el a kék védőboritót az infúziós tasak 
alján levő kifolyócsonkról és illeszsze be jól a szere
lék csatlakozóját a csonkba. 

7. Töltse fel a szereléket és állítsa be az adago
lást az előírás szerint. Ha a szerelék elzáródna, ne 
pumpálja vissza az oldatot a tasakba, hanem cse
rélje ki a szereléket 

8. Használat után ürítse ki a tasakat és a szere
lékeket Nem szabad tárolni félig használt tasako
kat 

11. Gyógyszer(elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás- amennyiben szükséges- az infúziós tasak
ban levő infúzióhoz 

a) Gyógyszer(elektrolitkoncentrátum) hozzá-, 
adás az infúzió beadása előtt 

1. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat 
(fertótlenítse a gyógyszerbevivó csonk látex felüle
tét a megfelelő antibakteriális folyadékkal az ajánlott 
eljárás szerint). 

2. Fecskendó_t és 19-22 gauge méretú tút 
használva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk ön
záródó gumimembránját és fecskendezze be a 
gyógYszert. A gyógyszer befecskendezésa után a 
tűt ne hagyja a membránban. A gumimembrán ön
záródó. 

3. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátllmot). 

Nagy koncentrációjú gyógyszerek (elektrolitkon
centrátumok) hozzáadása esetén, mint pl. káliumk
lorid, a tasakat fordítsa az adagolócsohkkal felfelé, 
majd összenyomva a csonkokat- mialatt a tasak így 
megfordítva van - ürítse tartalmukat a tasakban tevő 
infúzióba. Ezután az infúziós tasak tartalmát keverje 
jól össze. 

b) Gyógyszer(elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás az infúzió adagolása k6zben 

1 . Zárja el a görgős zárat a szereléken. 
2. KészíJ:se elő a gyógyszeradagoló csonkat /az 

a) 1. pontban leírtak szerinU. 
3. Fecskendőt és 19--22 gauge méretű tút hasz~ 

nálva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk önzáródó 
gumimembránját és fecskendezze be a gyógyszert. 
A gyógyszer befecskendezése után a tűt ne hagyja 
a membránban. A gumimembrán önzáródó. 

4. Vegye le a tasakat az állványról és fordítsa az 
adagolócsonkkal felfelé. 

5. Összenyomva mindkét csonkat - mialatt a ta
sak így megfordítva van- ürltse a tartalmukat a ta
sakban levő infúzióba. 

6. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátumot). 

7. Fordítsa vissza a tasakat a használatának 
megfelelő helyzetébe és folytassa az infúzió adago
lását. 

Figyelem! 
1. Ne levegőztessen. 
2. Ne használja a tasakot, ha a benne levő infú

ziós oldat nem tiszta, vagy nem átlátszó vagy ha a 
tasak sérült. 

3. Ne használja soros csatlakozásokban az infú
ziós tasakokat Ilyen esetben ugyanis légembólia 
alakulhat ki, mivel rezidualis levegő kerülhet a sze
reléken át az érpályába az első tasakból, mielőtt 
még a második tasak tartalmának adagolása meg
indulna. 

4. A gyors infúzió-adagolás ártalmas lehet. 
5. Ajánlatos az intravénás szereléket 24 órán

ként legalább egyszer lecserélni. 
A szerelékhasználat részletes adatai beszerez

hetük a Baxter Healthcare Ltd-tó!. 
• Mellékhatás 

Kedvezőtlen reakciók léphetnek fel magától 
az infúziós oldattól vagy az adagolás technikája 
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következményeként. Hőemelkedés, az infúzió be
adása helyén gyulladás, vénás thrombosis, vagy 
az infúzió helyétől kiinduló és innen tovaterjedő 
phlebitis, extravasatic és hypervolaemia alakul
hat ki. 

Bármilyen rnellékhatás észlelésekor az infúzió
adást le kell állftani, a beteget meg kell vizsgélni és 
a megfelelő gyógyszeres kezelést meg kell kezdeni. 
A fel nem használt infúziós oldatot és a szereléket 
esetleges vizsgálatra félre kell tenni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Foszfát- és hidrogénkarbonát tartalmú oldatok
kal elegyíteni tilos. 
fl Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás beadása lokális szövetkárosodást okozhat. 

Az infúzió adásakor a folyadékegyensúly, a 
szérumionogram és a savbázis egyensúly változá
sána~ ellenőrzése szükséges. 

Nagy elővigyázatossággal alkalmazható de
kompenzált szívelégtelenség, súlyos veseelégtelen
ség, hyperkalaemia esetén, valamint olyan esetek
ben, ha káliumretenció áll fenn. 

Napi folyadék és elektrolitszükséglet fedezésére 
alkalmazva egyidejűleg gondoskodni kell megfelelő 
mennyiségű K+ és víz beviteléról is. 

Veseelégtelenségben szenvedó betegek eseté
ben a Ainger infúzió adagolása nátriumvagy kálium
retenciót okozhat. 

Az oldatban az afiziológiás Na+: Cl- arány követ
keztében az élettani viszonyokhoz képest klorid túl
súly van és ezért az oldat enyhén savanyitó hatású. 

Kortikoszteroid vagy k9ftikotropin kezelés alatt 
álló betegek esetében óvátasságra van szükség a 
Ainger infúzió adagolásakor. 

Parenterálls gyógyszerkészítményeket az alkal
mazás előtt, de késöbb is ajánlatos gyakran szabad 
szemmel is megvizsgálni, hogy nem tartalmaz-eszi
lárd részecskéket és nem mutat-e esetleges elszí
neződést. 

Az infúzió intravénás adagolására kizárólag ste
ril szerelék használható. 

Más gyógyszer az infúziós oldatba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírás 
izotóniás Ringer infúziós oldattal való hígítási java
sol. A sterilitásra ügyelni kell. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell lenni a 
pH és izotónia változására. 

Nem szabad tárolni gyógyszereket (elek
trolitkqncentrátumokat) tartalmazó infúziós oldato
kat 

Kizárólag sértetlen tasakban levő tíszta oldat 
használható, a megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos. 

Terhességben csak abban az esetben szabad 
adagolni, ha ez mindenképpen szükséges.és inda-

kolt. (Ringer infúzióval nem végeztek állatokon rep
rodukciós tanulmányokat, valamint nem ismert az 
~em, hogy ártalmas-e a magzatra, vagy befolyásol
Ja-e a reprodukciós képességet humán alkalmazás 
során.) 

Eltartás: szobahómérsékleten, 15-30 °C között. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 447 4 (~00 QlJ) 

OGYI-T: 4475 (1000 ini) 

Steril, pírogénmentes izotóniás elektrolit oldat. 
Elektrolit összetétele az extracelluláris folyadékéhoz 
hasonló. 

A Na+: cr· arány fizíológiás, megközelítőleg 1,4: 1. 
Enyhe lúgosító hatása annak tulajdonítható, 

hogy a laktát a májban bikarbonáttá, majd széndi
oxiddá és vízzé metabolizálódik. Ennek alapfeltéte
le a máj zavartalan aerob anyagcseréje, valamint ki
elégitő légzés funkció a keletkező széndioxid kiürü
léséhez. 

Májat is érintő súlyos hypoxiában és következ
ményes acidosísban elmarad a laktát metabolizá
ciója, tejsav halmozódik fel, ami savanyitó hatású. 
o Hatóanyag 

Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Calcium phloratum hexahydricum 
(CaCI2• 6H20) 
Magnesi um chioratum hexahydricum 
(MgCI2 • 6H20) 
Natrium laeticum solutum 20% 
pro infusione 
Aqua dest. pro inj. ad 

Elektrolittartalom 
Na• 
K• 
Ca++ 
Mg++ 
CI-
Laktát-

Ozmolarítás: 
pH: 
e Javallat 

literenként 

5,55 g 
0,30 g 
0,547 g 

0,201 g 

25,2 g 
1000,0 ml 

mmol/1 
140,0 

4,0 
2,5 
1,0 

106,0 
45,0 

300m0sm/l 
5,0-7,0 

Hypovolaemiás shock-állapotok bevezető keze
lése: különbözó eredetű hypotoniás és isotoniás 
dehidrációs állapotokban (só-vízhiányos exsicco
sis) pl. lúgos emésztőnedvek vesztése, ileus, 
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égés, traumák után; mútét közben fellépő folyadék
veszteség pótlása; napi folyadék- és elektrolit szük
séglet fedezése. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis győgy
szerek infundálásához vivőoldat 
• Ellenjavallat 

Hypertoniás dehidráció {hypernatraemia, vízhiá
nyos exsiccosis); hyperhidratációs állapotok (oede
ma); metabolikus alkalosis; hypokalaemiás alkalo
sis; respirációs alkalosis; laktacidosis; hyperlak
tataemia, súlyos májműködési zavarok. 

Csecsemőknek nem adható! 
• Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban. A teljes <:tdag és 
az infundálás sebessége a folyadékveszteség mér
tékétól és a beteg klinikai állapotától függ. 

Felnófteknek 
Általában szükséges napi adag 1000-1500 ml 

infúzió. 
A maximális infundálási sebesség 120-180 

csepp/perc, azaz 360-540 ml inf./óra. 
Nagyfokú extracelluláris folyadékveszteség ese

tén a bevitt infúzió mennyiség 24-48 órán belül 
2000--6000 ml-ig terjedhet. 

Hypovolaemiás shock kezdeti szakaszában a 
becsült folyadékveszteség három-négyszeresél kell 
adni. 

Égés eselén az első 8 óra alatt beadható 
mennyiség: 1-2 ml inf./ttkg x égett testfelület%-a. A 
következő 16 órában hasonlóan, majd a további 24 
óra alatt- a d iuresis és a centrális vénás nyomás fi
gyelembevételével - az adagolás ugyanfgy folytat
ható. 

Égés eselén a kezelést plazmapótló oldatokkal 
kell kiegészíteni, továbbá gondoskodni kell a víz
szükséglet egyidejű fedezéséről is. 

Életveszélyes esetben 500 csepp/perc, legfel
jebb 500 ml inf./20 perc infúzió adása válhat szük
ségessé. 

Gyermekeknek 
Égés keZelésére 20-60 csepp/perc infundálási 

sebességgel adható, kortól és szükséglettől függő 
mennyiségben. 
• Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nincs. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Foszfát- és hidrogéncarbonát tartalmú oldatok
kal, ill. elektrolitkoncentrátumokkal inkompatibilis, 
így azokkal tilos elegyíteni! 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, par
avénás és sc. beadása lokális szövetkárosodást 
okozhat. 

Oligo-anuriás állapotokban, valamint dekom
penzált szívelégtelenség esetén fokozott óvatos-
sággal adható. · 

Napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezésé
re alkalmazva, egyidejűleg gondoskodni kell megfe
lelő víz és K+ bevitelróL 

Az infúzió adása közben a folyadékegyensúly és 
szérumionogram ellenőrzése szükséges. 

Más gyógyszer az infúziós oldatba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előírá
sa izotóniás Ringer-laktát oldattal való hígítást ja
vasol. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kel! lenni a 
pH és izotónia változására. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő tiSzta oldat 
használható, a megbontott oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni tilos! 

Eltartás: hűvös helyen tartandó! 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4542 {1000 ml) 

Tsz.: 3512. {500 ml) 

A roxatidin-acetát egy új H2-receptor-antagonis
ta, amely a hisztamin által stimulál! gyomor
savszekréciót kompetitív módon, dózisfüggóen gá
tolja. Nem befolyásolja a máj eitekróm P 450 enzim
rendszerét. Gyorsan átalakul a szervezetben, ezért 
a szérumból és a vizetetból nem mutatható ki. 
A fő aktív metabolit a roxatidín, melynek in vivo kli
nikai hatása egyenértékű a metabolizálatlan vegyü
letéveL 

Orális alkalmazást követően a plazmacsúcskon
centrációt 2-3 óra múlva éri el. A plazma fehérjék
hez 6-7%-ban kötődik. A bevett mennyiség 
90-99%-ban avesén keresztül, 1-10%-ban pedig a 
széklettel választódik ki. 
O Hatóanyag 

75,0 mg, ill. 150 mg roxatidinum aceticum chio
ratum relard kapszulánként. 
8 Javallat 

Gyomorsavtúltermelésen alapuló gyomor- és 
duodenum megbetegedések {ulcus ventricui i, ulcus 
duodeni) terápiája és kiújulásának megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, anuria, 
súlyos májkárosodás {lásd Figyelmeztetés). 

Terhesség és szoptatás ideje alatt megfelelő ta
pasztalat hiányában csak az elóny/kockázat arány 
gondos mérlegelésével alkalmazható. 
e Adagolás 

Roxit mite retard kapszula: adagja naponta 2-
szer 1 kapszula, reggel és este. 
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Roxít retard kapszula: adagja naponta 1 kapszu
la, este. 

A kezelés időtartama általában 4 hét. Szükség 
esetén a kezelést további 2 hétig -azonos adagban 
-kell folytatni .. 

Beszűkül! vesefunkció esetén a Roxit mite relard 
kapszulát kell csökkentett adagban alkalmazni: 

20-50 ml/perc kreatinin-clearance eselén na
ponta 1 kapszula este; 

20 ml/perc alatti kreatinin-clearance eselén 
másnaponként 1 kapszula, este. 

A fekélyek kiújulásának megelőzésére a Roxit 
mite retard kapszulát kell alkalmazni, melynek adag
ja naponta 1 kapszula, este. A kezelés időtartamát a 
beteg állapota határozza meg. Beszúkült vesefunk
ció esetén az adagot az alábbiak szerint kell csök
kenteni: 

20-50 ml/perc kreatinin-clearance esetén más
naponként este 1 kapszula: 

20 ml/perc alatti kreatinin-clearance esetén he
tente 2-szer 1 kapszula, este. 

A kapszulákat szélrágás nélkül, nagyobb 
mennyiségú folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, émelygés, hányás, ritkán hasmenés, 
székrekedés, gyomor- bélrendszeri panaszok. 
Egyes esetekben szédülés, alvászavar, nyugtalan
ság és álmosság léphet fel. Ritkán bórkiütés és visz
ketés jelentkezhet. Nagyon ritkán tachycardia, a pul
zusszám megváltozása, a libido átmeneti csökkené
se, valamint a leukocyták és/vagy a thrombocyták 
számának klinikilag nem számottevő csökkenése 
fordulhat elő. / 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Még nem kellóképpen ismeretesek. Egyidejű 

táplálékfelvétel és/Vagy antacidumok bevétele a 
gyógyszer felszívódását nem befolyásolja. A gyo
morsav képződés csökkentésével egyes ható
anyagok pl. ketoconazol felszívödását gyengítheti, 
míg másokét pl. midazolam fokozhatja. 
• Figyelmeztetés 

A gyomorfekély esetleges malignitását a keze
lés megkezdése elött ki kell zárni! 

A gyógyszer gyermekkorban {14 éves kor alatt) 
történő biztonságos alkalmazása még nem bizonyított. 

Mivel a roxatidin-acetát kb. 30%-a a májban 
bomlik le, és súlyos májműködési zavarokban szen
vedő betegre vonatkozó megfelelő terápiás tapasz
talatok még nincsenek, ezen betegek kezelése 
Rexittai nem javallt. 

A májfunkciók klinikailag jelentős változását ed
dig nem észlelték, mégis a májfunkciós értékek 
esetleges változására {pl. a szérumtranszaminázok 
aktivitásának emelkedésére) gondosan ügyelni 
kell. 

A járművezetőképességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja. Mind-

ez fokozottan érvényes alkohol egyidejűleg történő 
fogyasztása esetén. 

Túladagolás 
Nem áll rendelkezésre megfelelő tapasztalat. 

Ilyen esetben gyomormosás és tüneti, ill. szupportív 
kezelés ajánlott. A rexalidin-acetát metabolitjai csak 
kis mértékben dialysálhatók {a dialysatumban kb. 
10%-ban találhatók meg), ezért mérge<?,és ~9etén 
haemodialysis alkalmazása nem javasolt. · 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szé.m: K- 2122 (mite retard) 

K- 2123 (retard) 

Hatóanyaga, a roxitromicin félszintetikus makrol-
id antibioticum. 

A roxitromicin antibakteriális spektruma: 
-Általában érzékeny törzsek: 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus mitis, 

Streptococcus sanguis, Streptococcus viridans, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneuma
n/ae~, Neisseria meningitidis, Bordeteifa pertussis, 
Moraxella catarrhalis, Corynebacterium diphtheriae, 
Usteria monocytogenes, C!ostridium, Mycop!asma 
pneumoniae, Pasteurel/a multocida, Chlamydia, 
pneumoniae, - trachomatis, - psittaci, Ureaplasma 
urea/yticum, Legionella pneumophila, Helicobacter 
pylori, Gardnerel/a vagina/is. 

- Változóan érzékeny törzsek: 
Haernaphilus influenzae, Sactereides fragilis, 

Vibrio cholerae, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epi

dermidis. 
- Rezisztens törzsek: 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp, 

Acinetobacter spp. 
Biosquivalencia vizsgálatok szerint a granula

tum, továbbá a filmtabletták bioequivalensek. 
Ép vese- és májműködésű egyéneknél a felszí

vódás gyors. A roxitromicin savas környezetben sta
bilabb, mint a többi makrolid, a szérumban 15 perc 
múlva megjelenik. 

A szérumszint csúcsát 2,2 óra múlva éri el. 
150 mg roxitromicin éhgyomri bevétele után a szé
rumszint maximuma (Cma.•) kb. 6,6 mg/1 és felnőttek
nél a kiürülési félidő 10,5 óra. Gyermekeknél a kiürü
lési félidő átlaga 20 óra. 
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Szöveti megoszlás: jó, különösen a tüdószövet
ben, tonsillákban, adenoidokban, középfül váladék
ban és prostatában 6-12 órával a gyógyszer be
adása után. 

Átlagos kancentráció ( 150 mg bevétele után 12 
órával): 1,8 mg/1. 

Gyermekekben a 2,5 mg/ttkg 12 órás adag is
mételt alkalmazásakor a reziduális plazmaszintek a 
kezelés alatt azonOsak. 

A koncentrációk az egyensúlyi állapotban a kö
vetkezők: Cmax: 9 mg/ ml; Cmin: 3,1 mg/ml. Nem kü
lönbözik az egyszeri 2,5 mg/ttkg-s adag bevétele 
után 12 órával mért értéktóL 

A plazmafehérjékhez való kötődés 92-96%, sza
turálható. 

A roxitromicin főleg a savanyú alfa-glikaprotein
hez kötődik. 

A roxitromicin kevéssé biotranszformálódik, 
több mint a fele változatlan formában ürül ki. Három 
metabolitot azonosítottak a vizeletben és a széklet
ben: 

- a legnagyobb mennyiségú származék a 
deskladinóz-roxitromicin 

-az alábbi két metabolit kisebb maRnyiségben 
fordul elő: N-monodemetil-roxitromicin, N-didemetil
roxitromicin. A három metabolit ugyanazon arány
ban található a vizeletben és a székletben. 

A kiválasztás fő útja a széklet 
Az anyatejbe a roxitromicin csak kis mértékben 

választódik ki, a bevitt adag 0,05%-a mutatható ki 
az anyatejben. 

Veseelégtelenségben szenvedó egyének ese
lén a vesén át történő kiválasztás mindössze 10%. 
A veseelégtelenség tehát alig befolyásolja a kivá
lasztást. 

Súlyos májelégtelenségben szenvedó egyének
nél a felezési idő meghosszabbodik (25 óra) és a 
C max emelkedik orális adás után. 
• Hatóanyag 

50 mg; 100 mg; ill. 150 mg roxithrÜmycinum film
tablettánként; valamint 50 mg roxithromycinum 3 g 
granulátumban tasakonként · 
e Javallat 

A roxitromicin antibakteriális aktivitásából és far
makokinetikájából következnek. 

Roxitromicinre érzékeny kórokozók által létreho-
zott fertőzések: 

-orr-fül-gége infekciók, 
- bronchopulmonáris infekciók, 
- bórgyógyászati infekciók, 
-genitális infekciók, kivéve a gonorrhoeás_ere-

detúek, 
- kantakt személyek meningococcus-meningitis 

profilaxisa. 
• Ellenjavallat 

- makrolid túlérzékenység, 

~ vasoconstrictor hatású ergetamin alkaloidák
kal való egyidejű kezelés, 

-terhesség (lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Felnőttek: szokásos adagja naponta 2-szer 1 db 
150mg-os filmtabletta {300 mg/nap) reggel és este. 

Gyermekek: szokásos adagja 5--8 mg/ttkg/nap, 
szájon át, kétszerre elosztva. 

2--6 éves (12-23 kg-os) gyermek: 100 mg/nap 
(2-szer 1 tasak 50 mg-os granulatum, vagy 2-szer 1 
db 50 mg-os filmtabletta), 

7-12 éves (24-40 kg-os) gyermek: 200mg/nap 
(2-szer 2 tasak 50 mg-os granulatum, vigy 2-szer 2 
db 50 mg-os filmtabletta, ill. 2-szer 1 db 100mg-os 
filmtabletta), 

12 év feletti (40 kg-ná! nagyobb testtömegú) 
gyermek, azaz felnőtt adag: 2-szer 150mg-os film
tabletta adandó. 

A filmtabletta vagy granulatum bevétele étkezés 
előtt legalább negyed órával történjen. 

Gyermek esetében a kezelés ne haladja meg a 
iD napos idötartamot. 

2 évné! fiatalabb (6--12 kg testtömegú) gyerme
kek kezelésére a készitmények az adagolás pontat

. fansága miatt nem alkalmasak. 
3 hónapnál fiatalabb (6 kg alatti) csecsemőknek 

történő biztonságos adagolására nincs elegendő 
tapasztalat. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinális tünetek: hányinger, hányás, 
epigastriális fájdalom, hasmenés. 

Túlérzékenység okozta bőrjelenségek. 
Mérsékelt transzamináz SGOT/SGPT emelke

dés, kivételes esetben cholestatikus hepatitis lehe
tősége. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
Vasoconstrictor hatású ergetamin alkaloidákkal 

való együttadás ellenjavallt, mivel együttes adásuk
kor ergotizmus tüneteit. necrosis hajlamot észleltek. 

óvatosan adandó: 
- bromokriptinnel (a bromokriptin plazma kan

centrációját megemeli, ami az antiparkinzonos ha
tás fokozódásával és dopaminerg túldozírozás jele
ként dyskinesissel járhat); 

- ciklosporinokkal (a ciklosparin lebomlásának 
gátlásával a roxitromicin emeli a ciklosporin szintet 
és a kreatinin szintet). Együttadásukkor csökkenteni 
kell a ciklosparin adagját és rendszeresen ellenóriz
ni kell a vesefunkciót. A ciklosparin szérumszintjé
nek mérése és adagjának megfelelő módosítása 
szükséges együttadásuk ideje alatt, valamint az 
együttadás megszúnését követően is; 

- a roxitromicinnel egyszerre adott teofillin szé
rumszintje csekély mértékben emelkedik, ami a 
szakványes adagolás változtatását nem igényli. 

Nincs interakciója sem warfarinnal, sem karba
mazepinnel. 
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e Figyelmeztetés 
Májelégtelenségben a roxitromicin adása nem 

ajánlott. Ha mégis szükséges lenne, csak az 
elóny/kockázat alapos mérlegelése után, rendsze
resen ellenőrzött májfunkciós vizsgálatok mellett, fe
lére csökkentett dózisban adható. 

A vesefunkció beszúkülése nem teszi szüksé
gessé az adagolás módosítását, mivel az aktív mo
lekula-csak kis részben választódik ki avesén ke
resztül. 

Idős betegek kezelésekor nincs szükség az 
adagolás módosítására (idős betegekben a gyógy
szer felezési ideje megnyúlik ugyan, azonban az is
mételt adagolás során észlelhető egyensúlyi plaz
ma kancentráció és görbe alatti terület nem külön
bözik a fiatal betegekben mértektól). 

Gyermekek: Mivel fiatal állatokban a terápiás 
adagot legalább tízszeresen meghaladó dózisokkal 

l 

porcfejlődési anomállákat figyeltek meg, az adag 
korlátozandó maximálisan 5--8 mg/ttkg/nap dózisra 
és legfeljebb 10 napos kezelésre. 

Terhesség. A roxitromicin terhességben történő 
biztonságos alkalmazása még nem bizonyított. Ál
latkísérletben 200mg/ttkg/napos dózissal (a terápi
ás adag 40-szerese) sem lehetett sem foetotoxikus, 
sem teratagen hatást kimutatni. 

Szoptatás. A roxitromicín az anyaiéjbe CSekély 
mértékben kiválaszlód ik, ezért alkalmazása során a 
szoptatást célszerű felfüggeszteni. 

Túladagolás: esetén gyomormosás, tüneti keze
lés javasolt. Specifikus antidotum nincs. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4670 (50 mg); 
OGYI-T: 4671 (100 mg); K-1373 {150 mg); OGYI-T: 
4672 {50 mg granulátum) 
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Bizonyított, hogy az epilepsiák minden formájá
ban a GABA-erg ·gátló neurenalis rendszer hypo
functioja áll fenn. A vigabatrin - a Sabril hatóanyaga 
- a GABA-transzaminéz szelektiv irreverzibilis inhi
bitora. A vigabatrinnal történő kezelés az agyi 
GABA-szint emelkedését eredményezi, tehát hatás
módjának alapja az agy legfontosabb gátló neuro
transzmitter szintjének az emelése. 
e Hatóanyag 

500 mg vigabatrinum filmtablettánként. 
e Javallat 

Epilepsia azon esetei, melyekben egyéb 
antiepilepticumok kielégftő hatást nem biztosítottak. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Terhesség és szoptatás időszaka, a kezelés biz

tonságára vonatkozó kielégitő adatok hiányában. 
e Adagolás 

Naponta egyszer vagy kétszer, étkezés előtt 
vagy után, bő folyadékkal kell bevenni. 

A tapasztalatgyűjtés jelen fázisában a vigabatrin 
adjuváns alkalmazásáról állnak rendelkezésre ada
tok. E szerint farmakorezisztens epilepsia minden tí
pusában eredményesen alkalmazható, elsősorban 
kombinált farmakoterápia összetevójeként. 

Felnőtteknek: az ajánlott kezdő napi adag 2 g 
(4 tabletta). 

Szükség esetén az aciag ~a klinikai hatástól és 
a tűrőképességtól függóen - lépcsőzetesen napi 
0,5-1 g-mal növelhető illetve csökkenthető. Az adag 
4 g/nap fölé emelése általában már nem fokozza a 
klinikai hatást. 

A plazmakoncentráció és a hatékonyság között 
nincs egyenes korreláció. A készitmény hatásának 
időtartama inkább függ az enzimreszintézisétól, 
mint a hatóanyag plazmakoncentrációjától. 

Gyermekeknek: az ajánlott kezdő adag 40 
mg/ttkg/nap. Ez az eredménytól függően 80-100 
mg/ttkg/nap adagig emelhető. 

Egész tablettára vonatkoztatva a következők 

ajánlhatók: 

Testsúly 
kg 

10-15 
15-30 
30-50 
>50 

Napi dózis 
(tabl.lnap) 

1-2 
2 -'l 
3-!3· 

·4-8 (felnótt adag) 

West-syndromában szenvedő gyermekeknek 
100 mg/ttkg/nap. 

Esetenként ennél nagyobb napi adag is szüksé
ges lehet. 

ldóskorúaknak: beszúkült vesefunkciójú bete
geknek kisebb adagokat (1 g/napi kezdő adag) kell 
adni, különösen azoknak, akiknek kreatinin-clear
ance 60 ml/perc alatti. 

A mallékhatások felléptét fokozottan kell ellen~ 
őrizni. 

Más antiepilepticumokhoz hasonlóan előfordul
hat, hogy a krónikus alkalmazás során a kezdetben 
elért terápiás hatás csökken. Ilyenkor - fokozott el
lenőrzés mellett- célszerű lehet a vigabatrin adag
ját emelni. 
o Mellékhatás 

A GABA-kancentráció emelkedésének követ
kezményeként előfordulhat bágyadtság, fáradé
konyság, szédülés, idegesség, irritabilitas, .depres
sio, fejfájás és ritkán confusib, ·emlékezetzavar, psy
chosis; látási panaszok, pl.diplopia; esetleg súly
gyarapodás, gyomor- bélpanaszok; gyermekeken 
pedig izgalom, agitáltság. 

Ritkán, arra hajlamos egyéneken egyes roham
formák, elsősorban a myoclonusos rosszuHétek 
gyakorisága fokozódhat. 

Laboratóriumi adatok tanúsága szerint a Sabril 
kezelés nem okoz vese- ill. májtoxicitást. 

Az SGOT és SGPT csökkenését figyelték meg, 
ami a Sabril által okozott általános transzamináz
gátlás következménye lehet. 

Krónikus Sabril-kezelés során néha a haemoglo
binszint kismértékű csökkenése fordul elő, ennek 
azonban ritkán van klinikai jelentősége. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A Sabril nem metabolizálódik, nem kötódik a 
vérfehérjékhez és nemindukáljaa cytochrom P450-
et ill. a metabolizáló enzimeket, ezért interakció lét
rejötte valószínűtlen. 

Klinikai vizsgálatokban a fenitoin vérszintjének 
mintegy 20%-os csökkenését figyelték meg. Ennek 
mechanizmusa nem ismeretes, de nem valószínű, 
hogy terápiás szempontból jelentősége lenne. A kli
nikai vizsgálatok során nem észleltek szignifikáns 
interakciót karbamazepinnel, fenobarbitallal és Na
valproáttal. 
e Figyelmeztetés 

Hasonlóan más antiepilepticumokhoz, a keze
lés megvonása rebound rohamokhoz vezethet. 
Amehnyiben a kezelést meg kell szüntetni, ajánla
tos a gyógyszert fokozatosan, 2-4 hét alatt meg
vonni. 

Néhány esetben a vigabatrin kezelés elején ma-
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gatartászavarról, illetve psychosis fellépéséról szá
moltak be. 

Ezért főleg olyan betegeknek, akiknek kórelőz
ményében magatartászavar, psychiatriai tünetek, 
hyperkinesis, öngyilkossági veszélyeztetettség, 
gyermekeken kifejezett organikus agyi elváltozás 
szerepel, a gyügyszart fokozott gondossággal, ala
csonyabb kezdő adaggal és szarosabb kontroll 
mellett kell alkalmazni. 

Szedatív hatás vagy confusio, mint mellékhatá
sok, szükségessé teszik az adagok csökkentését és 
az érintett betegek gondos megfigyelését. 

Betegek myoclonusos rohamokkal szintén ve
szélyeztetettek. 

Endocrinopathia fennállása esetén nem zárható 
ki az endocrin mirigyek múködésének romlása. 

Légzési elégtelenség esetén gyermekeknek res
piratorikus functióit befolyásolhatja. A haemoglobin
szint csökkenését okozhatja. Csökkent haema
tokritérték, pl. anaemia esetén, valamint a fokozott 
gondosságot igénylő esetekben megfelelő ellenőr
ző vizsgálatok elvégzése szükséges (pl. havonta), 
különösen tartós alkalmazása során. 

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: Specifikus antidoturna nincs, így 
supportiv terépiát kell alkalmazni. 14 g-os ill. 30 g
os túladagolások következmény nélküli lefolyásáról 
vannak beszámolók. l 
• Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: K- 2330 

Hatóanyaga, a spiraprit a szarvezetben 
hidrolizálódik a farmakológiailag aktív metabolittá, 
spirapriláttá, mely az angiotenzin konvertáló enzim 
(ACE) működését gátolja. Az ACE az angiotenzin l. 
átalakulását katalizálja a vasoconstrictor hatású 
angiotenzin 11-vé. Az angiotenzin ll az aideszteron 
termelését is serkenti, ezáltal fokozza a kálium kivá
lasztását és a nátrium visszatartását A splrapril a 
kallikrein-kinin rendszerre is hatással lehet (az 
értágító hatású bradikinin lebontását gátolja). 

Vérnyomáscsökkentő hatását elsősorban a 
renin-angiotenzin-aldoszteron rendszeren át fejti ki 
Ennek eredményeként csökkenti a perifériás ellenál-

lást, mfg a szívfrekvencia alig, vagy egyáltalán nem 
változik. 

Hatása 24 órán át tart, mely napi egyszeri ada
golást tesz lehetővé. 

A gyomor-bélcsatornából 45%-a szívódik fel. 
Maximális p!azmakoncentrációját 45-90 perc múlva 
éri el. Az étkezés általában nem befolyásaíja a fel
szívódást. Zsírdús ételek sem változtatják·. r:neg a 
biohasznosulását, de a felszívódását egy órával 
késleltethetik. 

Csaknem teljes egészében aktív metabolitjává, 
spirapriláttá alakul át, melynek maximális plazma
koncentrációja 2-3 órán belül alakul ki. Plazmafe
hérjékhez 89%-ban kötódik. A spirapril eloszlási tér
fogata átlagosan 28 liter, felezési ideje kb. 20-30 
perc. A spiraprilát eliminációja bifázisos: az alfa-fá
zis 2 óra, míg a béta-fázis 40 óra. 

A spirapril és aktív metabolitja a vizeletben és a 
székletben kb. egyenlő mértékben választódnak kl. 
o Hatóanyag 

6 mg spiraprilium chioratum (hatszögletű, rózsa
szín, S kódjelzéssel ellátott) tablettánként. 
o Javallat 

Hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítménnyel szemben. 
Angioneurotikus oedema az anamnesisben bármely 
ACE gátlóval tőrtént kezelés kapcsán. 

Terhesség (lásd Figyelmeztetés). Szoptatás, 
gyermekkor, hemodializált betegek (megfelelő ta
pasztalat hiányában). 
e Adagolás 

Felnőtteknek kezdeti és fenntartó kezelésre 
egyaránt napi egyszer 6 mg (1 tabletta) ajánlott. 
Amennyiben a napi egyszeri 6 mg-os adaggal 4-6 
hetes kezelés után sem érhető el kielégitő ered
mény, kiegészítő kezelés vagy alternativ szer adása 
jön szóba. 

Beszúkült vesefunkciójú betegeknek (ha a krea
tinin elearanea >30 ml/perc) általában nem szüksé
ges a dózis módosítása. Súlyos vaselégtelenség
ben {kreatinin clearance <30 ml/perc) a kezdeti és 
fenntartó kezelésre napi egyszer 3 mg (fél tabletta) 
javasolt. 

86-és/vagy folyadékhiányos, diureticumokkal 
kezelt, továbbá renovascularis hypertoniában szen
vedó betegeknek történő alkalmazást lásd Figyel
meztetés címszó alatt. 
• Mellékhatás 

Leggyakrabban fejfájás, szédülés, felső légúti 
tünetek (főként száraz köhögés), fáradtságérzés, rit
kábban gyomor-bélrendszeri panaszok és bórkiütés 
jelentkezhetnek. Ritkán angioneurotikus oedema 
léphet fel (arc. végtagok, ajkak, nyelv, garat, gége 
érintettségével). E szövódmény esetén adagelását 
azonnal fel kell függeszteni, és a duzzanat megszű
néséig a beteget gondos megfigyelés alatt kell tar-

F/1969 



tani. A nyelv, a garat, gége érintettsége, légúti obst
rukció veszélye esetén azonnal adrenalin (epineph
rin) oldatot kell adni 1 : 1000 hígftásban. 

.. Első dózis" hypotensio és hyperkalaemia ritkán 
előfordulhat (lásd Figyelmeztetés). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- káliummegtakarító diureticumokkal, káliummaL 

káliumtartalmú sópótlókkal (hyperkalaemia veszélye 
nő, főleg diabetes mellitus, veselégtelenség ese
tén). 

Ha együttes alkalmazásuk- hypokalaemia miatt 
- nem kerülhető el, fokozott óvatosság, a szérum
káliumszint gyakori ellenőrzése szükséges. 

óvatosan adható együtt litiummal (a litium kivá
lasztása csökken). 

A diclofenac, glibenclamid, hydrochlorothiazid. 
nicardipin, ill. cimetidin nem befolyásolja számotte
vően, a spirapril és a spiraprilát plazmaszintjét. a 
rifampicin 20-30%-kal csökkenti. 

Mindezen kombinációk nem igénylik az adag 
módosítást. 

A digoxin farmakokinetikáját, a warfarin anticoa
guláns hatását (protrombinidó) nem változtatja meg. 
• Figyelmeztetés 

86-és/vagy volumenhiányos {pl. diureticumokkal 
kezelt) betegek: a kezelés kezdetekor - főleg az el
ső adag bevétele után - hypotonia előfordulhat, 

ezért a diuretikus kezelést a spirapril kezelés elkez
dése előtt 2-3 nappal fel kell függeszten i. Később a 
diuretikus kezelés újrakezdhető. Ha a diureticum 
adása nem szakítható meg, a spirapril első adagjá
nak bevétele után- az első hat órában- szigorú or
vosi ellenőrzés szükséges. 

Hypotensio esetén a beteget le kell fektetni, 
szükség esetén iv. fiziológiás sóoldat adandó. 

Átmeneti hypotensio nem ellenjavallja a készlt
mény további alkalmazását, a vérnyomás normali
zálódása után a kezelés folytatható. 

Renovascularis hypertoniában a spirapril a 
renin-angiotenzin-aldoszteron rendszert gátolva a 
vesefunkelót ronthatja. Más ACE gátlóknál reno
vascularis hypertensioban igen nagymértékű vér
nyomásesést, következményes vaselégtelenséget 
is leírtak. Főleg egy- vagy kétoldali arteria renalis 
stenosis esetén emelkedhet a szérum karbamid és 
kreatinin szintje, ezért ezen betegeknek csak a 
vesefunkció szaros manitorozásamellett alkalmaz
ható. 

Enyhe, átmeneti szérum-karbamid- és kreatinin
szint emelkedés előfordulhat előzetes renovascu
laris betegség nétkűl is, de ez rendszerint már ko
rábban fennálló veseműködési zavaresetén észlel
hető. 

Terhességben történő alkalmazáS: mivel a ter
hesség 2. és 3. trimesterében alkalmazva egyéb 
ACE-gátlók magzati károsodást és oligohydram-

niont okozhatnak, a spiraprillal való megfelelő ta
pasztalatok hiányában a terhesség felismerése után 
a lehető legrövidebb időn belűl más tipusú antihy
pertensiv kezelésre kell áttérni. 

Műtét/anaesthesia nagyobb mútét vagy hypo
toniát okozó szerrBI végzett anaesthesia esetén a 
spirapril gátolhatja a kompenzatorikus renin fel
szabadulást követő angiotenzin ll képződés!. Az 
így kialakult hypotonia volumenpótlással rendez
hető. 

Hyperkalaemia előfordulhat, főleg veseelégte
lenség, diabetes mellitus esetén, ezért fo_kozott óva
tossággal adható ezen betegeknek. 

Mivel autoimmun betegségben szenvedő bete
gekben egyéb ACE-gátlók ritkán neutropeniát, 
agranulocytosist idéztek elő, ezen betegek kezelé
sekor időszakos vérképellenőrzés (fehérvérsejt
szám) javasolt 

Májműködési zavaresetén a spiraprilát plazma
szintje 30%-kal csökkenhet, azonban az adagot 
nem szükséges módosítani. 

Idős kor önmagában nem teszi szükségessé a 
dózis módosítását. 

Mint más vérnyomáscsökkentő, a reakcióképes
séget és a közlekedésben való biztonságos részvé
telt befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatá
rozni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely 
adagolási módon történő alkalmazása mellett sza
bad járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni. 

Túladagolás: akut túladagolásról még nem szá
moltak be. Az ajánlott adag 1 Q..szeresének bevitele 
azonban fejfájáshoz, hypotensióhoz vezethet. Túl
adagolás kezelése: gyomormosás, a beteg szigorú 
megfigyelése {elsősorban a cardiovascularis rend
szer kontrollálása), szükség esetén tüneti kezelés. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4191 

A Scutamil-C az izomrelaxansok csoportjába 
tartozó gyógyszerkombi náció, mely karizoprodolt és 
paracetamolt tartalmaz. 

A karizoprodol centrális támadáspontú izomre
laxans, amely a harántcsíkolt izmok tónusát elektív 
módon csökkenti. 

Gátolja a gerincvelő és a formatio reticularis le
szálló pályarendszerének sejtjein az interneurenalis 
aktivitást és a polysynaptikus ingerületátvitelt Direkt 
myogen tónust csökkentő hatása nincs. 
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Hatása gyorsan kialakul és 4-6 óráig hat. Gyors 
a felszívódása a gyomor-béltraktusból. 

A maximális plazmakoncentrációt a beadástól 
számított 30-120 percen belül éri el. Felezési ideje 
1-4 óra között van. 

A májban. metabolizálódik. A metabolitjai a ve
sén keresztül ürülnek kí. Dializálható. 

A paracetamol· para-aminafenol származék az 
acetilszalicilsavhoz hasonló analgetikus hatá;sal. 
Gyengén gátolja a prosztaglandin bioszintézisét, 
mégis effektív fájdalom- és lázcsillapító, ami azzal 
magyarázható, hogy a ciklooxigenázt a központi 
idegrendszerben erősebben gátolja, mint a perifé
rián. Analgetikus hatásához a perifériás bradykinin
érzékeny fájdalomérző receptorok blokkolása is 
hozzájárul. A thrombocyta-aggregatiót nem gátolja. 
A gyomor-béltraktusból jól felszívódik. A maximális 
plazmakoncentráció 30-60 perc múlva alakul ki. 

Felezési ideje 1-2,5 óra. Túlnyomórészt a 
májban metabolizálódik. 

A metabolitok a vizelettel ürülnek. 
o Hatóanyag 

100 mg paracetamolum, 150 mg cariso
prodolum fehér vagy sárgás fehérszínű, lapos, met
szett élű, egyik oldalán "E" jelzéssel, másik oldalán 
211 feJezővonallal ellátott tablettánként. 
e Javallat 

Fájdalmas izomspasmussal járó állapotok: 
- elsődleges és másodiagos myalgiák, mint pl. 

lumbago, torticollis, fibromyalgia; 
- discopathi a és discus hernia okozta fájdalmas 

izomspasmus: 
- központi idegrendszeri eredetű izomspasmu

sok: sclerosis multiplex( pyramispálya-kárusodás 
okozta spastikus paresis. 

Kiegészítő terápiaként degeneratív és gyulladá
sos ízületi és gerincelváltozásokat kisérő másodia
gos fájdalmas izomspasmus. 

A készítmény enyhe sedetiv hatása miatt a fáj
dalom okozta psychés feszültséget is oldja. 
• Ellenjavallat 

Vese és májfunkció súlyos zavarai; akut intermit
táló porphyria, Gierke-syndroma, Meulengracht
Gilbert-syndroma. 

Allergiás és idiosyncrasiás reakciók a ható
anyagokra, glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiánya 
(haemolytikus anaemia). 

3 év alatti életkor. 
Relatív ellenjavallat Terhesség, szoptatás (lásd 

Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 3-szar 1-2 tabletta. 
Gyermekeknek: 3-6 éves korig naponta 1-2 

tabletta; 
6 éves kor fölött: 3-szar naponta 1 tabletta. 
A gyógyszert étkezés után, némi folyadékkal kell 

bevenni. 

e Mellékhatás 
Terápiás adag mellett ritkán fordulnak elő. 
Karizoprodol: Központi idegrendszeri: Nagyobb 

adagok esetén álmosság, remegés, nyugtalanság, 
ingerlékenység, fejfájás, depressio, ájulás, álmat
lanság. 

Cardiovascularis: tachycardia, orthostetikus hy
potensio, arcpír. 

Gastrointestinalis: émelygés-, hányinger, há
nyás, epigastrialis fájdalom, csuklás, szájszáraz
ság, hasi diszkomfort érzés. 

Haematologiai: nagyon ritkán leucopenia, 
esetenként előfordulhat pancytopenia. 

Egyéb: bőrkiütés, erythema multiforme, pruritus, 
eosinophilia. 

Karizoprodol-tartalmú készítmény adását 
követően igen ritkán idiosyncrasiás reakció léphet 
fel, ami akut tüneti kezelést igényel. 

Paracetamol: érzékeny egyéneken túlérzékeny
ségi reakció (pl. bőrvörösség, bőrkiütés), nagyon rit
kán asthma, orrnyálkahártya-duzzanat is előfordul
hat. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letalis májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet·necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünete: étvágytalanság, hányinger, hányás, 
izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyattadása kerülendO: 
- anticoagulansokkal (a prothrombinidő megnő), 
- májenzim-indukciót növelő készítményekkel pl. 

szalicilamid, fenobarbital, glutetimid, fenitoin, karba
mazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak; az izomrelaxans 
hatás a fokozott metabolizmus miatt csökken). 

óvatosan adható együtt: 
- klóramfenikollal (ennek a lebomlása megnyú

lik); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol-fel

szívódást); 
- doxorubicinnel (a májkárosodás veszélye nő); 
- oralis antidiabeticummal (hypoglycaemiás 

roham alakulhat ki); 
- izomrelaxans hatású minor tranquillensokkal 

(az izomrelaxans hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Máj- és vesekárosodásban, idős korban, 
legyengült állapotú egyének esetében adagolása 
orvosi megfontolást igényel. 

A karizoprodo! átjut a placentán, az anyatejben 
2-4-szer nagyobb koncentrációban jelenik meg, 
mint a plazmában. A terhességben főleg első har
madában és szoptatás alatti alkalmazása ezért az 
előny/kockázat gondos mérlegelése alapján meg
fontolandó. 

Ha a készítmény folyamatos szedése 1 O napon 
túl is szükséges, valamint, ha 12 éven aluli gyermek 
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alka!mazza, fokozott orvosi ellenőrzést kell biztosí
taní. 

Tartós alkalmazás eselén a vérképet, máj
funkciói időnként ellenőrizni kelL 

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 
szeszesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás. Karizoprodol túl nagy adagjának 
hatására jelentkezhet kábultság, coma, shock, 
légzési nehézség, nagyon ritkán halálos kimenetel
lel. Túladagolás fordulhat elő, ha a karizoprodolt 
alkoholla!, központi idegrendszeri depressansokkal, 
psychotrap anyagokkal együtt alkalmazzák. 
Kezelése: a készítmény alkalmazását azonnal fel 
kell függeszteni, majd tüneti kezeléssei a jelentkező 
tüneteket csökkenteni. 

Paracetamol túladagolásának tünetei: fejfájás, 
fülzúgás, hallászavar, látászavar, fáradtság, súlyos 
májkárosodás. A beteg állapota az első 2-3 napban 
jó lehet, csak ezek után vehető észre a 
májkárosodás. A kialakuló elváltozást a májsejtek
ben az erősen reaktív intermedier anyagcsereter
mékek felhalmozódása okozza. 

Túladagolás eselén mielőbbi gyomormosás 
javasolt. 10-12 órán belül adott antidoturnak (pl. N
acetilcisztein iv., vagy metionin po.) a májat a 
toxikus metabolitok inaktiválásával védik. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--25 °C között), 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4852 

Hatóanyaga, a nicergoJin egy ergolin-szár
mazék. 

Állatkísérletekben bizonyított, hogy oralisan 
adagolva fokozza az agyban a katekolamin-, külö
nösen a dopamin-anyagcserét és a fehérjeszinté
zis!. 

Mind állatkísérletben, mind humán alkalmazás 
eselén a nicergoJin agyműködésre kifejtett hatását 
EEG-n megjelenő változások is igazolják. Az ébren
létiszintet emeli. Antiaggregatiós hatással· is rendel
kezik. 

A nicergoJin oralisan adagolva gyorsan és jól fel
szívódik. A májban rövid időn belül metabolizálódik 

és nagy része két metabolit formájában (lumilizergol 
és 1-demetil-lumilizergol) kerül a szisztémás kerin
gésbe. A két metabolit plazmaszintje a beadástól 
számított 1, ill. 3 óra után éri el a maximumot. A plaz
mafelezési idők 2, ill. 11 óra; a gyógyszer kiválasz
tása kb. 70%-ban a vizelettel történik. 
e Hatóanyag 

30 mg nicergolinum sárga, erősen domború fe
lületű filmtablettánként. 

30 mg nicergolinum fehér, egyik oldalán felező
vonallal ellátott pezsgőtablettánként. 
8 Javallat 

Szellemi hanyatlással jellemzett kórállapotok; 
post-stroke állapotok, vascularis dementia (multi
infarctus dementia), továbbá dementiával járó 
degeneratív kórállapotok {Aizheimer-tlpusú senilis 
és praesenilis dementia, Parkinson-dementia, stb.), 
mivel kedvezően hat mind a cognitiv teljesítményre, 
mind a hangulati- és viselkedészavarokra. Kedvező
en befolyásolj8. az éberség i szintet, a figyelmi funk
ciókat, a hangulati életet. A napi aktivitás fokozásá
val a beteg jobban képes ellátni önmagát és emel
lett javulnak a beteg interpersonalis kapcsolatai. 

Hemip!egiás betegek rehabilitációs kezelésé
ben adjuvánsként alkalmazható. 
e Ellenjavallat 

A készltménnyel szembeni túlérzékenység. 
Anyarozs-alkaloidokkal szembeni túlérzékenység. 
Friss infarctus, akut vérzések, collapsus-veszély. 

Fokozott elővigyázatosságat igényelnek a sú
lyos bradycardiában szenvedók. 

o:- vagy 13-sympathomimeticumokkal történő 

egyidejú kezelés kerülend6. 
Terhességben történő adásával kapcsolatosan 

lásd Figyelmeztetés fejezetet. 
e Adagolás 

Naponta 1-szer, legfeljebb 2-szer 1 f!lmtabl. {na
pi 30-60 mg). Naponta %-1 pezsgőtabletta 1-szer, 
legfeljebb 2-szer {napi 15-60 mg). 

Napi adagja feln6fteknek általában 30 mg. Át
menetileg napi 60 mg-ig emelhető az adagolás. 

A szem vagy a belsőfül vascularis megbetege
dése esetén napi 15-30 mg. 

A filmtablettát egészben, némi folyadékkal, a 
pezsgőtablettát egy pohár vízben oldva kell beven
ni. Napi egyszeri adagolás esetén reggel, étkezés 
előtt, napi kétszeri adagolás esetén reggel, és kora 
este, étkezés előtt kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Adagfüggóek. Terápiás adagolás mellett ritkán 
szérum-koleszterin- és trigliceridcsökkenés, vala
mint húgysavszint-emelkedés jelentkezhet. Ese
tenként - általában átmeneti - vérnyomáscsökke
nés, szédülés, enyhe gyomor panasz, melegség
érzés, bórpír (flushing), reflectorikus tachycardia, 
hyperaktivitas, diarrhoea., álmosság, vagy álmat
lanság. 
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8 Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
-antihypertensiv szerekkel (azok hatását erősft

heti),· 
- acetilszalicilsav okozta vérzési idő meg

hosszabbod?sát potenciálja, 
- húgysav-anyagcserére ható szerekkel (a 

húgysav melabolizmusát és kiválasztását befolyá
solhatja). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása óvatosságat igényel hyper
urikaemiás vagy korábban köszvényben szanvedett 
betegek esetében és/vagy olyan egyidejű gyógy
szeres kezelés során, amely a húgysav metaboliz
musát és kiválasztását befolyásolhatja. 

Nincs teratogen, embriotoxikus, valamint muta
gen hatása. Mindazonáltal terhességben történő al
kalmazása csak egyedi megfontolás alapján, szigo
rúan indokolt esetben ajánlott. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4339 (filmtabletta); 
OGYI-T: 4340 (pezsgőtabletta) 

Humán, pasztőrözött szérum-kolinészteráz kon
centrátum. 

Egészséges véradók HBsAg-, anti-HCV-, anti
HIV-1 és anti-HIV-2 negatív plazmájából nyerik. A 
plazmában meghatározzák az ALT {GPT) aktivitást 
is. A Serum-ChaJinesterase vizes oldatát 1 o órán 
át 60 °C-on hevítik (pasztőrözés). Ezzel inak
tiválják a DNS-vírusokat (Cytomegalia, herpes 
simplex) és RNS-vírusokat {HIV-1, HIV-2, 
poliomyelitis). 

A készítménnyel az AIDS-fertőzés nem vihető át, 
mivel az AIDS-t okozó vírusokat a HIV-1 és HIV-2 ví
rust a speciálls elóállítási technika során inak
tíválják. 

A hepatitis B és a non-A/non-B kórokozó átviteli 
kockázata az előállítási technológia és egyéb vizes 
oldatban hevített készítményekkel nyert tapasztala
tok alapján igen csekély. 

Fiziológiás körülmények között az izomrelaxáns 
hatású szukcinil-kolin a kolineszteráz enzim hatásá
ra gyorsan elbomlik. Aktivitása veleszületetten csök
kent lehet, vagy teljesen hiányozhat. Különbözó be-

tegségek (pl. májbetegségek) szintén csökkenthetik 
az aktivitást. Ezekben az esetekben a szukcinil-kolin 
az apnoe megnyúlását okozza. Veleszületett és 
szerzell szérum-kolineszteráz hiányban a szérum
kolineszteráz enzim pótlása a szukcinil-kolfn gyors 
lebomlása miatt az apnoe idejét lerövidíti. 

Szerves foszforsavészter-mérgezésben a szé
rum kolineszteráz pótlása elengedhetetJen és az 
életmentő terápia része. 
o Hatóanyag 

20-70 mg összprotein, melynek aktivítása meg
felel 500 ml friss normál humán plazma szérum-koli
neszteráz aktivitásának. Oldószer: 1 ml aqua dest. 
pro injectione. 

Konzerválászert nem tartalmaz. 
e Javallat 

Szukcinil-kolin adása utáni megnyúlt apnoe 
1. genetikusan meglévő szérum-kolinészteráz 

defektus, 
2. a vér enzimaktivitásának betegség (pl. májbe

tegség) kiváltotta csökkenése, 
3. szukcinil-kolin túladagolás. 
Szerves foszforsavészter-mérgezések során 

szupportív kezelésként 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerben 
fel kell oldani, és lassan, iv. kell beadni. 

Relatív vagy abszolut szukcinil-kolin túladagolás 
során fellépő, fenyegetóen hosszú ideig tartó apnoe 
eselén 1-2, amennyiben szükséges, 3-4 ampulla 
adható. 

Szerves foszforsavészterek által okozott mérge
zések szupportív kezelésekor az adag a vérben ke
ringó foszforsavészter mennyiségétól fOggően kü
lönbözó lehet. Annyit kell adni, hogy a szérum
aktivítás lehetőleg a normáltartomány alsó értékét 
elérje. A kezelést addig kell folytatni, amíg a 
szérum-aktivítás jelentős csökkenése már nem ész
lelhetó. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
o Figyelmeztetés 

Csekély alfa- és béta-globulin-tartalma miatt a 
feloldott készltmény enyhén vagy közepesen bar
nás színú lehet. 

Terhesség és szapiatás idején való alkalmazá
sára a _jelenlegi tapasztalatok nem elegendőek. 

Eltartás: hűtőszekrényben (2-8°C között). · 
A feltüntetett lejárati időn túl nem használható 

fel. 
A feloldott készítményt azonnal fel kell használni. 

• Megjegyzés: Keresztjelzés nélkül. Kizárólag 
fekvőbeteg gyógyintézeti {gondozóintézeti) felhasz
nálásra. 
• Törzskönyvi szám: K- 2371 
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SEF1'JIPRÓf'ENi6öO filmta61i!U:á 
.· .. (20x) 

Az ibuprófen nemszteroid gyulladáscsökkentő 
antirheumaticum, melynek kifejezett fájdalomcsilla
pító és lázcsillapító hatása is van. Gyulladásos és 
degeneratív megbetegedések, valamint nem rheu
matikus eredetű gyulladásos fájdalmas állapotok 
kezelésére tartós adagolásban is alkalmas. 

Kísérletileg bizonyított, hogy a gyulladásos fáj
dalom kialakulásáért a prosztaglandinok a felelő
sek. Az ibuprofennek kifejezett gátló hatása van a 
prosztaglandin szintézisére. Ugyanezen a mecha
nizmusan alapul a terépiásan ki nem használt vér
lemezke-aggregatio hatás, valamint a mellékhatá
sok, mint a fekélyképző hatás, a nátrium- és a vízre
tenlio és a bronchospastikus reakciók. 

Az ibuprofen gyorsan felszívódik a gastrointesti
nalis traktusbóL Az étkezés után bevett gyógyszer 
felszívódása jelentősen lassabb, és a szérumkon
centrációk alacsonyabbak. 

Az eliminációs felezési idő 1 ,5-3 óra, a fehérjé
hez való kötődés mértéke kb. 99%. 

Az ibuprofen gyorsan- 24 órán belül- és csak
nem teljesen kiválasztódik a vesén keresztül, na
gyobbrészt inaktív metabolitok formájában. Ezért 
nem kumulálódik. 
e Hatóanyag 

600 mg ibuprofenum fehér színú, ovális alakú, 
gyengén domború felületű, egyik oldalán .. SVP" jel
zéssel, másik oldalán felezővonallal ellátott filmtab
lettánként. 
e Javallat 

Gyulladásos rheumatologiai kórképek: rheuma
toid arthritis, spondylarthritis ankylopoetica, reaktív 
arthritisek, Still-syndroma. 

Degeneratív rheumatologiai kórképek: arthrosis, 
spondylosis, intervertebralis porckorongak károso
dása és az ezzel összefüggő neuralgia, cervicalis 
syndroma, lumbago, ischias. 

Extraarticularis rheumatologiai kórképek: myal
gia, periarthritis humeroscapularis. 

Nem rheumatologiai eredetú fájdalmas állapo
tok: postoperativ és gyulladásos fájdalom, dysmen
orrhoea. 

Adjuvánsként, kifejezett gyulladással, lázzal járó 
fertőzések kezelésében. 
e Ellenjavallat 

lbuprofennel szembeni túlérzékenység. 
Olyan beteg, akin a prosztaglandinszintetáz

gátló gyógyszerek (pl. acetilszalicilsav) asthma ro
hamot, urticariát, angioedemát vagy akut rhinitist 
váltanak ki. 

A véralvadás és a haemopoesis zavarai. 

Gyomor- és nyombélfekély. 
Gyermekeknek a magas hatóanyagtartalom mi

att. 
Fokozott óvatosság indokolt súlyos máj- és ve

seelégtelenség, súlyos hypertonia vagy a szívmúkö
dés zavarai esetén, valamint, ha a beteg anamne
sisében peptikus- vagy duodenalis fekély szerepel, 
továbbá psychiatriai kórképekben, epilepsiában, 
Parkinson-kórban, indukált porphyriában, sziszté
más lupus erythematodesben. 

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 adverz reakciók 
lehetősége miatt, szoptató anya ibuprofent lehetó
leg ne szedjen. 
• Adagolás 

Individuális. A napi adagot 2-3 részre elosztva 
célszerű bevenni, elegendő folyadékkal, egészben 
lenyelve. 

Feln6ttek szokásos egyszeri adagja 
20G-400-600 mg. A napi adag általában ne haladja 
meg az 1200 mg összmennyiséget. 

Antirheumatikus kezelésben magasabb adagok 
is indokoltak lehetnek, rheumatoid arthritisben és 
osteoarthritisben az egyszeri adag 600-800 mg-ig, 
a napi adag 1200-tól max. 2400 mg-ig terjedhet. 

60 éves kor felett az adagolás megállapítása fo
kozott elővigyázatosságat igényel. 
• Mellékhatás 

Meglehetősen gyakoriak a gastrointestinalis 
mellékhatások, mint hányinger, teltségérzés, gyo
morégés, gyomorfájás, erozív gastritis, és okkult 
vérvesztés, ami kivételesen anaemiát válthat ki. 

Ritkán központi idegrendszeri mellékhatások, 
mint csökkent reakciókészség (fokozottan alkoholfo
gyasztással együtt), fejfájás, szédülés, álmosság, 
depressio, szorongás, zavartság, fülcsengés, sü
ketség, látási zavarok, toxikus amblyopia, elvétve 
psychés tünetek. 

Ritkán gastrointestinalis fekély vérzéssel. Túlér
zékenységi rekciók, mint csalánkiütés, purpura, 
viszketés, bőr-rash (múló bőrpír); nagyon ritkán 
Stevens-Johnson syndroma, bronchospasmusok, 
lupus erthematosus syndroma. 

V é rké p-rendetlen ességek (ag ran u locytosi s, 
thrombocytopenia), autoimmun haemolytikus 
anaemia, vese papiHaris necrosisa, interstitialis 
nephritis, oedemaképződéssei járó veseelégtelen
ség. Szívelégtelenségben szenvedö betegekben 
akut tüdőoedema veszélye. Májműködési zavar. 
Lupus erythematosusban szenvedó betegeken na
gyon ritkán aseptikus meningitist is leírtak. 

Laboratóriumi értékekben előforduló változások: 
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a szérumban ritkán megemelkedik a karbamidni
trogén, a transzaminéz és az alkalikus foszfatáz· 
csökken a hemoglobin- és hamatokrit érték, csök~ 
ken a szérumkalcium koncentrácíója. Thrombocyta
aggregatio gátlása, megnyúlt vérzési idő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb nemszteroid gyulladásgátlókkal és/vagy 
glukokortikoidokkal, valamint alkohollal együtt alkal
mazva a gastrointestinalis me l lékhatások felerősöd
nek, növekszik a gastrointestinalis vérzések esélye. 

A szaliciisa v kiszorítja az ibuprofent a fehérjekö
tődés ból. 

Probenecid, szulfinpirazon: késlelteti az ibupro
fen eliminációját, ezért az uricosuriás hatásuk gyen
gül. 

Oralis anticoagulansok: más gyulladásgátlókhoz 
hasonlóan várható, bár ibuprofennel nem bizonyított 
a vérzésveszély fokozódása. 

A metotrexat vérszintjét emelheti, ezért fokozott 
metotrexat-toxicitás veszélye miatt ibuprofen adása 
- hasonlóan egyéb nemszteroidokhoz - a metotrex
at szedés napjain, továbbá 1 nappal előtte és utá~ 
na, kihagyandó. 

Oralis antidiabeticumokkal nem figyeltek meg 
vércukorcsökkentő hatásfokozódást. 

Digoxinnal, annak plazmakoncentrációja emel
kedhet. 

Diureticumok, antihypertensiv szerek hatékony
ságában csökkenés várható. 

Fenitein plazmakoncentrációja emelkedhet. 
H2-hisztaminantagonistákkal {pl. cimetidin, rani

tidin) klinikailag jelentős kölcsönhatás még nem bi
zonyított 

Sadofen toxicitás~ fokozódik. 
• Figyelmeztetés 

Tartós és/vagy magas adagok alkalmazása ese
tén indokolt a vérkép (beleértve a thrombocytaszá
mot is), a máj- és a vesemúködés ellenőrzése. 

Egyidejú káliummegtakarító diureticumok sze
dése esetén a szérumkálium-szint ellenőrzése java
solt. Egyidejű litium terápia során a szérumlitium
szint rendszeres kontrollja szükséges. 

Azokban a ritka esetekben, amikor a kezelés so
rán fekélybetegség, vagy gastrointestinalis vérzés 
keletkezik, a szer szedését azonnal fel kell függesz
teni. 

Időskorúaknak történő alkalmazása különleges 
gondos felügyeletet igényel. 

Fennálló systemás lupus erythematodes vagy 
más autoimmun betegség esetén az ibuprofent 
csak az elöny/kockázat alapos mérlegelése után 
szabad alkalmazni. 

Látási vagy hallási zavarok fellépésekor, gas
trointestinalis vérzés jelentkezésekor, vagy hyper
sensitiv reakcióra utaló tünetek megjelenésekor a 
kezelést azonnal meg kell szakítani. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 

egyedileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás tünetei: központi idegrendszeri za
var, fejfájás, álmosság, szédülés, tompultság és 
eszméletvesztés, valamint hasi panaszok émely
géssel és hányással. A későbbiekbeo légzésdep
ressio, hypotonia és cyanosis jele-ntkeZhet. 

Specifikus antidoturna nincs. 
Amilyen gyorsan csak lehet, igyekezni kell -

gyomormosással vagy provokált hánytatással - ki
üríteni a beteg gyomrát. Ha a gyógyszer már felszí
vódott, lúgos kémhatású szereket kell adni, amelyek 
elősegítik a savas ibuprofen kiválasztását a vizelet· 
tel. 

Eltartás: 30 °C alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4630 

Hatóanyaga, az eritromicin a makrolid antibio
ticurnak csoportjába tartozik. A vérben lévő koncen
trációjától függóen bakteriosztatikus, vagy bakteri
cid hatást fejt ki a baktériumok riboszómális fehér
jeszintézisének gátlásával. 

A bázikus eritromicin savas közegben károso
dik, ezért stabil észter formájában kerül alkal
mazásra. Az észter felszívódási sebessége csök
ken, ha étellel együtt történik a bevétel. Az észter a 
vékonybélben hidrolizálódik, és az így szabaddá 
vált eritremicin felszívódik. 

Vér-koncentráció: a bázis 500 mg-jának szájon 
át történő bevétele után 0,9-1,4 ug/ml, ill. 0,4-1,8 
ug/ml érhető el 1-4 óra múlva. 

A szérum felezési idő: 1 ,2-4 óra. 
Az eritromicin jól oszlik meg a szervezetben. 

Belép a pleurális, a synoviális és a peritoneális 
folyadékokba. Az eritremicin átjut a placentán és 
kiválasztódik az anyatejjel. 

Az eritromicinre in vitro érzékeny kórokozók 
(MIC90 0,5 j.I.Q/ml): 

Actinomyces israelii, Bordetella pertussis, Chla
mydia pneumoniae (TWAR), Ch/amydia trachoma
fis, Corynebacterium diphtheriae, Gardnerel/a vagi
na/is, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, 
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Lysteria monocytogenes, Maraxe/fa (Branhamelfa) 
catarrhalis, Mycopfasma pneumoniae, Neisseria 
gonorhoeae, Streptococcus agafactiae, Streptococ
cus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes, Strep
tococcus viridans. 

Az eritromicinre in vitro mársékelten érzékeny 
kórokozók (MIC90 1--4 J.lg/ml): 

Bacteroides mefaninogenicus, Bacteroides fra
gilis, Campyfobacter jejuni, Clostridium sp.*, Hae
maphi/us influenzae*, Haemaphi/us parainffuenzae, 
Propionibacterium acnes, Staphyfococcus aureus*. 

Az eritromicinre in vitro rezisztens kórokozók 
(MIC90 8 J.IQ/ml): 

Enterobacteriaceae mint pl. Escherichia coli, 
Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas sp. 
e Hatóanyag 

SeNitrocin filmtabletták: 250 mg, ill. 500 mg ery
thromycinum (erythromycinum stearinicium for
májában) filmtablettánként. 

Bervitrocin 200 mg/5 ml por szuszpenzióhoz: 
2.40 g erythromycinum (erythromycinum ethylsuc
cinicum) formájában 18,0 g porban üvegenként 

A szuszpenzió segédanyagként 12,7 g 
szacharózt is tartalmaz. 
e Javallat 

Főleg penicillinre érzékeny betegek enyhe vagy 
középsúlyos fertőzéseinek kezelésére és megelőzé
sére, ill. penicillináz-termeló staphylococcusok által 
okozott fertőzések kezelésére és megelőzésére ja
vallt, továbbá az intracelluláris kórokozók által kivál
tott infekciók kezelése és megelőzése eritromicin 
iránt érzékeny mikroorganizmusok esetén: 

Felső tégúti infekciók: tonsillitis, peritonsilláris tá
lyog, pharyngitis, sinusitis, influenza utáni másodia
gos fertőzések. 

Alsó légúti infekciók: tracheitis, akut és krónikus 
bronchitis, Mycoplasma-pneumonia, (atípusos 
pneumonia), legionellosis. 

Fül-orr-gégészeti infekciók: otitis media és otitis 
externa, gingivitis, fogtályogok, Piaut-Vincent angina. 

Szem infekciók: blepharitis, trachoma. 
Nemi úton terjedő infekciók: nem-specifikus ure

thritis, syphilis (ha a beteg penicillinre allergiás), 
lymphogranuloma venereum. 

'A Haernaphilus influenzae és a Staphylococcusok, fő
ként aS. aureus törzsek közöli rezisztens törzsek fejlódtek ki 
az eritromicin-kezelés során. Megfigyeltek rezisztens törzse
ket a Streptococcusok (főleg a Streptococcus pneumoniae). 
Campylobacter és Clostridium difficile törzsek közölt is 

A mérsékelten érzékeny mikroorganizmusok érzékenyek 
lehetnek magasabb dózisoknál vagy, abban az esetben, ha 
a fertözés olyan szövetekre és folyadékokra terjed ki. ame
lyekben magas antibiotikum-koncentrációkat lehet elérni. 

Szinergista hatást figyeltek meg az eritremicin és a szul
fonamidok kózött a H.lnfluenzae ellen 

Keresztrezisztencia lehetséges az eritromiciri és más 
makrolid antibiotikumok között. valamint a linkozamidok és 
klindamicin (makrolid, linkozamid és streptogramin=oMLS 
rezisztencia) között. 

Bór- és lágyrészinfekcíók: furunculus és carbun
culus, paronychia, abscessus, gennyes acne, impeti
go, ellulitis, phlegmone, erysipelas, erythrasma. 

Emésztőszervi infekciók: staphylococcus-ente
rocolitis. 

Profilaxis: 
- elektiv vastagbélmútétek előkészítésére neo

micinnel kombinálva, _ 
- reumás láz profilaxisára penicillinallergiás be

tegekben, 
- vitiumos betegek endocarditis profilaxisára fo

gászati beavatkozás során. 
e Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység eritromicinnel szemben. 
óvatosan adható májkárosodás esetén. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: a szokásos adag enyhe és közép
súlyos fertőzésekben egyaránt napi 2· g több részre 
elosztva (6, 8 vagy 12 óránként); naQyon súlyos fer
tőzésekben a napi adag 4 g-ig emelhető részekre 
elosztva. 

Gyermekeknek: szokásos napi adagja 30 
mg/ttkg egyenlő adagokban elosztva. Nagyon 
súlyos fertőzésekben a napi adag 50 mg/ttkg-ra, 
esetleg még 100 mg/ttkg-ra is emelhető 2 vagy 3 
egyenlő adagban elosztva. 

Gyermekeknek 2-tól 8 éves korig: 4-szer 250 mg 
naponta. 

Lehet a teljes adag felét 12 óránként is beadni. 
Kisgyermekeknek 2 éves korig: 4-szer 125 mg 

naponta. 
A kezelés időtartama: felső és alsó légúti fer

tőzések esetén 6-10 nap. 
Az A csoportba tartozó béta-hemolizáló strepto

coccusok által okozott fertőzésekben a kezelésnek 
10 napig kell tartania, Mycoplasma pneumonia 
esetében pedig 10--14 napig. 

Általában a kezelést még 48 óráig kell tovább 
folytatni a láztalanná válás után. 

Optimális szérum szintek akkor érhetők el, ha az 
eritromicin készítmény bevétele az étkezések között 
vagy közvetlenül étkezés előtt történik. 

A szokásostól eltérő adagolás 
Bór infekciók: 
- Acne: 1 ,O g/nap 1-2 héten keresztül és 0,5 

g/nap legalább 12 hétig. 
- lmpetigo: Erysipelas, phlegmone, furunculus, 

carbunculus 2,0 g/nap 10 napig. 
- Erythrasma: 1 ,5 g/nap 6 napig. 
- Otitis externa: 1,5 g/nap 6-10 napig. 
Nemi úton terjedő fertőzések: 
-Nem-specifikus urethritis: 1,5 g-2 g/nap 14-21 

napon keresztül. 
-Syphilis: (penicillinallergiás betegeknek) max. 

napi 3 g egyenlő adagokban elosztva 10-20 napon 
keresztül. 

- Lymphogranuloma venereum: 1,5 g/nap 8-10 
napon keresztül. 
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Egyéb infekciók: 
-Gingivitis: 1 ,O g/nap 6-10 napig. 
- Diphtheria, scarlatina: 1 ,O g-1 ,5 g/nap 1 O 

napig. 
-Trachoma: 1,5 g/nap 21.napig. 
- Legioneii(_Jsis: súlyos esetekben iv. nagy 

dózissal kell kezdeni a kezelést {6 óránként 500 mg) 
amit 4-szer 500 mg p8r os lehet folytatni 3 hétig. 

Profilaxis: Streptococcus infekció tartós megelő
zésére reumás láz után: 2-szer 250 mg. 

Vitiumos betegben endocarditis profilaxisára 
fogászati beavatkozás során: 1 g a beavatkozás 
előtt 1 órával, majd 500 mg 6 óra múlva. 

Beszűkül! vesefunkció vagy anuria esetén a 
napi adagot a funkciózavar súlyosságának mértéke 
szerint csökkenteni kell, ill. ennek megfelelóen az 
egyes adagok beadása köz! eltelt időközök hosz
szabbftandók meg. 

A szuszpenzió elkészítése 
Az üvegen levő nyíl jelzi a végtérfogatot A jeiig, 

vagy a végtérfogat 2/3 részéig a porra ivóvizet kell 
tölteni, alaposan össze kell rázni és a tökéletes el
oszlás érdekében 1-2 percig várni kell. Ezután to
vábbi vízmennyiséggel az üveget ismét fel kell a je
Iig tölteni és ismét össze kell rázni. 

Az elkészített szuszpenzió hűtőszekrényben 
tartva 1 O napig használható fel. 

A szuszpenzió minden adagolás előtt fel
rázandó! 

A szuszpenzióhoz a pontos adagolás biz
tosítására ml-es beosztással ellátott adagaJókanál 
van metlékelve. 

A szuszpenzió cukortartalmát {0,21 g szacharóz 
1 ml szuszpenzióban) cy!<'orbetegek-nek történő 
adagoláskor figyelembe kell venni. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinális zavarok (gyomorfájás, hányin
ger, hányás, hasmenés). Ritkán előfordul pseudo
membranosus colitis (lásd Figyelmeztetés is). 

Egyes esetekben, túlnyomórészt felnőttekné!, 

sárgasággal vagy anélkül lezajló májfunkció
zavarokat is észleltek. Klsérőjelenségként rossz 
közérzet, émelygés, hányás, hasi görcsök és láz 
jelentkezése lehetséges. 

Szórványos esetekben epekő-kólika, pancreati
tis, ulcus-perforatio, vagy akut has képét utánzó, 
heves hasi panaszok léphetnek fel. 

Olykor kóros májfunkció-értékeket perifériás 
eosinophiliát, valamint leukocytosis! figyeltek meg. 
Emelkedhet az SGOT, az SGPT, a szérum alkalikus
foszfatáz és a szérumbilirubin szint. !lyen esetek
ben a készítmény adását haladéktalanul be kell 
szüntetni. 

Esetenként allergiás reakciók, úgymint csalánki
ütés, valamint egyéb bárkiütések jelenhetnek meg. 
Anaphylaxiás reakció igen ritka. 

Hosszan tartó kezelés esetén orális candidiasis 
alakulhat ki. 

Szórványos esetekben eritromicin, valamint 
eritromicin-származékok parenteralis alkalmazása 
nyomán kialakuló, reverzibilis ototoxicitást írtak le. 

Ritkán szívaritmia, mint pl. ventricularis tachy
cardia fordulhat elő a QT intervallum megnyúlásával 
(torsades de pointes) eritromicin-kezeléskor, főleg 
gyors iv. infúzió után. Ezért különös óvatosság szük
séges szívbetegek esetében főleg akiknél a QT
intervallum megnyúlt és akiknek károsódot{á'.ináj
funkciója (megváltozik a gyógyszer metaboliz
musa). 

Ritkán megfigyeltek központi idegrendszeri mel
lékhatásokat. mint pl. konvulziókat, hallucinációkat 
konfúzió! és vertigot. Azonban az eritromicin
kezeléssel az oki összefüggés nem bizonyított. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- alfentanillal (prolongálódhat az alfentanil hatá-

sának időtartama); 
- kloramfenikoflal vagy 
- linkomicinekkel (az antagonista hatás miatt); 
- ciklosporinnal (fokozódhat a nephrotoxicitas 

kockázata); 
- penicillinekkel {a penicillinek gyors baktericid 

hatásának kialakulását zavarhatja a bakteriosztati
kus eritromicin); 

- terfenadinnal {növekedhet a cardiotoxicitás pl. 
a torsades de pointes kialakulásának veszélye); 

- dizopiramiddal {a QT intervallum kiszélesed
het, kamrai tachycardia jelentkezhet); 

- hepatotoxikus gyógyszerekkel (a hepatotoxici
tás növekedhet); 

- lovasztatinnal (növekedhet a rabdomyolysis 
kockázata a lovaszlatin szérumkoncentrációjának 
növekedése következtében); 

- olatoxikus gyógyszerekkel (növekedhet az oto
toxicitás lehetősége). 

Együttadásakor fokozott óvatosság szükséges: 
- digoxinnal (a digoxin plazmaszintje megemel

kedhet, ezáltal a hatása fokozódhat); 
- ergetaminnal (növekedhet az ergoiaminnal 

kapcsolatos vasospazmus); 
- warfarinnal (a prothrombin idő megnyúlhat és 

nőhet a haemorrhagia veszélye; emiatt a prothrom
bin időt szigorúan ellenőrizni kell); 

- kumarin származékokkal; 
- karbamazepinnel (növekedhet a karbamazepin 

plazmakoncentrációja és ezáltal a toxicitása); 
-nagy dózisban adott teofillinnel, ill. egyéb xan

tin szárl)lazékokkal (fokozódhat ezek hatása az 
excretios ráta csökkentésének következtében); 

- midazolammal és triazolammal (az eritremicin 
kifejezetten emeli plazmaszintjüket, lassítja kiürülé
süket). 
e Figyelmeztetés 

Az eritromicint túlnyomórészt a máj választja ki, 
ezért májkárosodás eselén csak a májfunkció-érté
kek folyamatos ellenőrzésemellett alkalmazható. 
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Tartós vagy ismételt kezelés eselén - mínt 
egyéb antibioticumoknál - nem zárható ki ellenálló 
(nem-érzékeny) baktériumok, illetve gombák elsza
porodása. Ebben az esetben a készítményt nem 
szabad tovább alkalmazni. 

Súlyos és tartós hasmenések esetén gondolni 
kell antibiotikumok-okozta pseudo-membranosus 
colitisre, amely életveszélyes is lehet, tehát ezekben 
az esetekben a gyógyszer azonnal leállítandó, 
valamint a kórokozó kimutatása és specifikus 
kezelés (pl. napi 4-szer 250 mg Vancomycin orális) 
alkalmazása szükséges. Perisztaltikát gátló készit
mények adása kontraindikált. 

Az orális antikoncipiensek hatékonyságát más 
orális antibiotikumokhoz hasonlóan csökkentheti, 
ezért a kezelés idején kiegészítő fogamzásgátló 
módszer alkalmazása javallt. 

Terhességben és szoptatáskortörténó alkalma
zása igen gondos mér!egelést igényel, mive! az erit
romicin átjut a placentán és kiválasztódik az anya
tejbe. 

A szuszpenzió szacharóztartalmát cukorbe
tegeknek történő adagoláskor figyelembe kell 
venni. 

Az eritromici n befolyásolhatja egyes laboratóriu
mi diagnosztikai tesztek eredményét (pl. vizelet ka
techolamin-szint fluorimetriás, a 17-hidroxikor
tikoszteroidok, valamint az SGOT és SGPT 
kolorimetriás meghatározását). 

Túladagolás tünetei: hányinger. hányás, has
menés. 

Kezelése: gyomormosás, általában supportiv 
terápia. 

Eltartás: fénytól és nedvességtól védve 30 °C 
alatt. 

Az elkészített szuszpenzió hűtőszekrényben 1 O 
napig használható fel. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4773 (250 filmtab
letta); OGYI-T: 477 4 (500 filmtabletta); OGYI-T: 4775 
(200 mg/5 ml por szuszp.) 

A készítmény hatóanyaga a j3-szitoszterin, mely
nek fő hatása a prosztaglandinok (főként a PGE2 és 
PGF2,,) szintézisének gátlása magában az adeno
maszövetben, de ezen túlmenően enyhe gyulladás
gátló hatással is rendelkezik. 

Néhány hetes kezelés után a szubjektív pana
szok kifejezett javulása következik. be. 

A prosztatagyulladás- és pangás okozta duzza-

nata csökken, ami lehetövé teszi a hólyag teljes ki
ürülését. Egyidejűleg javul a beteg általános állapo
ta is. 
e Hatóanyag 

65 mg 13-sitosterolum, valamint tökmag-, földi
mogyoró- és repceolaj, szájalecitin és antioxidáns
ként E-vitamin kapszulánként: 
e Javallat 

A prostata megbetegedéseihez társuló .. prosta
ta-syndroma" {prostata hyperplasia és adenoma) a 
vizelet-tárolás és ürítés zavara, krónikus hólyag 
nyálkahártyagyul ladás. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely komponensével szembe
ni túlérzékenység. 
e Adagolás 

A kezdő adag 3-4 héten keresztül napi 3-szar 2 
"kapszula, utána napi 2-szer 1 kapszula. Prostata 
adenoma és krónikus gyulladásos hólyagbántal
makban 3--4 hónapos kezelés célszerű. 

A tabletfákat étkezés közben vagy után szélrá
gás nélkül. kevés folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Az éhgyomorra elfogyasztott kapszula gastroin
testinalis panaszokat okozhat. · 

Különösen érzékeny betegnél szabályszerű be
vétel eselén felléphetnek gastrointestinalis pana
szok. Ezek azonban általában spontán meQszúnnek 
és nem teszik szükségessé a kezelés megszakítá
sát. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy a prostata 
megbetegedésekben ajánlott időszakos orvosi el
lenőrzésen megjelenni. 

Eltartás: szebahőmérsékleten {25 °C alatt). szá
raz helyen. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4552 

A készítmény hatóanyaga, a diosmectit termé
szetes agyagásvány, alumínium-magnézium-szi
likát, amelyet az egyéb szilikátoktól röntgen-diffrak
ciós spektruma alapján lehet megkülönböztetni. Az 
alumíniumot részben vas, magnézium és kalcium 
helyettesíti. 

Nem szívódik fel, szisztémás hatása nincs. A vér 
alumínium szintjét nem emeli. Réteges szerkezeté-
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ból adódó nagy felülete és viszkazifása révén nyál
kahártya bevonó tulajdonságú, jelentős adszorpci
ós hatással rendelkezik. 

A nyálkahártya glikoproteinjeivel kölcsönhatás
ba lépve megnöveli annak ellenállóképességél a 
károsító anyago~kal szemben. 

A készítmény álereszti a röntgensugarakat, nem 
színezi a székletet, éS a szokásos dózisokban nem 
módosítja a fizilógiás intestinális áthaladási időt. 
e Hatóanyag 

3 g diosmectitum tasakonként 
e Javallat 

Akut és krónikus diarrhoea kezelése, különösen 
gyermekekben. (A kezelés nem indikálja a rehidrá
ció elhagyását, ha arra egyébként szükség van. A 
rehidráció mennyiségét és alkalmazási módját /orá
lis vagy iv./ a beteg kora és állapota, valamint a diar
rhoea súlyossága szabja meg.) 

A nyelőcső, a gyomor, ill. a vékony- és vastagbél 
fájdalmas megbetegedéseinek tüneti kezelése. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Mellékhatás 

Nagyon ritkán székrekedés fordulhat elő. Szükség 
eselén a kezelést csökkentett adaggal folytatni lehet. 
• Adagolás 

Gyermekeknek 
1 éves kor alatt: naponta 1 tasak 
1-2 éves kor között: naponta 1-2 tasak 
2 éves kor fölött: naponta 2-3 tasak 
A tasak tartalmát alaposan össze kell keverni 

egy edényben 50 ml kiforralt és lehűtött vízzel, vagy 
valamilyen félfolyékony étellel (húslevessel, párolt 
gyümölccsel, pépes zöld~ggel vagy csecsemő
tápszerrel) és az egész napra 2-3 részre elosztva 
alkalmazni. 

Felnőtteknek 

Átlagos adagja naponta 3-szar 1 tasak, fél pohár 
vízben elkeverve. 

Akut diarrhoea esetén a kezelés kezdetekor a 
napi adagot meg lehet kétszerezni. 

Ajánlott alkalmazás: oesophagitis eselén az ét
kezések után, egyéb indikációknál az étkezések kö
zötti időszakban. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A készítmény adszorbens· tulajdonsága befolyá
solhatja egyéb készitmények felszívódásának gyor
saságát. ill. a felszívódó mennyiséget, ezért ajánlott 
az egyéb gyógyszereket a Smecta-tól elkülönítetten 
alkalmazni. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten, száraz helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4321 

•_o>9f'.spo'liM ·~H~(j[lfoE: iZ·- :::;:/·· 
l•·• · US~"'BJI.){TERihfíjzio (SOQITÍI;•· 
1 §~;:~r'>· ··· ·:A~~I~itt'a;o~~~~~; 

Steril, pirogénmentes, isotoniás nátrium~klorid 
infúzió - (Viaflex) múanyag infúziós tasakban. 

A Na+: cr- aránya nem fiziológiás, továbbá nem 
tartalmaz egyéb nélkülözhetetlen ionokat sem. 
Magas klorid-ion tartalma miatt enyhén savanyitó 
hatás ú. Mivel isotoniás, .. szabad" vizet nem tartal
maz. 

A 0,9%-os nátrium-klorid infúzió a betegek klini
kai állapotától függóen diuresist okozhat. 
e Hatóanyag 

Összetétel 

Natrium chioratum 
Aqua destillala pro in j. ad 

Elektrolittartalom: mmol/1 
Na• 
Cl-

Ozmolarltás: 
pH: 
e Javallat 

literenként 

9,0 g 
1000,0 ml 

154 
154 

308 mOsm/1 
4,5-7,0 

Traumás, vérzéses, égési és egyéb eredetű 
hypovolaemiás shockban volumenpótlás elkezdé
se, amíg megfelelő oldatokkal {Ringer-laktát, Ringer
acetát, plazmapótszerek, vér, plazma stb.) a shock
ellenes terápia nem folytatható. Hypotoniás 
dehidráció {só-vízhiányos exsiccosis), hypochlo
raemiás alkalosis, hyponatraemia. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyágy
szerek infundálásához vívóoldat 
e Ellenjavallat 

Hypertoniás dehidráció {hypernatraemlás vízhi
ányos, exsiccosis), hyperhidratációs állapotok 
(oedema), hyperchloraemiás állapotok, hypokalae
mia, metabolikus acidosis. 
e Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban 
A teljes adag és az infundálási sebessége a kor

tól, súlytól és a beteg klinikai állapotától, valamint a 
laboratóriumi vizsgálatok eredményétól függ. 

- Felnőtteknek 

Általában szükséges napi adag: 500 ml infúzió. 
A maximális napi adag: legfeljebb 1000 m! infú-

zió/nap lehet. 
A maximális infundálási sebesség: 80-100 

csepp/perc 
- Csecsemőknek és gyermekeknek 
A rehidráló kezelés elkezdésére a kortól és 

szükségletől függően legfeljebb 500 ml infúzió ad
ható. 
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A maxlmál~s infundálási sebesség: legfeljebb 20 
csepp/perc lehet. 

Használati utasítás a Viaflex múanyag infúziós 
tasakban levő infúzió alkalmazásához 
· Leírás: 

A Viaflex múanyag infúziós tasak egy rövid, kék 
színú védőborítóval ellátott - szerelékhez kapcsol
ható- kifolyócsonkkal, valamint egy második- ön
záródó látexból készült- gyógyszeradagoló csonk
kal rendelkezik. A gyógyszeradagoló csonk az 
egyetlen hely, melyen át fecskendővel gyógyszer 
adagolható a rendszerbe. 

Ha olyan szereléket használ, mely levegőcsatla
kozóval rendelkezik, meg kell győződni arról, hogy a 
levegőztető bejárati nyílás mindig zárt legyen. 

l. Előkészület az infúzió adagolásához 
· 1. Vegye le a külső védőborítót, feltépve a felső 

bevágásnál és emelje ki az infúzíót tartalmazó belső 
múanyagtasakot 

2. Igazítsa meg az infúziós tasak szélén levő 
akasztót és a csatlakozó csonkokat, ha szükséges. 

3. Erőteljesen nyomja össze az infúziót tartalma
zó tasakot, és figyelmesen ellenőrizze, hogy van-e 
esetleg szivárgás, vagy valamilyen kis részecske az 
infúziós oldatban vagy a hegesztés mellett zavaros
e az oldat. 

Ne használja az infúziós tasakot, ha bármilyen 
rendellenességet észlel. 

Előfordulhat, hogy az infúziós múanyag tasakon 
némi elhomályosodás látható, ami a sterilizálási fo
lyamat alatt keletkező nedvesség - abszorpció kö
vetkezménye. Ez nem befolyásolja az infúzió minő
ségét A homályosság lassan eltűnik. 

4. Függessze fel a tasakat a fűlön levő akasztó 
segitségével. 

5. A sterilitásra ügyelve készítse elő a szerelé
ket 

6. Távolítsa el a kék védőborttót az infúziós tasak 
alján levő kifolyócsonkról és illessze be jól a szere
lék csatlakozóját a csonkba. 

7. Töltse fel a szereléket és állítsa be az adago
lást az előírás szerint. Ha a szerelék elzáródna, ne 
pumpálja vissza az oldatot a tasakba, hanem cse
rélje ki a szereléket 

8. Használat után ürítse ki a tasakat és a szere
lékeket Nem szabad tárolni félig használt 
tasakokat 

ff. Gyógyszer(efektrofitkoncentrátum) hozzá
adás - amennyiben szükséges - az infúziós tasak
ban tevő infúzióhoz 

a) Gyógyszer(elektrolitkoncentrátum) hozzá
adás az infúzió beadása előtt: 

1. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat 
(fertőtlenítse a gyógyszerbevivó csonk látex felüle
tét a megfelelő antibakteriális folyadékkal.az ajánlott 
eljárás szerint). 

2. Fecskendőt és 19-22 gauge méretú tút hasz
nálva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk önzáródó · 

gumimembránját és fecskendezze be a gyógyszert. 
A gyógyszer befecskendezése után a tút ne hagyja 
a membránban. A gumimembrán önzáródó. 

3. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert ( elektrolitkoncentrátumot): 

Nagy koncentrációjú gyógyszerek {elektrolitkon
centrátumok) hozzáadása esetén, mint pl. kálium
klorid, a tasakat fordítsa az adagolócsonkkal felfe
lé, majd összenyomva a csonkokat- mialatt a tasak 
így megfordítva van - ürítse tartalmukat a tasakban 
levő infúzióba. Ezután az infúziós tasak tartalmát ke
verje jól össze. 

b) Gyógyszer(elektro!itkoncentrátUm) hozzá
adás az infúzió adagotása közben: 

1. Zárja el a görgős zárat a szereléken. 
2. Készítse elő a gyógyszeradagoló csonkat (az 

a) 1. pontban Jelrtak szerint). 
3. Fecskendőt és 19--22 gauge méretú túl hasz

nálva szúrja át a gyógyszeradagoló csonk önzáródó 
gumimembránját és fecskendezze be a gyógyszert. 
A gyógyszer befecskendezése után a tút ne hagyja 
a membránban. A gumimembrán önzáródó. 

4. Vegye le a tasakat az állványról és fordítsa az 
adagolócsonkkal felfelé. 

5. összenyomva mindkét csonkat- mialatt a ta
sak így megfordítva van - ürítse a tartalmukat a ta
sakban levő infúzióba. 

6. Keverje jól össze az infúziós oldatot és a hoz
záadott gyógyszert (elektrolitkoncentrátumot}. 

7. Fordítsa vissza a tasak ot a használatának 
megfelelő helyzetébe és folytassa az infúzió adage
lását 

Figyelem! 
1. Ne levegóztessen. 
2. Ne használja a tasakat ha a benne levő infú

ziós oldat nem tiszta, vagy nem átlátszó vagy ha a 
tasak sérült. 

3. Ne használja soros csatlakozásokban az infú
ziós tasakokat Ilyen esetben ugyanis légembólia 
alakulhat ki, mivel rezidualis levegő kerülhet a sze
reléken át az érpályába az első tasakból, mielőtt 
még a második tasak tartalmának adagolása meg
indulna. 

4. A gyors infúzió-adagolás ártalmas lehet. 
5. Ajánlatos az intravénás szereléket 24 órán

ként legalább egyszer lecserélni. 
A szerelékhasználat részletes adatai beszerez

heták a Baxter Healthcare Ltd-tól. 
e Mellékhatás 

Kedvezőtlen reakciók léphetnek fel magától az 
infúziós oldattól vagy az adagolás technikája követ
kezményeként. Hőemelkedés, az infúzió beadása 
helyén gyulladás, vénás thrombosis, vagy az infúzió 
helyétől kiinduló és innen tovaterjedő phlebitis, 
extravasatic és hypervolaemia alakulhat ki. 

Bármilyen mallékhatás észlelésekor az infúzió
adást le kell állítani, a beteget meg kell vizsgálni és 
a megfelelő gyógyszeres kezelést meg kell kezdeni. 
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A fel nem használt infúziós oldatot és a szereléket 
esetleges vizsgálatra félre kell tenni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem Ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás beadása lokális szövetkárosodást okozhat 

Tartós parenterális kezeléskor a folyadékegyen
súly, a szérumionogram és a sav-bázis egyensúly 
változásának ellenőrzése szükséges. 

Nagy elővígyázatossággal alkalmazható de
kompenzált szívelégtelenség, súlyos veseelégtelen
ség esetén. 

Veseelégtelenségben szenvedó betegek eseté
ben a nátrium-klorid infúzió adagolása nátriumreten
ciót okozhat. 

Diabeteses ketoacidozisban az iv. inzulin keze
lés hatására a vércukor csökkenéséig adható. 

A szervezet napi folyadék szükségletének fede
zésére rutinszerűen nem alkalmazható, mivel a 
Na+:CI- arány nem fiziológiás, valamint egyéb nélkü
lözhetetlen ionokat sem tartalmaz. Megfelelő mennyi
ségű K+ és egyéb ion pótlásáról gondoskodni kell! 

Kortikoszteroid vagy kortikatropin kezelés alatt 
álló betegek esetében óvatosságra van szükség a 
nátrium-klorid infúzió adagolásakor. 

Parenterális gyógyszerkészítményeket az alkal
mazás elótt, de később is ajánlatos gyakran szabad 
szemmel is megvizsgálni, hogy nem tartalmaZ-eszi
lárd részecskéket és nem mutat-e esetleges elszf
neződést. 

Az infúzió intravénás adagolf!_sára kizárólag ste
ril szerelék használható. 

Más gyógyszer az in.fÓziós oldatba csak olyan 
esetben tehető, ha a gyógyszeralkalmazási előirás 
izotóniás nátrium-klorid infúziós oldattal való hígítást 
javasol. A sterilitásra ügyelni kell. 

Elektrolitmentes szénhidráttartalmú oldatokkal 
megfelelő arányban elegyítve, különböző töménysé
gü oldatok készítésére alkalmas. 

Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyógy
szerrel történő elegyítéskor figyelemmel kelllenni a 
pH és izotónia változására. 

Nem szabad tárolni gyógyszereket (elektrolitkon
centrátumokat) tartalmazó infúziós oldatokat 

Kizárólag sértetlen tasi:lkban levő tiszta oldat 
használható, a megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos. 

Terhességben csak abban az esetben szabad 
adagol ni, ha ez mindenképpen szükséges és indo
kolt. (Nátrium-klorid infúzióval nem végeztek állato
kon reprodukciós tanulmányokat, valamint nem is
mert az sem, hogy ártalmas-e a magzatra, vagy be
folyásolja-e a reprodukciós képességet humán al
kalmazás során.) 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 15--30 °C között. 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T:4396 
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A készítmény acetilcisztein hatóanyagat tartal
maz, mely a sürú és tapadós váladék oldására és ki
ürítésének megkönnyítésére szolgál. Ennek legna
gyobb jelentősége a fokozott váladéktermelődéssei 
járó obstruktív tüdőbetegségek kiegészítő kezelésé
ben van. Szubakut-, recidiváló- és krónikus bronchi
tissei járó állapotok, betegségek képezik a legfőbb 
indikációt, valamint minden bronchiectasiával járó 
kórkép, ezek között a cystikus fibrosis {mucovisci
dosis). 

Felsőlégúti hurutak akut stádiumának !ezajlá
sa után, a mucosus -, ill. mucopurulens váladék 
megjelenésekor és a mirigyfunkciók zavarának 
(dyscrinia) fennállása idején előnnyel alkalmazható. 

Az acetilcisztein depolimerizálja a mukopoli-sza
ccharidákat, ezért nyákelfolyósltó hatású. 

Az acetilcisztein felszívódása gyors és teljes. A 
plazmakoncentráció maximumát a bevételtól számí
tott 1-2 óra múlva éri el. 

Szöveti eloszlása: elsOsorban a májban, vesé
ben, tüdőben és a bronchus-váladékban található, 
részben szabadon. részben diszulfid kötésben, fe
hérjéhez kötött állapotban. 

A plazmafelezési idő kb. 2 óra {%-tól 6 óráig), a 
kiválasztás elsősorban a vesében történik, a hatás
talan metabolitok a vizelettel távoznak. 
e Hatóanyag 

Sofmucol 100 mg és 200 mg granulátum: 
100 mg acetylcysteinum, ill. 200 mg acetylcys

teinum (granulátum formájában) tasakonként 1 ta
sak Solmucol 1 oa mg granulátum 1 ,27 g xilitet, 1 ta
sak Solmucol 200 mg granulátum 1,17 g xiiitet tar
talmaz még. 

Figyelembe kell venni, hogy a kalóriatartalom l 
tasak Solmucol 100 mg granulátum esetében 21 kJ 
(5 kcal), 1 tasak Solmucol 200 mg granulátum ese
tében 19 kJ {4,6 kcal). 

Solmucof 100 mg tabletta: 
100 mg acetylcysteinum tabletténként Tartal

maz még 0,52 g sorbitat és 0,78 g xilitet, amely ka
lóriatartalma 21 kJ (5 kcal) -nak felel meg. 

So!mucol (100 mg/5 mf) szirup gyermekeknek: 
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100 mg acetylcysteinum- 5 ml (eperízesítésű) szi
rupban. 

Sofmucol (200 mg/10 m!) szirup felnőtteknek: 
200 mg acetylcysteinum - 10 ml (barackízesítésű) 
szirupban. 

Figyelembe kell venni, hogy a kalóriatartalom 
5 ml Solmucol (100 mg/5 ml) gyermek szirup eseté
ben 63 kJ (15 kcal) és 10 ml Solmucol (200 mg/10 
ml) felnőtt szir.up esetében 126 kJ {30 kcal)- nak fe
lel meg. 

Édesítószer: maltit szirup {Lycasin 80/55). 
Konzerválószerek: káliumszarbál (E202) és 

nátriumbenzoát (E211). 
• Javallat 

Tabletta: viszkózus nyákkiválasztással járó lég
zőszervi megbetegedések, mint: akut és krónikus 
bronchitis; továbbá laryngitis, tracheitis, sinusitis, 
otitis media, hurutos meghűlés - kiegészítő kezelé-
se. 

Granulátum és szirup: Azonos a tablettával, to
vábbá mucoviscidosis, bronchiectasia, asthma 
bronchiale, bronchiolitis - kiegészítő kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagával vagy alkotórészei
vel szembeni túlérzékenység. 

Fekélypanaszok. 
Újszülötteknek csak életveszélyes állapot esetén, 

szigorú orvosi ellenőrzés mellett (max. 10 mg/ttkg) 
adható. 

3 éves életkor alatti gyermekek kezelésére a 
Solmucol 100 mg szopogató tabletta nem alkalmas. 
• Adagolás 

Solmucol 100 mg és 200 mg granulátum 
Az előírt mennyiséget egy üres pohárba kell 

szórni, és fél pohárnyi vizet {gyümölcslevet) ráöntve 
feloldani. 

Solmucol 100 mg tabletta 
Lassan el kell szapogaini 
So!mucol szirup (100 mg/5 ml) gyermekeknek 

és (200 mg/10 ml} felnőtteknek 
A szirup előkészítése: A zárókupak alatt levő le

záró műanyag karikát el kell távolítani. A zárókupa
kot kézzel erőteljesen le kell nyomni, ezáltal a záró
kupakban levő por az üvegbe hullik. Az üveg tartal
mát erőteljesen őssze kell rázni addig, amíg a por 
teljesen feloldódik (az oldat ki nem tisztul). 

A gyóQyszer bevételéhez a zárókupakot le kell 
venni, majd az előírt mennyiségű szirupot az üveg
hez meilékelt adagolókanál megfelelő jelöléséig kell 
önteni. 

A készítmény dobozában elhelyeZett adagoló
kanál térfogata: 

5 ml. {2,5 ml, ill. 5 ml megjelöléssel) a Solmucol 
(100 mg/5 ml) szirup gyermekeknek készítmény 
esetében, ill. 10 ml {5 ml, ill. 10 ml megjel()léssel) a 
Solmucol {200 mg/1 O ml) szirup felnőtteknek készít
mény esetében. 

Minden alkalmazás után a zárókupakot {és az 

adagolókanalat) vízzel le kell öblíteni, az üveget a 
zárókupakkal le kell zárni. 
e Adagolás · 

A) Akut megbetegedésekben 
A szokásos adagolás gyermekeknek: 
10 napos kortól-2 éves korig napi 2-3-szar Y2 ta

sak Solmucol 100 rng granula, vagy napi 3-szar 2,5 
ml Solmucol szirup gyermekeknek 

- 2-3 éves kor között napi 3-szor 1 tasak 
Solmucol 100 mg granulatum 

vagy napi 3-szar Y2 tasak Solmucol 200 mg 
granulátum 

vagy napi 3-szar 5 ml Solmucol szirup gyer
mekeknek 

- 3-6 éves kor között napi 3-szar 1 tasak 
Solmucol 100 mg granulátum 

vagy napi 3-szar Y2 tasak Solmucol 200 mg 
granulatum 

vagy napi 3-szar 1 db Solmucol tabletta 
vagy napi 3-szar 5 ml Solmucol szirup gyer

mekeknek 
- 6 éves kor feletti gyermekeknek és felnőt

teknek: 
napi 3-szar 1 tasak Solmuco.l 200 mg granula

tum 
vagy napi 4-6-szor 1 db Solmucol tabletta 
vagy napi 3-szar 10 ml Solmucol szirup felnőt

teknek 
B) Krónikus bronchitis, bronchiectasia tartós ke

zelése eselén 
Aszokásos adagolás felnőtteknek: 
napi 2-szer 1 tasak Solmucol 200 mg granula

tum 
vagy napi 2-szer 1 O ml Solmucol szirup felnőt-

teknek 
A kezelés időtartama maximum 3-6 hónap. 
C) Mucoviscidosis esetén 
A szokásos adagolás gyermekeknek: 
- 10 napos kortól-2 éves korig napi 2-3-szor Y2 

tasak Solmucol 100 mg granulatum 
vagy napi 3-szor 2,5 ml Solmucol szirup gyer

mekeknek 
- 2-3 éves kor között napi 3-szar 1 tasak 

Solmucol100 mg granuratum 
vagy napi 3-szor % tasak Solmucol 200 mg 

granulátum 
vagy napi 3-szar 5 ml Solmucol szirup gyer

mekeknek 
- 3-6 éves kor között napi 3-szor 1 tasak 

Solmucol 100 mg granulatum 
vagy napi 3-szar % tasak Solmucol 200 mg 

granulatum 
vagy napi 3-szar 1 db Solmucol tabletta 
vagy napi 3-szar 5 ri11 Solmucol szirup gyerme

keknek 
- 6 éves kor feletti gyermekeknek és felnőtteknek: 
napi 3-szor 1 tasak Solmucol 200 mg granula

tum 
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vagy napi 4-6-szor 1 db Solmucol tabletta 
vagy napi 3-szar 1 O ml Solmucol szirup felnőt

teknek 
Cystikus fibrosisban a fenti adagok kétszeresére 

is szükség lehet, a betegnek a nyákoldó gyógyszert 
egész élete során szükséges szedni. A gyógyszer
adagok növelése akut recidivák idején indokolt. 
(Ilyen esetekben inhalációs úton való mucolytikus 
bejuttatás is szükséges lehet.) 
• Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Ritkán előfordulhat gyo
mortáji panasz, hányinger, láz, fülzúgás, fejfájás 
vagy szédülés. Esetenként allergiás reakciók: bórki
ütés és/vagy viszketés vagy a légutak fokozott in
gerlékenysége léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az acetilcisztein és egyes antibioticumok (peni
cillin származékok, aminoglikozidok, makrolidok, 
tetraciklinek és amfotericin B) kölcsönhatásba lép
hetnek, ezért a hatáscsökkenés elkerülése érdeké
ben egyidejűleg ezeket nem szabad alkalmazni, 
legalább két órás szünetet kell tartani az antibioti
cum és a Solmucol készitmények bevétele közt. 
o Figyelmeztetés 

A Solmucol nyákoldó hatása már órákon belül 
jelentkezik, ez gyakran a köhögés fokozódásában 
nyilvánul meg, mivel a hatás lényege a letapadt sű
rO secretum mozgósítása. A tüdőben a gázeloszlás 
változik, a légzésfunkciós paraméterek romolhatnak 
is. Ilyenkor a következő adaggal várni kell a váladék 
kiköhögéséig és az eredeti állapot visszaállásáig. 
Klinikai javulás a második-harmadik napon várható, 
amikor a frissen keletkezett légúti váladék már hí
gabb, s kevésbé viszkózy.s'. 

A beteget figyelmezteini kell arra, hogy a kelet
kezett váladékot köhögje fel és köpje ki (a tüdőben 
való felgyülemlés elkerülésére). 

Csak az elóny/kockázat gondos mérlegelésével 
adható gastrointestinalis vérzésre hajlamosító álla
potok esetén, mint oesophagusvarix, peptikus fe
kély {az acetilcisztein indukálta hányás a vérzés ve
szélyét fokozza). 

Terhesség. Állatokon végzett vizsgálatok során 
az acetilcisztein nem volt embryotoxikus és terata
gen. Azonban kellő humán tapasztalatok hiányában 
terhességben, különősen annak első harmadában 
csak indokolt esetben, az előny/kockázat gondos 
mérlegelésével szabad alkalmazni. 

Szoptatás. Nem ismeretes, hogy az acetil
cisztein átjut-e az anyatejbe, ezért szoptatáskor al
kalmazását kerülni kell. 

Diabeteses betegeknek is adhatók a Solmucol 
készitmények, figyelembe véve a granula xilit, ill. a 
tabletta sorbit és xilit. ill. a szirup Lycasin 80/55 
(maltit szirup) mennyiségét (lásd Hatóanyag rész
nél). 

Az enyhe kén illat, amely a tasak, ill. a szirup ki
nyitásaKor észlelhető, gyorsan eltűnik, a gyógyszer 

hatékonyságát nem befolyásolja, ugyanOgy mint az 
oldat esetleges rózsaszínű elszíneződése sem. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
A feloldott és egyszer már kinyitott üvegű 

Solmucol szirup {gyermekeknek és felnőtteknek) 

szabahőmérsékleten tárolandó és 14 napig hasz
nálható feJ. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1730 (100·mg ·:granulá
tum); K -1731 {200 mg granulátum); OGYI-T.: 4060 
(100 mg tabletta); OGYI-T.: 4421 (100 mg szirup); 
OGYI-T.: 4422 {200 mg szirup) 

A prednizolon-nátriumszukcinát nem iluorozott 
glukokortikoid. Aktivitása 4-szerese a szervezet sa
ját glukokortikoidjának, a kortizolnak. Mineralokorti
koid aktivitása a kortizoiéhoz képest elhanyagolha
tó, és ilyen irányú klinikai hatása ritkán jelentkezik. 

A prednizolon széles hatásspektrummal rendel
kezik: antiallergén (akut immunreakciókat gátol), 
antiphlogistikus (antiproliferativ, oedema-ellenes) 
nem specifikusan antitoxikus ( érfalakat védő) és a 
mikrocirculatiót fokozó {periferiás vérátáramlást sta
bilizáló) hatásokat mutat. 

A prednizolon-hidrogénszukcinát iv. adását kö
vetően azonnal észterhasadás következik be, így 
már az injekció beadását követően 5 perccel sza
bad prednizolon mérhetó a plazmában. lm. be
adás esetén a felszívódás gyorsan és teljes mér
tékben történik { átlagosan 30-60 perc alatt). A fel
szívódással egyidejűleg megkezdődik az észter 
hidrolízise is. 

A prednizolon a plazmában transzportfehérjé
hez (reverzibilis módon) kötve kering. Nagy adagok 
vagy hypalbuminaemia eselén a bevitt molekulák 
nagy része szabadon {a hatás szempontjából aktív 
formában) van jelen. 

A prednizolon átjut a vér-agy gáton: a liquorban 
a plazmakoncentrációnak kb. 1/10-e alakul ki. A 
szérumfelezési ideje felnőtt ember eselén 150-220 
perc. A kiürülés nagyrészt a vizelettel történik, rész
ben változatlan, részben metabolizált formában. 
e Hatóanyag 

25 mg, ill. 50 mg, ill. 250 mg prednisolonum 
natrium suecinicum porampullánként 
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Oldószeramp.: 1 ml, ill. 1 ml, ill. 5 ml injekcióhoz 
való víz. 
e Javallat 

Anaphylaxiás shock (primer epinefrin (adrena
lin) injekció után). Polytraumás shock, elhúzódó 
haemorrhagiás shock (az infúziós kezelés kiegészí
téseként). Kimerültség és túlhűlés okozta shock. 

Friss szívinfarctus ( cardiogen shock). 
Toxikus anyagok, pl. klór, izocianátok, kénhidro

gén, foszgén, nitrózus gázok, ózon belégzése, to
vábbá gyomornedv-aspiratio és fuldoklás által kivál
tott tüdőoedema. 

Status asthmaticus. 
Agy-oedema. 
Átültetett vese kilökódési krízise. 
Súlyos akut dermatosisok: pemphigus vulgaris, 

erytbrodermia. 
Akut haematologiai kórképek: akut haemolytikus 

anaemiák, akut thrombocytopeniás purpura. 
Súlyos fertázó betegségekben (antibiotikus ke

zeléS mellett), így typhus. 
Akut mellékvesekéreg-e!égtelenség: Addison

crisis. 
Gyermekkóri akut megbetegedések: pseudo

croup. 
e Ellenjavallat 

Sürgős, akut esetekben nincs ellenjavallat. 
Tartós szisztémás alkalmazás, vagy ha az ada

golás meghaladja az akut ellátáshoz, ill. a substitu
tiahoz szükséges mennyiséget: gyomor- és bélfeké
lyek; osteoporosis. Psychiátriai kórelózmény. Vírus
fertözés okozta herpes simplex, herpes zoster 
{viraemiás szakban); bárányhimlő; a védőoltás előtt 
kb. 8 héttól számítva, utána 2 hétig; tuberculosis-· 
oltást (BCG) követő lymphadenitis; amoebás fertő
zés; szisztemás mycosisok; poliomyelitis a bulbaris
encephalitises forma kivételével; fokozott szembel
nyomás (szúk- és nyíltzug ú glaucoma). 

lntraarticularis injekció, vagy infiltratio, megfele
ló kiegészítő kezelés nélkül: fertőzések a kezelt test
tájékon. 
• Adagolás 

Individuális. Általában nagy adagokkal kezdő
dik, az akut ellátásban parenterálisan. Az indikáció
tól és az eset súlyosságától függóen a kezdeti adag 
néhány napig fenntartható, majd a gyógyszer adá
sát lassan le kell építeni, vagy oralisan is adható 
fenntartó adagra csökkenteni. 

T ájékoztatásul a következök szalgálhatnak tám
pontul: 

Cardiogen vagy po/ytraumatisatiós shock, szív
infarctus és inhafatiós mérgezések esetén, amilyen 
gyorsan csak lehet 1-3 g a bevezető adag. További 
kezelés az eset súlyosságától fűggóen 250-500 mg 
4-12 órás időközökben az első 3 napban. 

Ha shock vagy inhalatiós mérgezés níiatt légzé
si zavarok (shocktüdő, toxikus tüdőoedema) alakul
nak ki, a kortikoidkezelés 3 napon túl is, max. 3 hé-

tig folytatható, az alábbi módon: a Solu-Decortin H 
napi adagját 1000 mg-róiSOO, 250, 100, 50 végül 

15 mg-ra csökkentjük, mikoris a mindenkori 
adag néhány napig folytatható. 15mg-os adag el
érésekor célszerű oralis prednizolon-adagolásra át
térni, és a kezelést fokozatosan elhagyni. 

Anaphylaxiás shockban először iv. epinefrin (cid
renalin) injekciót kel! adni (a szokásos 1 ezreiékes 
oldat 1 ,O ml-ét fiziológiás NaCl-oldattal vagy a beteg 
vérével 1 O ml-re hígítva, és milliliterenként, a hatás 
folyamatos orvosi ellenőrzése mellett adandó be a 
szükséges mennyiség: cave: ritmuszavar!), majd a 
még vénában maradó injekcióstűn keresztül Solu
Decortin H-ból 1 OOO mg-ot (gyermekéknek 250 mg
ot) végül térfogatpótlás, ha szQkséges gépi lélegez
tetés. Az epinefrin (adrenalin) és Solu-Decortin H in
jekció szükség esetén megismételhető. (Az adrena
linnal együtt tilos kalcium-, digitálisz- vagy sztrofan
tinkészftményt adni!) 

Status asthmaticus esetén: bevezetés: 
250-1000 mg Solu-Decortin H, majd azonos vagy 
alacsonyabb dózis adható 4 órás időközökben, vé
gül az adag csökkentendő a fenntartó adagig. 

Akut agyoedema profifaxisa vagy kezelése cél
jából elsődlegesen dexametazOn ajánlott. Ha ez 
nem áll rendelkezésre, bevezetésként 250-1 OOO mg 
Solu-Decortin H parenteralisan, majd a továbbiak
ban 8-16 mg iv. vagy im. adható dexametazon
készítmény, 2-6 órás időközökben. 

Veseátültetés kilökődés! krízise esetén az alap
kezelés mellett1 g-os Solu-Decortin H, a súlyosság
tól függóen 3-7 egymást követő napon. 

Súlyos akut dermatosisokban, akut haematolo
giai megbetegedésekben napi 250-1000 mg. 

Súlyos fertőzések eselén (pl. typhusban) 
100-500 mg-os napi adag az antibiotikum-kezelés 
kiegészítéseként 

Addison-crisisben a kezdő adag 50-100 mg, a 
további kezelést célszerű oraHsan adott prednizon
nal folytatni. 

Súlyos gyermekkori megbetegedésekben általá
ban 10-50 mg a kezdő adag; súlyos lefolyású 
pseudocroupban azonnal 25-50 mg iv. vagy im., 
esetleg 2-3 óra múlva ismételve. 

Az alkalmazás módja: Általában iv. kerül alkal
mazásra, adott esetben azonban im. vagy intraarte
riafisan is beadható. 

Feloldás után azonnal felhasználandó (esetleg 
infúzió formájában is, amennyiben kompatibilitás áll 
fenn). Kivételes esetekben a kész oldat eltehetó, és 
hűtőben max. 24 óráig eltartható. A limitáló tényező 
itt a sterilitás. 

Lehetőleg a közvetlen vénás vagy az infúziós 
csőbe történő befecskendezést alkalmazzuk. Az 
ampullák egyszeri használatra szolgáfnak. 

Kompatibilitás más infúziós oldatokkal: 
A Solu-Oecortin H a következő infúziós oldatok

kal (max. 1 g 500 ml-hez arányban adva) legalább 
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6 órán keresztül kompatibilis: izotóniás konyhasó ol
dat, Ringer-oldat, Ringer-laktát-oldat, 5% glukóz-ol
dat, 10% glukóz oldat 
e Mellékhatás 

A mellékhatások veszélye rövid ideig tartó 
prednízolon-kezelés esetén csekély. Ügyelni kell 
azonban a gYomor- és bélfekélyek keletkezésére 
(gyakran siress hi:ltására), melyek a kortikaid
kezelést alatt tünetszegényen folyhatnak !e. A keze
lés során csökken továbbá a glukóztolerancia és a 
fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség (ezért 
súlyos fertőzések eselén csak oki kezelés mellett 
adható). 

Tartós prednizolon-kezelés során az ismert 
glukokortikoid mellékhatások jelentkezhetnek, me
lyek a fokozott hormonhatás miatt Cushing-syn
dromához hasonlóak: 

Holdvilág-arc, a törzs elhízása, izomgyengeség, 
hypertonia, osteoporosis, csökkent glukóztoleran
cia, diabetes mellitus, a nemi hormontermelés zava
rai (amenorrhoea, hirsutismus, impotencia), striae 
rubrae, petechiák ecchymosisok, steroid-acne, 
oedemaképződéssei járó nátriumrententio, fokozott 
káliumkiválasztás, a mellékvesekéreg inaktivitása, 
ill. atrophiája. Vasculitis {tartós kezelést követően el
vonási tünetként is), gyomorpanaszok, ulcus ventri
culi. Fokozott a fertőzések kockázata, gátolt immun
folyamatok, elhúzódó sebgyógyulás, gyermekek el
maradása a növekedésben, aseptikus csontnecro
sisak (femur- és humerusfej); glaucoma, cataracta, 
psychés zavarok, fokozott thrombosiskockázat, 
pancreatitis. 

Allergiás diathesisben .. (pl. ashtma bronchiale) 
szenvedő betegekben rftkán allergiás reakciókat 
válthat ki, melyek súlyossága az anaphylaxiás 
shockig terjedhet. Ilyen esetekben a sürgős beavat
kozáshoz szükséges eszközöket (adrenalin, infúzió, 
lélegeztetés) készenlétben kell tartani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A következő gyógyszerek együttes alkalmazása 
glukokortikoiddal, klinikailag jelentős kölcsönhatá
sokat okozhat 

- Szívglikozidok: a glikozidhatást a káliumhiány 
fokozza. 

- Safuretikumok: káliumkiválasztás fokozott. 
- Antidiabeticumok: a vércukorcsökkentő hatás 

mérséklődik 

- Kumarinszármazékok: kisebb alvadásgátló ha
tás. 

- Rifampicin, fenitoin, barbiturátok: csökkent 
kortikoidhatás. 

- Nemszteroid gyul/adásgátlók/antirheumaticu
mok: a gastrointestinalis vérzések veszélye fokozott. 

- Ösztrogéntartalmú fogamzásgátlók: a kor
tikaidhatás erősödik. 

-ACE-gátlók: vérképelváltozások veszélye foko
zódik. 

- Kloroquin, hidrokloroquin, metloquin,: myopat
hia, cardiomyopathia fellépésének veszélye foko
zódik. 

- Somatotropin: tartós adás eselén a soma
totropinhatás csökken. 

- Protire/in: a TSH-szint emelkedése csökken. 
- Hashajtók: fokozott káliumvesztés. 

• Figyelmeztetés . 
Súlyos fertőzések esetén csak ok(kez8iéS mel

lett alkalmazható. Ha tuberculosis szerepel az 
anamnesisben, a Solu-Decorti n H csak antitubercu
loticum-védelemben adható. Cukorbetegekben a 
glükokortikoid adásamiatt megnövekedhet az inzu
lin vagy az oralis antidiabeticum iránti igény. 

Amennyiben a kezelés alatt nagy testi megter
helés lép fel (pl. magas lázzal járó megbetegedés, 
baleset vagy mútét), ez a napi kortikoidadag átme
neti megemelését teheti szükségessé. 

Terhesség alatt, főleg annak első 3 hónapjában, 
a kezelés csak a terápiás előny/kockázat gondos 
mérlegelése után végezhető. Tartós kezelés során 
nem zárható ki esetleges intrauterin növekedési za
var. A terhesség végén adva fennáll annak a veszé
lye, hogy a magzat mellékvesekérge atrophizál, ami 
az újszülött fokozatosan csökkenő adaggal történő 
szubsztitúciós kezelését teheti szükségessé. 

A glukokortikoidok átjutnak az anyatejbe. Maga
sabb adag vagy tartós kezelés esetén szoptatáskor 
a csecsemő elválasztása szükséges. 

Vírusos megbetegedések prednizolonna! kezelt 
betegekben a szakésosnál súlyosabb lefolyásúak 
lehetnek. Különösképp veszélyeztetettek az immun
supprimélt gyermekek, valamint azok a felnöttek, 
akik még nem estek át kanyarón, bárányhimlőn. 

Prednizolonnal kezelt személyek figyeimét fel 
kell hívni arra, hogy ha érintkezésbe kerülnek kanya
rós, illetve bárányhimlős betegekkel, a megelőző 
kezelés óvintézkedésként indokolt. 

lnfúziós oldatok kombinálásakor a gyártó infúzi
ós oldatra, kOlönösen a kompatibilitásra, ellenjaval
latokra, mellék- és kölcsönhatásokra vonatkozó elő
írásait figyelembe kell venni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés:++ V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4609 {25 mg inj.); 
OGYI-T.: 4610 {50 mg inj.); OGYI-T.: 4611 (250 mg 
ínj.) 
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A Soluvit N vizoldékony vitaminokat tartalmazó 
steril, sárga színú liofilizált por, amely a napi 
vízoldékony vitaminszükséglet biztosítására szolgál, 
intravénás infúziós oldatban alkalmazva. 

A liofilizált por tartalmaz még metil-p-hidroxiben
zoátot és nátrium-edetátot stabilizáló anyagként 
o Hatóanyag 
Összetétel porampullánként 

Thiaminium nitricum (81-vitamin) 
(megfelel 3,20 mg thiaminium 
chloratum-nak) 

Ribafiavinum {82-vitamin) 
(4,9 mg ribafiavinum natrium 
phosporicum formájában) 

Nicetinamid um 
Pyridoxinum (86-vitamin) 
(4,90 mg pyridoxinium 
chioratum formájában) 

Acidum panthothenicum 
{16,5 mg natrium panthothenicum 
formájában) 

Acidum ascorbicum (C-vitamin) 
(113 mg natrium ascorbicum 
formájában) 

Biotinum 
Acidum falicum 
Cyanocobalaminum (8 12-vitamin) 
Glycinum (Acidum aminoaceticum) 
Natrium edetaticum 
Methylium parahydroxybenzoicum 
• Javallat 

3,10 mg 

3,60 mg 

40,00 mg 
4,00 mg 

15,00 mg 

100,00 mg 

0,06 mg 
0,40 mg 

0,005 mg 
300,00 mg 

0,50 mg 
0,50 mg 

Felnőttek és gyermekek napi vizoldékony vita
minszükségletének fedezése, intravénás táplálás ki
egészítésére. 
o Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység {pl. tiamin /Vitamin B ,J vagy metil-p
hidroxibenzoát). 
e Adagolás 

Felnőttek és 10 ttkg-, vagy ennél nagyobb test
tömegű gyermekek napi igényét fedezi 1 porampul
la tartalma intravénás infúziós oldatban alkalmazva. 

10 ttkg-nál kisebb testtömegű gyermekek a por
ampulla tartalmának 1/10-ét kaphatják testtömegk
ilogrammonként intravénás infúziós oldatban alkal-
mazva. 

Az adagolás módja: 
-Felnőtteknek és 10 ttkg-, vagy ennél nagyobb 

testtömegű gyermekeknek: 
1. Oldás: 1 porampulla tartalmát aszeptikus kö

rűlmények között 10 ml aqua destillata pro injec- -

tíone-ban vagy-steril, elektrolitmentes glukóz oldat
ban (5-60%) kell oldani. 

2. lnfúziós oldathoz történő keverés: A poram
pulla feloldott tartalmát- közvetlen ü! az infúzió meg
kezdése előtt - elektrofitmentes glükóz infúziós ol
dathoz (5-60%) kéll keverni aszeptikusan. 

- 10 ttkg-nál kisebb testtömegű gyermekeknek: 
1. Oldás: A porampulla tartalmát aszeptikus kö

rülmények között 10 ml aqua destillata pro injec
tione-ban vagy steril, elektrolitmentes glukóz oldat
ban (5-60%) kell oldani. 

2. lnfúziós oldathoz történő keverés:· A poram~ 
pulla feloldott tartalmáb611 ml/ttkg dózisnak megfe
lelő mennyiséget - közvetlenül az infúzió megkez
dése előtt - elektrolitmentes glukóz infúziós oldat
hoz (5-60%) kell keverni aszeptikusan. 

Az elkészített infúziós oldatot - amelyet fénytől 
védeni kell az infúzióadás folyamán is - legalább 2-
3 órán keresztül kell infundálni normál vesefunkció
jú betegek esetében, hogy avesén keresztüli vesz
teség csökkenthető legyen. 
e Mellékhatás 

Allergiás reakció a kész1tmény bármely alkotóré
szével szembeni túlérzékenység esetén (pl. tiamin) 
vagy metH-p-hidroxibenzoát). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A fáisav csökkentheti az egyidejűleg fenitoinnal 
kezelt beteg fenitoin szérum-koncentrációját Ezen
kívül nagydózisú fáisavkezelés megnehezítheti az 
anaemia perniciosa diagnózisát 

Teljes parentál is táplálás keretén belül aminosav
infúziókkal, zsíremulziókkal, ill. elektrolitokkal, egyéb 
vitaminokkal, nyomelemekkel kizárólag aszeptikus 
körűlmények között és csak akkor keverhető, ha az 
egyes komponensek kompatibilitása bizonyított. 
o Figyelmeztetés 

A gyógyszert a csomagalásan feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni. 

A liofilizált port tartalmazó porampulla 8-15 °C 
közötti hőmérsékleten, fénytól védve tartandó. 

A feloldott Soluvit N-t- melyet közvetlenül az in
fúzió megkezdése előtt aszeptikusan kell keverni az 
infúziós oldathoz-24 órán belül fel kell használni és 
fénytól védeni kelL 

Eltartás: 8-15 °C-on, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4 298 
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A szotaiCÍI nem szelektív /3-receptor-blockoló, 
intrinsic sympathomimetikus hatás és membránsta
bilizáló hatás nélkül. 

Mind akut, mind krónikus adagolás esetén meg
nyújtja az akciós potenciált és a refrakter periódust 
a szív munkaizomzatában. Az antiarrhythmicumok 
Vaughan-Williams szerinti beosztásában a ll. és lll. 
csoportba tartozik. 

Plazmafehérjékhez nem kötódik. Megoszlási vol
umene kb. 1,65-2,4 1/kg. Felezési ideje 15 (7-18) 
óra. Terápiás szérumszint: 1-3 mg/L Metabolitok 
nem mutathatók ki. Vesefunkció beszűkülése dózis
csökkentést tesz szükségessé, a májfunkció nem 
befolyásolja a szotalol kinetikáját. 
• Hatóanyag 

40 mg sotalalium chioratum ampullánként (4 ml). 
Segédanyagok: nátriumklorid, ecetsav, nátrium

hidroxid, víz. 
• Javallat 

Tünetekkel járó és kezelést igénylő: 
- suPraventricularis tachyarrhythmiák, mint az 

AV-junctionalis tachycardia, WPW-syndromához 
csatlakozó supraventricularis tachycardia, továbbá 
paroxysmalis pitvarfibrillatio, 

- súlyos symptomatikus ventricularis tachy
arrhythmiák. 
e Ellenjavallat 

Manifest szívelégtele)lség, sinuscsomó-beteg
ség (sick sinus syndroriía), sinus bradycardia, he
veny infarctus myocardii, cardiogen shock, hyper
toniás crisis, cor pulmonale, sinoatrialis black, ll. 
vagy magasabb fokú AV-black, bronchitis, asthma 
bronchiale, krónikus tüdóbetegségek, súlyos aller
gia. Szotalollal, vagy szulfonamidokkal szembeni 
túlérzékenység. Hosszú QT-intervallum. 50/min 
alatti szívfrekvencia. 
• Adagolás 

Egyszeri és napi adagok: 
Kamrai ritmuszavarokban az antiarrhythmiás ha

tású Sotalex iv. 40 mg alkalmazása gondos kardio
lógiai felügyeletet igényel és csak a sürgősségi kar
diológiai beavatkozásokhoz szükséges eszközök, 
továbbá a manitorozás lehetőségének biztosításá
val lehetséges. 

Krónikus szotalol kezelés esetén rendszeresen 
kontroll vizsgálatokat kell végezni (havonta standard 
EKG, illetve háromhavonta Holter-EKG-manitorozás 
és időnként terheléses EKG). Egyes paraméterek 
romlása esetén, pl. a QRS-idó 25%-ot meghaladó 
mértékű megnyúlása, a PQ-idö több mint 50%~os 
meghosszabbodása, a QT-idö megnyúlása (500 
msec fölé), vagy a szívritmuszavarok gyakoriságá-

nak, illetve súlyosságának fokozódása esetén az al
kalmazott terápiát felül kell vizsgáin i. 

A Sotalex iv. 40 mg a.vérnyomás, szívfrekvencia 
és EKG folyamatos ellenőrzése mellett alkalmazható. 

Az alkalmazott dózis a beteg klinikai állapotától 
függ. 

Általában először 20 mg szatalaJ (2 ml inj.) adan
dó, 5 perc alatt iv. 20 perc múlva további 20 mg sza
talal adható lassan, iv. (1 mg/perc, dest.viz pro ini
val hígítva). Az összdózis ne haladja meg az 1,5 
mg/ttkg-ot. 

Programozott elektrostimuláció keretében (pl. 
úgynevezett "gyógyszerteszt" esetén) 1 ,ü-1 ,5 mg/ttkg 
szotaloiS-15 perc alatt pertuzorral infundálható. 

Az alkalmazás alatt a beteg vérnyomását és 
EKG-ját folyamatosan ellenőrizni kell. 

Ismételt alkalmazás esetén a dózisok közötti 
időszak 6 óránál nem lehet rövidebb. 

Mivel a szotalol túlnyomóan a vesén át választó
dik ki, veseelégtelenségben (ismételt adagok ese
tén a kumuláció veszélye miatt) dóziscsökkentés 
szükséges. 

Lineáris összefüggés van a szérum kreatinin
szint és a Sotalex iv. 40 mg eliminációs felezési ide
je között. Az adagot egyedileg kell beállítani a szív
frekvencia csökkenése (50 ütés/perc alá nem csök
kenhet) és a klinikai hatékonyság figyelembevételé
vel. 
• Mellékhatás 

Kifejezett szívfrekvencia csökkenés és/vagy vér
nyomásesés jelentkezhet, kOlönösen az infúzió adá
sának első perceiben, továbbá dyspnoe (elsősor
ban bronchospastikus betegeken), kábultság és fá
radékonyság fordulhat elő. 

Néhány esetben átmeneti sinus-leállás előfor
dult. 

Leírtak az AV-csomótól, ill. His-kötegtől distalis 
blockot. A Sotalex iv. 40 mg megnyújtja a QT-időt és 
- kOlönösen túladagolás esetén - kifejezett brady
cardiát, ezáltal kamrai tachyarrhythmiát (beleértve a 
torsades de pointes formát is) okozhat. 

Viszketés, hidegérzés a végtagokban, ritkán 
izomgyengeség, izomgörcs és a könnyelválasztás 
csökkenése {amit figyelembe kell venni kantaktlen
csét viselóknél) is előfordulhat. 

Raynaud káros betegek tünetei súlyosbodhat
nak. 

Néhány esetben syncoperól, azonkívül proar
rhythmiás hatásról is beszámoltak (új ritmuszavar 
fellépése vagy a meglevő ritmuszavar fokozódása), 
ami a· -szívmúködés jelentősebb gyengüléséhez 
következményes szívleálláshoz vezethet. 

A /3-blockolók - így a szotalol is - a hypogly
caemia tüneteit elfedhetik. Ezt főleg nagymértékU 
vércukoringadozással járó diabetes mellitus, továb
bá koplalás esetén kell figyelembe venni. 

A 13-receptor-blockolók (p!. a Sotalex iv. 40 mg) 
egyes esetekben psoriasiform kiütéseket, psoria-
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sist okozhatnak, a meglévő psoriasis tüneteit ront
hatják. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
~ veraparnil és diltiazem típusú calcium-antago

nistákkal (hypotonia, bradycardia, lll. fokú AV-black 
veszélye); 

~ QRS-ko.mplexus kiszélesedését okozó L cso
portba tartozó antiarrhythmicumokkal Ikülönösen a 
kinidinhez hasonló anyagokkali (túlzott mértékú QT
megnyúlás, kamrai arrhythmiák fellépésének ve
szélye); 

~ más lll. csoportba tartozó antiarrhyth
micumokkal (QT-megnyúlás veszélye). 

óvatosan adható: 
~ narcoticumokkal (negatív inatrop hatás össze

adódhat); 
- kurare típusú izomrelaxánsokkal ( izomrelaxáló 

hatás fokozódik); 
~ vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat fokozza), 
~ reszerpinnel, a-metildopávaf, guanfacinnal {je

lentós szívfrekvencia csökkenés veszélye); 
- klonidinnel (egyidejű adásuk jelentős szívfrek

vencia csökkenéshez és fokozott vérnyomáscsök
kenéshez vagy paradox vérnyomásemelkedéshez 
vezethet); 

~ nifedipinnel és egyéb 1 ,4-dihidropiridin szár
mazékkal (kifejezett vérnyomáscsökkenés veszélye, 
sinus csomó működés gátlása); 

- L csoportba tartozó antiarrhythmiás szerekkel 
Naughan-Williams beosztás szerint/ (negatív 
inatrop hatás összeadádása miatt a szívizomgyen
geség fokozódhat); 

~ káliumürítő diuretícumokkal {hypokalaemia 
okozta arrhythmiák fokozott veszélye, ezért a szé
rum káliumszint gyakori ellenőrzése szükséges); 

~ digitálisszal (bradycardia, AV-black veszélye); 
~ inzulinnal és oralis antidiabeticumokkal (hatá

sukat a szotalol növelheti, vagy gyengítheti, és a 
hypoglykaemia tüneteit elfedheti, ezért együttes al
kalmazásuk esetén rendszeres vércukorszint elle
nőrzés szükséges); 

~ triciklikus antidepressánsokkal (kamrai ritmus
zavarok fellépésének fokozott veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Mellékvese-tumorban (phaeochromocytoma) 
szenvedó betegeknek csak egyidejű alfa-adren
erg-blackaló kezelés mellett adható Sotalex iv. 40 
mg. 

Keringési zavar esetén (beleértve a Raynaud 
syndromát is) Sotalex iv. 40 mg fokozott óvatassag
gal adható. 

Azon betegeknek, akiknek saját, vagy családi 
anamnézisében psoriasis szerepel, béta-receptor
blockoló (Sotalex iv. 40 mg is) csak az elóny/kocká
zat gondos mérlegelése után adható. 

Terhesség időszaka alatt a Sotalex iv. 40 mg 
csak szigorú indikáció eselén alkalmazható. Ez kü-

Jönösen érvényes közvetlenül szülés elött és alatt, 
az újszülött veszélyeztetése miatt (hypotonia, col
lapsus, hypoglycaemia). 

Szoptatás alatt csak szigorú indikáció esetén 
adható, mivel az anyatejbe átjut. 

Beszűkül! vesefunkció esetén az adagot csök
kenteni kel!. 

Az aneszteziológus! a szotalol alkalmazásáról 
műtéti beavatkozás, érzéstelenítés előtt tájékoztatni 
kell (lásd még Gyógyszerkölcsönhatások). 

Hosszabb ideje tartó éhezés, ketoacidosis, 
metabolikus acidosis (függetlenül annak eredetétől) 
fennállása esetén alkalmazása kerülendó. 

Túladagolás tünetei: 
Nagyfokú bradycardia, kifejezett vérnyomás

esés, kifejezett QT-idó megnyúlás. Nagymértékű 
bradycardia esetén kamrai extrasystole, illetve kam
rai tachycardia, "torsades de pointes" is bekövet
kezhet 

Kezelése: Intenzív terápiás körűlmények között 
a vitális paraméterek folyamatos ellenőrzése, szük
ség eselén korrigálása. 

Ajánlott jobb kamrai pacemaker felvezetése 
(80-1 00 ütéslmin stimuláció ál.talában jó effektusú). 

Gyógyszeresen, ha szükség·es iv. 1~2 mg atro
pin adható, mely adott esetben lassan, iv. adott 500 
mg orciprenalinnal kiegészíthető. 

Bronchospasmus esetén iv. adható aminofillin, 
vagy inhalációsan alkalmazva izoprenalin. 

A Sotalex iv. 40 mg haemodialysa/ható. 
Haemodialysis alatt az eliminációs felezé,si idő 

6,9 ± 1,2 órára csökken. A haemodialysis befe
jezte után a plasmacsúcs jelentéktelen mértékben 
újból emelkedhet, mivel a "mélyebb" kompart
mentekból a Sotalex iv. 40 mg a szérumba kerüL 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4541 

A spironalaktan az aldoszteron kompetitiv 
antagonistája ... A distalis vesetubulusokban elhe
lyezkedő aldoszteren receptorokhoz kötődve a nát
rium és víz kiválasztását fokozza, a káliumürítés! 
csökkenti. 
e Hatóanyag 

25 mg spirono/actonum filmtablettánként. 
A sárgás-barna színú, kerek, bikonvex, "25n 

kódjelzéssel ellátott tabletták segédanyagként lak
tóz! tartalmaznak. 
o Javallat 

Aseltessei és oedemával jelentkező cirrhosis 
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hepatis, malignus ascites, nephrosis-syndroma, 
congestiv szívelégtelenség. 

Primer hyperaldosteronismus diagnosztizálása 
és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Akut ves.eelégtelenség. Nagymértékben beszű
kül! vesefunkció. Hyperkalaemia. Terhesség, szap
tatás időszaka. túlérzékenység spironolaktonnal 
szemben. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: kezdő adag napi 100 mg, mely 
szükség esetén 200 mg-ra vagy legfeljebb 400 mg
ra emelhető. Az oedema csökkenése után a fenntar
tó adagot egyedileg kell meghatározni, ez általában 
75-200 mg/nap. 

Ascitessei és oedemávaf társuló cirrhosis kezelé
se esetén a dózis a vizelet Na+fK+ arányától függ. 
Ha az arány egynél nagyobb, napi 100 mg adása ja
vasolt, ha egynél kisebb, a napi adag 200-400 mg. 

Primer hyperafdosteronismus diagnosztizálása 
és kezelése 

a) Hosszú távú teszt 
Napi 400 mg spironolaktont 3-4 hétig adva- ha 

a hypokalaemia megszúnik és a vérnyomás norma
lizálódik, - valószfnűsíthetó a primer hyperaldos
teronismus fennállása. 

b) Rövid távú teszt 
Napi 400 mg spirono/aktont adva 4 napon át, -

ha a szérum-káliumszint a kezelés során emelkedik, 
és a kezelés befejezése után csökken,~ valószínű
síthető a primer hyperaldosteronismus fennállása. 

c) Kezelés 
A hyperaldosteronismus diagnózisának meg

erősítése után a spiron61akton adható műtéti előké
szítésként felnőtteknek 100-400 mg/nap dózisban. 
Ha a műtét nem kivitelezhető, fenntartó kezelésként 
a legalacsonyabb, még hatásos dózisban adható. 

Gyermekeknek: A kezdő adag napi 1 ,5-3 mg/ttkg 
osztott adagokban, késöbb a beteg reakciójának 
megfelelöen módosítható az adag. 

A tablettát folyadékkal kell bevenni, szükség 
esetén a tabletta széttörhetó, és étellel vagy itallal 
vehető be. 
• Mellékhatás 

Dózistól függően ritkán gynaecomastia, az emlő 
nyomásérzékenysége léphet fel, mely a kezelés el
hagyásával általában megszúnik 

Egyéb mellékhatás 
hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, 

·székrekedés, álmosság, ataxia, láz, bőrkiütés, der
matitis, hajhullás, arc-pigmentáció, eosinophilia, 
agranulocytosis, rendszertelen menstruáció, impo
tencia, enyhe androgén hatások. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
~ egyéb káliummegtakarító diureticummal 

(hyperkalaemia veszélye). 

Együttadása kerű!endó: 
~ káliummal (hyperkalaemia veszélye) /lásd még 

FigyelmeztetésV. 
Ovatosan adható: 
- egyéb diuretikumokkal (potencirozhatja hatá

sukat, ezért a spironalaktan kezelés kezdetén azok 
adagját csökkenteni kell - kb. 50%-kal, késöbb 
szükség szerint lehet módosítani) 

~ karbenoxolonnal (nátrium-reténciÓf'úkozhat, 
ezért csökkentheti a spironalaktan hatását; a 
spironolakton pedig gátolja a karbenoxolon fekélyre 
kifejtett hatását) 

- noradrenalinnal (a noradrenalinra adott vascu
laris választ csökkenti; csak nagy elővigyázatosság
gal alkalmazható spironolaktont szedő betegeknél 
lokális vagy általános érzéstelenítés) 

~ acetilszalicilsawal, indometacinnal (antago
nizálják a spironalaktan diuretikus hatását). 
e Figyelmeztetés 

Kálium-pótlás kerülendő a spironalaktan kezelés 
alatt. Ha mégis feltétlenül szűkségessé válik kálium 
adása, a szérum elektrolitszint megfelelő gyakori
sággal történő ellenőrzése szükséges. 

A spironalaktan alkalmazása nephrosis-syn
dromában csak abban az esetben javasolt, ha a 
glukokortikoid kezelés önmagában nem elég hatá
sos. 

Idős betegek kezelését ajánlatos alacsony dó
zissal kezdeni, majd szükség esetén ezt emelni a 
megfelelő hatás eléréséig. 

Nagy dózisú spironolaktonnal történt tartós ke
zelés patkányban tumorképződéshez vezetett. Bár 
ennek klinikai jelentősége nem bizonyított, fiatal be
tegek spironolaktonnal történő tartós kezelése csak 
az elóny/kockázat alapos mérlegelésével történhet. 

A szérum elektrolitok időszakos ellenőrzése 

szükséges, különösen idős és vesebetegségben 
szenvedó betegeknéL 

A járművezetói 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 meilett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás: Az akut túladagolás tünetei: ál
mosság, mentális zavartság, hányinger, hányás, 
szédülés, hasmenés. 

Hyperkalaemia tünetei: szívműködési zavarok, 
paraesthesia, gyengeség, petyhüdt paralysis, 
izomspasmus. 

Túladagolás kezelése: 
Specifikus antidotum nem ismert. A spironalak

ton kezelés felfüggesztése, a folyadék- és elek
trolitháztartás egyensúlyának biztosítása szüksé
ges. 

A hyperkalaemia sürgősségi kezelése: glukóz 
és inzulin egyidejű adása, lehetőség szerint folya-
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matos infúzióban a plazma káliumszint akut csök
kentése érdekében. 

Tiazid diureticumok a káliumürítés fokozására 
vagy oralis ioncserélók a kálium-ionoknak a gyomor
bélrendszerben tórténó megkötésére szintén alkal
mazhatók, kiegészítő terápiaként vagy önmaguk-

. ban, ha sürgős káliumszint csökkentés nem indo
kolt. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől védve. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4226 
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Szopogatásra szánt antiszeptikus- és gyulladás
csökkentő hatású száj- és torokfertőtlenítő gyógy
szer. A két fő hatóanyag a dibenol és az amil
metakrezel kombinációja potencírozott antibakter
iális hatást eredményez. 

ln vivo vizsgálati eredmények alapján a követke
ző mikroorganizmusok ellen hatásos: Staphylococ
cus aureus, Pseudomonas aureginosa, Streptococ
cus pyogenes és Candida albicans. 
e Hatóanyag 

- Strepsils original tabletta: 0,6 mg amyl
metacresolum, 1,2 mg alcoholum dichloroben
zylicum, 5 mg mentholum tablettánként. 

Egyéb alkotórészek: ánizsolaj, borsosmentaolaj, 
borkősav, glukóz vagy szacharóz kb. 2,5 g és színe
zék. 

- Strepsils honey and fernon tabletta: 0,6 mg 
amy!metacresolum, 1,2 mg alcoholum dichloroben
zylicum tablettánként. 

Egyéb alkotórészek: borsosmentaolaj, citrom
olaj, borkősav, glukóz vagy szacharóz kb. 2,5 g, 
méz O, 13 g és színezék. 

- Strepsí/s mentho/ and euca/yptus tabletta: 
0,6 mg amylmetacresolum, 1,2 mg alcoholum di
chlorobenzylium, 8 mg mentholum tablettánként. 

Egyéb alkotórészek: eukallptuszolaj, borkősav, 
glükóz vagy szacharóz kb. 2,5 és színezék. 
e Javallat 

Száj- és garatinfekciók: pharyngitis, pbaryngo
tonsillitis, aphthás oropharyngitis, glossitis, stomati
tis, ulceronecrotikus gingivitis, orális moniliasis. 

Szájüregben végzett mútétek után: pl. tonsillec-

tomia, tályogmegnyitás, fogmútétek után az elfertó
ződés megakadályozása, a szájhigiénia fenntartása. 
o Ellenjavallat 

A készitmények bármely összetevőjével szem
beni allergia, mentol-allergia eselén a Strepsils orig
inal és a Strepsils menthol and eucalyptus tabletta, 
Cukorbetegség (lásd Figyelmeztetés.) 
e Adagolás· 

Felnófteknek naponta 5 alkalommal 2-3 órás 
időközönként 1-1 tablettát lassan elszopogatni köz
vetlenül étkezések után. A táplálkozást, ivást és fog
mosást ezután 1-2 órán át kerülni kell. 

3 éves kor alatti gyermekeknek alkalmazása 
nem ajánlott. 

3-5 éves korú gyermekeknek naponta 3 tabletta. 
5 éves kor feletti gyermekeknek naponta 3-4 

tabletta. 
A gyulladás tünetei általában néhány (4--6) na

pon belül megszúnnek. 
e Mellékhatás 

A kezelés első 2 napján a nyelv égő, szúró érzé
se, gyomorégés előfordulhat. Igen ritkán bőrpír, 
szájnyálkahártya-irritáció, esetleg allergiás reakció. 
e Figyelmeztetés , 

A készitmények enyhe vagy mérsékelt száj- és 
garatinfekció eselén hatékonyak. Ha a gyógyszer 
alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 hé
ten belül nem következik be a tünetek javulása, más 
terápiás kezelés szükséges. 

Amennyiben a száj- vagy torokfertőzés egyéb 
tünetekkel is jár {pl. láz, orrdugulás, fejfájás, stb.), a 
Strepsils kezelést megfelelő gyógyszerekkel kell ki
egészíteni. 

A háromféle ízesítésú tabletta szénhidráttartal
ma -2,5 g/1 db, ezért cukorbetegeknek alkalmazá
sa nem javallt. {A Srepsils honey and lemon tabletta 
mézet is tartalmaz: O, 13 g méZ/1 db.) 

Az esetleges félrenyelés elkerülésére a gyógy
szer csak olyan korú gyermekeknek adható, akik 
elég idősek ahhoz, hogy felügyelet nélkül is elszo
pogassák a tablettát 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4520 (honey and 
lemon): OGYI-T: 4521 (menthol and eucalyptus); 
OGYI-T: 4519 (original) 

A szuxametonium-klorid szintetikus quaterner 
ammoniumvegyület A vázizomzat rövid idejű gyors 
és teljes ellazulását váltja ki. A mctoros véglemezen 
az acetilkolin-receptorral lép reakcióba és a végle
mez depolarizációját idézi elő. A depolarizáció kiter-
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jed a siomszédos membránokra, ahol az izmok 
összehúzódását váltja ki (szukcinilkolin áltat kiváltott 
fasciculatio). A depolarizált membrán érzéketlen to
vábbi impulzusokra-és ekkor jön létre a neuromus
cularis block. 1 mg/ttkg szukcinilkolin általában 
30-60 másodpercen belül a vázizomzat teljes ella
zulását idézi elő .. mely 4-6 percig tart. A rövid hatás
tartam oka elsősorban a szer gyors hidrolízise, amit 
a májban és plazmában levő pszeudocholi
neszteráz okoz. 

A neuromuscularis blockoló hatása megnyúlik 
májbetegség esetén, ha csökken a pszeudocholi
neszteráz enzim mennyisége, továbbá terhesség, 
valamint carcinama esetén, az acetilcholineszteráz
inhibitorok hatására, vagy veleszületett enzimdefek
tusban. Ez utóbbi esetben a pszeudocholineszteráz
szint normális lehet, de megváltozik a dibucain-vá
lasz, a ,dibucain-szám", mely befolyásolja az enzim 
mennyiségét. 

A szukcinilkolin serkenti a kolinerg receptorokat: 
a sympathikus és parasympathikus ganglionok ni
kotin-receptorai! és a szív sinuscsomóinak muszka
rin-receptorait. Ez a hatás elsősorban cardialis 
arrhythmia formájában jelenik meg, mint sinus
bradycardia, junctionalis ritmus és kamrai arrhyth
mia. A bradycardiát kivédheti a tiopental, az atropin 
és a nem depolarizáló izomrelaxánsok. Stabil 
anaesthesia állapotában a szukcinilcholin csökkenti 
a kamra ingerküszöbét a katecholamin által előidé
zett arrhythmiákkal szemben. A kamrai arrhythmia 
megjelenését tovább fokozza a vázizomzatról fel
szabaduló kálium. 

A szukcinilkolin hi;Y_tamint szabadít fel. Ismételt 
vagy infúzióban történő adása un. ll. fázisú vagy 
kettős blockot okozhat, ami anticholineszteráz adá
sával függeszthető fel. 
• Hatóanyag 

500 mg suxamethonium chioratum injekcióhoz 
való desztillált vízben (10 ml) injekciós üvegben. 
e Javallat 

Endotrachealis inhalatio, az általános érzéstele
nítés során a vázizomzat ellazítása. Gyógyszeres 
vagy elektromos úton előidézett convulsiók során az 
izom-contraclio erősségének csökkentése. 
e Ellenjavallat 

Ismert sukcinilcholin-túlérzékenység esetén és 
malignus hyperthermiában, továbbá szemmútétek 
esetén, ahol nyitott az elülső csarnok. 

A plazma-kolineszteráz alacsony szintje vagy 
kóros variációi relatív ellenjavailatot jelentenek, ilyen 
betegeknek különös óvatossággaL csökkentett dó
zisban adható. 

Allergiás anamnesis szintén relatív ellenjavalla
tot jelent. 

Terhességés szoptatás: idején adása nem java
solt. (Normál terápiás adagban nem jut át a placen
tán, nem befolyásolja a magzat légzését). 

e Adagolás 
Feln6fteknek egy adagban 0,5-1,0 mg/ttkg, in

travénásan, mely a vázizomzat teljes ellazulását és 
a légzőizomzat bénítását eredményezi. Elektrocon
vu ls ív kezeléshez alkalmazott dózis 0,25-0,5 
mg/ttkg. Maximális dózisa 100 mg. 

Maximális hatását 1-2 percen belül éri el. Hatás
tartama 4-6 perc. Ha 10 percnél. hos_~_zabb ideig 
hat, akkor ezt a szukcinilkolin kóros hatásának kell 
tartani. Bár hatástartama függ a dózistó!, kétszeres. 
mennyiség eselén nem feltétlenül kétszereződik 

meg a légzőizomzat bénításának az ideje. Elhuzódó 
hatás elérésére O, 1-0,2%-os oldatban izotóniás 
NaCl infúzióban is adható. 20-40 !Jg/ttkg/perc a 
vázizomzat ellazulását eredményezi és szükséges
sé teszi a légzés asszisztálását. 50-60 ).Jg/ttkg/perc 
feletti Sukolin adása teljes légzésbénulást okoz. A 
Sukolin infúzió sebessége függ a szerrel szembeni 
egyéni érzékenységtő!. 

A maximális dózis ismételt bolus vagy folyama
tos infúzió esetén nem haladhatja meg az 500 
mg/órát. 

Javasolt perifériás idegstimulator alkalmazása a 
neuromuscularis blokád monitorozására. 

A szukcinilkolin adása előtt alkalmazott kis dózi
sú nem depolarizáló relaxans késlelteti a hatás be
álltát és kivédheló néhány mellékhatás, mint az 
izomfasciculatio, a postoperativ izomfájdalom és a 
szérumkreatin foszfokináz-szint emelkedése. 

Gyermekek kevéssé érzékenyek a depolarizáló 
izomrelaxansokkal szemben. 1 éven aluli gyerme
kek Sukolin adagja 2 mg/ltkg, nagyobb gyermekeké 
1,0-1,5 mg/ttkg. 

A teljes ellazulás 30-45 másodpercen belül be
következik. 

A folyamatos infúziós adagolás csecsemőknek és 
kisgyermekeknek a folyadéktúlterhelés veszélye miatt 
nem ajánlott. Gyermekeknél is alkalmazható perlféri
ás idegstimulator az izomellazulás monitorozására. 
e Mellékhatás 

Cardialis arrhythmiát okozhat. mely általában 
sinus~radycardia, nodalis ritmus és kamrai arrhyth
mia formájában lép fel. Egyéb külső hatás, mint 
endotrachealis intubálás, hypoxia, hypercapnia és a 
mútét fokozza a szukcinilkolin által kiváltott mellék
hatásokat. 

lv. atropin (0,01 mg/ttkg) kivédi a szfvre kifejtett 
muszkarin-szerú hatását és Igy a bradycardia!. 

A kamrai arrhythmia megjelenését tovább fokoz
za a vázizomzatból felszabaduló kálium. A 
szukcinilkolin csak óvatosan adható súlyosan égett 
betegnek, súlyos trauma, gerincsérülés, a maloros 
neuronok laesiója által okozott paraplegia, hyper
kalaemia esetén, mivel ezekben a betegekben a 
szukcinilkolin okozta súlyos hyperkalaemia szív
megállást okozhat. 

A szukcinilkolin fokozza a szem belnyomását 
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ezért szemműtétek és glaucoma esetén csak foko~ 
zott óvatossággal szabad alkalmazni. 

Postoperatív izomfájdalmat, allergiás bőrreak
ciót ritkán túlérzékenységi reakció! okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Olyan gyógyszerek, melyek akár gátolják a plaz
ma-cholineszterázt (mint a neostigmin) vagy a 
szukcinilkolinnal versengenek az enzimért (mint az 
iv. adott prokain), nem adhatök a szukcinilkollnnel 
egyidejűleg. 

Ha egyéb relaxánst is alkalmazni kell a beavat
kozás során, szinergista vagy antagonista hatás 
fennállásának lehetőségél figyelembe kell venni. 

Amphotericin B aminoglikozid, kinidin a neuro
muscularis blokád hatását megnyújtja. 
e Figyelmeztetés 

A szukcinilkolin csak mesterséges lélegeztetés
ben jártas anaesthesiologus felügyelete mellett ad
ható, valamint ha lehetőség van azonnali endotra
chealis intubálásra és pozitív nyomású lélegeztetés
sei oxigén adagolására. 

Eltartás: hűtőszekrényben 2-8 °C között, fénytól 
védve. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4385 

Hatóanyaga, a buserelin, mint GnRH (LHRH)
agonista készítmény a prostatacarcinoma hosszú 
távú kezelésére szolgál. A folyamatos hatóanyag
felszabadulás a szexuálhormon-termelést vissza~ 

szorítja, a tesztoszteronszint csökken. 
Jól tolerálható. A vivőanyag a kezelési időtar

tam során lassú biológiai bomlásan megy keresz
tül, amely 2 hónap múlva felgyorsuL Ennek során 
olyan anyagok keletkeznek (tej- és glikolsav), ame
lyek a szarvezetben természetesen is előfordulnak. 

Különleges előnye a kéthavonkénti kezelés és 
az egyes kezelési periódusok végén is kielégitő ma
radék hatóanyag-mennyiség. 
e Hatóanyag 

6,6 mg buserelinium aceticum két rudacskából 
álló implantatumonként. 

Vivőanyag 28 mg Poli- (tejsav-glikolsav) 75:25. 
e Javallat 

Előrehaladott prostatacarcinoma hormonkeze
lése. 
• Ellenjavallat 

Buserelinnel szembeni túlérzékenység. 
Kétoldali teljes sebészeli here-eltávolítás utáni 

állapot. 

A tumor hormonnal szembeni, még a kezelés 
megkezdése előtt igazolt érzéketlensége, ha a be
teget előzőleg más hormonkészftménnyel (pl. östro
génszármazékokkal, Estracyttal vagy manaterápia
ként antiandrogénekkel) sikertelenül kezelték. 

Terhesség és szapiatás időszaka. Gyermekkor. 
e Adagolás 

Az implantatumnak kéthavonta a has bőre alá 
történő injiciálása. Eközben arra kell ügyelni, hogy 
az implantatumot tartalmazó fecskendő vízszintes 
helyzetben legyen. Az egyes injekciók közötti két 
hónapos intervallum betartása kOlönösen fontos. Az 
adagolási interva!lumot néhány nappal meg lehet 
rövidíteni, de hosszabbítani is, mivel a kezelési pe
riódus végén az implantatumban még megfelelő 
mennyiségú maradék hatóanyag áll a beteg rendel
kezésére. 

Az első implantatum beadása előtt 5 nappal egy 
antiandrogen szer szedését kell megkezdeni, az 
adott gyógyszerre megadott adagolás szerint. 
Suprefacttal végzett klinikai kísérletek szerint a 
ciproteron-acetát (150 mg naponta), a fiutamid {750 
mg naponta) és a nilutamid (30Q mg naponta) bizo
nyult hatásosnak. Ezt a kiegé"szftő kezelést a 
Suprefact kezeléssei párhuzamosan, 3-4 hétig kell 
fenntartani. Ez idő után a tesztoszteron-értékek álta
lában a kezelés számára kívánatos értékre csökken
nek. Súlyos esetekben a "total-androgén blokád" 
kezelés részeként a progressioig anti-androgenek 
együttes adásával alkalmazható. 

Az injekció beadása előtt lokális érzéstelenítő 
adható. 
• Mellékhatás 

Az androgén kiáramlás kezdeti serkentése a tu
mor átmeneti aktiválódását okozhatja. Ezért a 
Suprelact kezelést egy antiandrogén szer egyidejű 
adása mellett kell bevezetni. Ennek ellenére 
egyes betegeken a fájdalmak enyhe és átmeneti fo
kozódása és/vagy az általános közérzet romlása 
léphet fel. 

A nemi hormonok megvonása következtében a 
legtöbb betegen hőhullám jelentkezik, a potencia és 
libido elvesztése következik be. 

Ritkán depressio is, a depressios állapot romol
hat. Ritkán mellduzzanat (gynecomastia) alakult ki. 

Több eselben enyhe boka- és lábszárduzzanat 
jelentkezett, amely megfelelő kiegészítő kezelés 
mellett megszünt. A klinikai vizsgálat során egy 
esetben a már fennálló cukorbetegség a Suprelact 
Depot kezelés során romlott. 

A fejfájás gyakori. Alkalmanként légszomj, he
ves szívdobogás, bórpir, bőrkiütés, csalánszerú 
bőrelváltozások, a testszórzet változása, hányinger, 
hányás, székrekedés, hasmenés, súlyváltozás, al
vászavar és szédülés lépett fel. 

Ritkán, egészen a shockig súlyosbodó anaphy
, la>:ia, - mint minden protein és peptid esetében -
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felléphet Gyakran előfordul, hogy az injekció be
adásának helyén fájdalom vagy lokális reakció je
lentkezik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Vérnyomáscsökkentökkel kezelt betegekben 
hypertonás krízis léphet fel. 
e Figyelmeztetés 

Kedélybetegségben vagy depressioban szen
vedó betegeket a kedélyváltozást illetően gondosan 
figyelemmel kell kísérni, és szükség eselén kezelni. 

Magasvérnyomásban szenvedó betegek vér-

l 

nyomás-értékeit, cukorbetegek vércukor-értékeit 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

A kezelés kezdetén fokozott androgénkiáramlás 
következik be; így antiandrogén együttadása esetén 
ez elkerülhető. 

Amennyiben kezdeti javulás után a Suprefact 
kezelés során a betegség súlyosbodik, a kezelés 
folytatása megfontolandó. 

Eltartás: lezárt csomagolásban 2-8 °C kÖZött. 
• Megjegyzés: + Vsz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4400 
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Hatóanyagának, a Gingko biloba kivonatának 
farmakológiai tulajdonságai a sejtmetabolizmusra, 
a mikrocirculatióra és a nagyerek vasomotor-aktivi
tására kifejtett, bizonyított hatásának az eredmé
nyei. 

A Gingko bitoba kivonat vasoregulatiós hatása a 
nagyarteriák, a capillarisok és a venák teljes egé
szére kiterjed. Ez a hatás adagfüggő és az ér mi
lyenségétól, átmérőjétől és szöveti eredetétől, vala
mint a basalis tónustól és az érfal állapotától függ: 
serkenti az endothel-függő relaxing-faktor (EDRF) 
termelését. 

Csökkenti a capillaris hyperpermeabilitast, és 
erősíti a capillaris ellenállást. Jelentős az oedemael
lenes hatásamind az agyban, mind a periférián; vé
di a vér-agy- és a vér-retinagátat 

A hatóanyagnak a vérlemezkék és a vörösvér
sejtek hyperaggregatiójára és a microkeringés 
thrombotikus folyamaira kifejtett rheologiai hatását 
in vitro és in vivo egyaránt vizsgálták. A vizsgálatok 
alapján ezek a tulajdonságok a membránstabilizáló 
hatáson, a prosztaglandin-szintézisbe való beavat
kozáson, bizonyos biológiailag aktív endogen anya
gok {hisztamin, bradikinin, stb.) hatásának gátlásán 
és a vérlemezke-aktiváló fakterra {PAF) kifejtett gát
Jáson alapulnak. 

A vizsgálatok kimutatták a sejtmetabolizmusra, 
ezen belül is kOlönösen az agyi neuronokra és a 
sensoros idegsejtekre kifejtett protektiv hatását. 

Befolyásolja az idegrendszeri mediátorok {nora
drenalin, dopamin, acetilkolin stb.) felszabadulását, 
újrafelvételét és lebomlását, vagy a membránrecep
torokhoz való kötődési képességüket. 

Egyes farmakológiai hatásait annak a jelentős 
antagonista hatásnak tulajdonítják, amelyet a sza
badgyökök képződésére és a sejtmembrán lipid
peroxidációjára fejt kL 
• Hatóanyag 

40 mg extractum gingko bilobae ml-enként; 
40 mg extractum gingko bilobae téglavörös színú, 
koreng alakú, domború felületű filmtablettánként. 
e Javallat 

- Idős betegek pathologiás szellemi leromlásá
ban {a figyelem, ill. a memória zavara, stb.) a tüne
tek korrektiv kezelése. 

-A claudicatio intermittens ll-es stádiumában, a 
láb krónikus obiiterativ érbetegségében tüneti keze
lésre. 

- Raynaud-syndromában adjuvánsként. 
- Bizonyos szédüléses és/vagy a hallást érintő 

tünetekben, és bizonyos, feltételezetten ischaemiás 
eredetű, hallásvesztéssei járó esetekben. 

- Ajánlott az alkalmazása a valószínűen 
ischaemiás mechanizmusú retina-problémákban. 
• Ellenjavallat 

A készítmény valamely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. · 

Terhesség, szoptatás: Az állatkísérletek nem 
mutattak teratagen hatást. Emberben nem állnak 
rendelkezésre pontos epidemiológiai adatok. 
Ezideig nem számoltak be semmilyen malforma
tioróL Ennek ellenére alkalmazása terhességben és 
szoptatás időszakában csak az elóny/kockázat 
gondos egyedi mérlegelése alapján történhet. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szar 1 
ml oldat {mérópipetta mellékelve) étkezés közben 
vagy után, % pohár vízzel· hígítva vagy naponta 
3-szar 1 filmtabletta, étkezés ·közben vagy után be
véve. 
• Mellékhatás 

Ritkán előfordulhat emésztési zavar, bórtünet, 
fejfájás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A készítmény nem vérnyomáscsökkentó, és 
nem helyettesítheti .vagy pótolhatja arteriás hyper
tensio kezelésekor a specifikus gyógyszerelést. 

Eltartás: az oldat hűvös, sötét helyen; a filmtab
letta szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4572 (oldat) 

OGYI-T: 4573 (filmtabl.) 

Nyújtott hatású vaskészítmény, mely kis mennyi
ségben falsavat is tartalmaz. 

A mukoprotein hozzáadása késlelteti a vas fel
szabadulását, ily módon megakadályozza túlságo
san nagy vaskoncentració kialakulását, ez csökken
ti a mellékhatások gyakoriságát. 

Alacsony haemoglobin sz int (kb. 100 g/1) norma
lizálásához ( < 150 gil) napi két drazsé adásával 2 
hónapos kezelésre van szükség, de a vasraktárak 
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feltöltődése csak legalább 3 hónapos kezelés után 
várható. 
e Hatóanyag 

80 mg ferrum {256,3 mg terrosum sulfuricum 
sesquihydricum alakjában), 0,35 mg acidum 
falicum (0,39 mg natrium folficum alakjában) retard 
drazsénként Se9édanyagként: 80 mg mukoproteint 
és 30 mg ascorbinsavat tartalmaz. Színezóanyag: 
Erythrosin. 
e Javallat 

Latens vashiány, ill. vashiányos anaemia tol
savhiánnyal {pl. terhességben). 
e Ellenjavallat 

Fokozott vastárolással járó kórfolyamatok: 
haemochromatosis, haemosiderosis, vasfelhasználási 
zavarok, sideroblastos anaemiák, thalassaemiában, 
nem vashiányos anaemiákban; 8 12-vitamin hiányos 
megaloblastos anaemiában. Gyermekkor. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 

Enyhe vashiányos anaemiák és latens vashiány: 
napi 1 retard drazsé szétrágás nélkül, reggeli előtt. 

Súlyos vashiányos anaemiák: naponta 2-szer 1 
retard drazsé szétrágás nélkül, reggel és este %-1 
órával étkezés előtt. 

3 hét múlva az adag napi 1 drazséra csökkenthető. 
A vasraktárak feltöltéséhez a vasterépiát a 

haemoglobin értékek normalizálódása után még 
1-3 hónapon át folytatni kell (napi 1 drazsé reggeli 
előtt), egészen addig, amíg a szérum ferritin tartal
ma el nem éri a megfelelő szintet. 
• Mellékhatás 

Ritkán enyhe gastrointestinalis panaszok {gyo
morfájdalom, hányinger, hfr!yás és meteorismus, 
székrekedés, vagy hasmenés). Egyes esetekben al
lergiás reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- dimerkaptollal (toxikus komplexet képez). 
Együttadása kerü/endó: 
- tetraciklinekkel, penicillaminnal, ciprofloxacin

nal, acetohidroxamsavval (kelát képződés miatt a 
vas felszívódás csökken), 

- cholestyraminnal (csökken a vasfelszívódás), 
- alumínium-, magnezium-, kalcium sótartalmú 

antacidumokkal, faszfatakkal és karbonátokkal {vas
felszívódás csökken), 

- cimetidinnel {csökken a vasfelszívódás), 
Ezek a gyógyszerek és a vas bevétele között 

legalább 3-4 óra teljen el. 
• Figyelmeztetés 

Mint más vas-készítmény, a Tardyferon-fol a 
székletet sötétre festi, és így melaenát utánozhat. 

Diagnostikus vizsgálatokat befolyásolja. A ben
zidin teszt, vagy más occult bélvérzés kimutatására 
szolgáló vizsgálatok álpozitív eredményt adhatnak. 
A Tardyferon-fol adását legalább 3 nappal ezen 
vizsgálatok végzése előtt fel kell függeszteni. 

Túladagolás {mérgezés) 
Az előírás szerinti adagolású Tardyferon-fol

kezelés nem okozhat túlzott vasfelvételt 
Véletlen túladagolás, fóleg téves bevétel gyer

mekekben mérgezést okozhat. A vas-toxicitás kü
szöbértéke gyermekeken sokkal alacsonyabb, már 
2 g per os adása súlyos, néha halálos mérgezést 
okozhat. 

A vasmérgezés tünetei: 
Első tünetek: kávéaljszerű hányással kísért 

haemorrhagiás gastritis, erős gyomorfájdalom, eset
leg hasmenés, később székrekedés. 

Későbbi tünetek: colfapsus, acidosissal kísért 
convulsiók és néha toxikus hepatitis. 

Kezelése: a túladagolt vas !enyelése után rövid
del meg kell hánytatni a beteget. - Ezentúl nyers to
jás és tej adásával, -amely vas camplexeket képez 
- csökkenthető a vas felszívódása. A túladagolt vas 
bevétele után egy órán belül kell gyomormosást vé
gezni 1 %-os bicarbonát oldattal. Deferoxamin 
{Desferal inj.) kelátképző szer használható antido
tumként súlyos mérgezésben. 

Folsav túladagolása nem fordulhat elő, mivel a 
Tardyferon-fol cs'ak igen kis mennyiséget tartalmaz. 

Eltartás: 25 °C alatt fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4214 

Hatóanyaga, a teicoplanin Actinoplanes 
teicomycetis-ból előállított glikopeptid antibioticum, 
mely számos Gram-pozitív kórokozó ellen hatékony. 

A teicoplanin baktericid hatását elsősorban a 
baktérium sejtfal bioszintézisének gátlásával éri el. 
Nincs keresztrezisztencia a teicoplanin és a többi 
antibiotikum között. 

Általában érzékeny törzsek: 
- Staphylococcus aureus és koaguláz-negatív 

(meticillin-érzékeny és -rezisztens) staphylococcu
sok, streptococcusok és enterococcusok, 

- Clostridium ditticile {toxintermelő, psudomem
branosus colitist is okozó törzsek) ellen; 

- diphteroidok ellen. 
ln vitro érzékeny organizmusok: Lisferia mono

cytogenes, lactobacillus, actinomyces, clostridium 
és bacillus speciesek. 

Hatástalan in vitro a Gram-negatív pálcák, 
mycobacteriumok, gombák ellen. 
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Farmakoklnetika: A teicoplanin iv. beadás után 
gyorsan megjelenik a szövetekben {bór, zsír, csont, 
legnagyobb koncentrációban a vesében, trachea
ban, tüdőben és mellékvesében). Ép agyhártyákon 
nem jut át, meningitisben azonban megjelenik a 
liquorban. 

lv. adás után megoszlása a plazmában bifázisos 
{a gyors megoszlási fázis félideje 0,3 óra, a lassú 
megoszlási fázis félideje 3 óra), ezt követi az elhú
zódó eiiminációs fázis, malynek félideje 70-100 óra 
ép veseműködés meilett 

A lokális megoszlási volumen azonos a teljes 
test folyadékmennyiségével 0,6 1/kg. 

A volumenmegoszlás gyermekben, felnőttben 

azonos. 
A szer érdemben nem metabolizálódik. 
Az iv. beadott teicoplanin 97%-ban változatlan 

formában ürül a vizeletteL 
A teicoplanin 90-95%-ban gyengén kötódik a 

plazmafehérjékhez. 
• Hatóanyag 

200 mg, ill. 400 mg teicoplaninum porüvegen
ként Oldószer: injekcióhoz való víz (3,2 ml) ampul
lánként 
• Javallat 

Elsősorban súlyos meticillinrezisztens ([3-laktam
rezisztens) staphylococcus infekciók pl. endocardi
tis, septikaemia; csont- és ízületi infekciók pl. 
osteomyelitis; súlyos bór- és lágyrész infekciók; ve
se- és húgyúti infekciók; gyomor-béltraktusi pl. 
pseudomembranosus enterocolitis; folyamatos 
ambulans peritonealis dialysishez társuló peritonitis; 
valamint penicil!inekre, cefalosporinokra rezisztens 
kórokozók esetében, vagy a beteg e szarekkel 
szemben fennálló allergiája esetén. 

Empirikus terápiaként súlyos, életveszélyes in
fekciókban, ha a kórokozó várhatóan: 

- Meticillinrezisztens staphylococcus; 
- Streptococcus viridans, Streptococcus bovis 

okozta endocarditis kezelésében (önmagában, 
vagy aminoglikozidokkal kombinálva); 

- Enterococcus okozta (pl. Enterococcus fae
cafis) endocarditisben (csak aminoglikozidokkal 
kombinálva); 

~ Diphteroid endocardítisben, S. epidermidis, 
vagy diphteroidok okozta korai múbillentyű~endo
carditisben (rifampicinnel, vagy aminoglikoziddal, 
vagy mindkettóvel kombinálva). 

Bacterialis endocarditis prophylaxisára penicil
linallergiás betegeknek, akiknek bármilyen eredetű 
billentyú-betegsége van, továbbá szájsebészeti ke
zelés, ill. felsőlégúti mútétek esetén. 

Minden kórkép kezelésében törekedni kell arra, 
hogy megfelelő mintát nyerjünk a kórokozó identifi
kálására és teicoplanin-érzékenységének meghatá
rozása céljából. 

Oralis alkalmazás: (a porampulla tartalmának 
feloldásával, Jásd Adagolás) 

Kizárólag antibiotikus kezeléssei összefüggő 

C/ostrídium ditticile okozta pseudomembranosus 
colitis és staphylococcus enterocolitisben, amikor a 
parenteralis teicoplanin hatásossága önmagában 
nem bizonyított. 

A teicoplanin profilaktikus alkalmazása igen rit
kán indikált: vitiumos/műbillentyús, penicillinallergi
ás beteg esetében, aki colorectalis vagy urologiai 
beavatkozásra kerül. 
o Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Terhesség
ben csak életveszélyesetén az előny/kockázat mér
legelése alapján alkalmazható. Nem injektálható a 
liquor-térbe. 

Glikopeptidekkel szembeni túlérzékenység ese
lén fokozott óvatossággal adható, fennáll a kereszt
allergia veszélye. 
• Adagolás 

A) Parenterá/is alkalmazás 
A feloldott injekció közvetlenül alkalmazható 

iv., vagy im., vagy 30 perces infúzió formájában, ál
talában naponta egyszer, súlyos fertőzésben az 
első napon 12 órás intervallummal két inj. adan
dó a megfelelő szérumkoncentráció eléréséhez. 
A kezelés időtartamát a fertőzés súlyossága 
dönti el. 

A teicoplaninra érzékeny kórokozók által okozott 
infectiók leküzdésére általában 48-72 órás kezelés 
szükséges. A kezelés a láz és a klinikai tünetek 
megszűnte után legalább 3 napig folytatódjék. 

· Endocarditisben, osteomyelitisben azonban leg
alább 3 hetes kezelés indokolt. 

A Targaeid-kezelés időtartama a 4 hónapot ne 
haladja meg. 

A pseudomembranosus enterocolitis oralis ke
zelése legalább 1 o napig tartson. 

Terápiás adagok normál vesefunkciójú felnőtt és 
idős betegeknek: 

- Enyhe fertőzésben kezdő adag: egyszer 400 
mg iv. az első napon, majd fenntartó adag: egyszer 
200 mg iv., vagy im. naponta. 

~Súlyos fertőzésben kezdő adag: 400 mg iv .. 12 
óránként az első két napon, majd fenntartó adag: 
egyszer 400 mg iv., vagy im. naponta. 

Megjegyzés: a 200 mg, ill. 400 mg-os adagok 
átlagosan 3 mg/ttkg, ill. 6 mg/ttkg-os napi adagnak 
felelnek meg. Enyhe fertőzésben 3 mg/ttkg napi 
adag elegendő, súlyos fertőzésben 6 mg/ttkg-12 
mglttkg adagokra is szükség lehet. 

A teicoplanint terhességben csak életmentő cél
lal szabad alkalmazni. 

Gyermekek súlyos fertőzésében, neutropeniá
ban 10 mg/ttkg 12 óránként iv., az első 3 alkalom
mal, majd napi egy alkalommal 10 mg/ttkg iv., vagy 
im. 

Gyermekek enyhe fertözésében 10 mg/ttkg 1.2 
óránként az első 3 alkalomma\, majd 6 mg/ttkg fenn
tartó adag naponta ív., vagy im. 
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Újszülötteknek, csecsemőknek egyszer 16 
mg/ttkg az első napon, majd 8 mg/ttkg fenntartó 
adag naponta, mindig 30 perces iv. infúzió formájá~ 
ban. 

Veseelégtelenségben felnőtt és idős betegek 
normál adaQjait a kezelés 81ső 3 napján nem kell 
változtatni, méQ beszűkül! vesefunkció melfett sem 
Azonban a 4. napjától: 

- ha a kreatinin clearence 40-60 ml/min., a 
Targaeid adagját el felezni kell, vagy másnaponta 
alkalmazni a normál dózist; 

-ha a kreatinin-clearance 40 ml/min. alatt van, a 
Targaeid adagja a szokásosnak 1/3-a, vagy pedig a 
normál adag 3 naponként adható. 

A dialysis nem távolítja el a teicoplanint. 
Haemodialysisben (konvencionális membrán

nat): 
Kezdő adagként az első nap 800 mg, majd he

tente egyszer (a 8. és a 15. napon) 400 mg. 
Életet veszélyeztető infekcióban az adagolási in

tervallum rövidíthető. A 800 mg-os kezdőadagot a 
2., 3., 5. és 12. napon követheti a 400 mg-os adag, 
majd ezt követően csak heti egyszer 400 mg. 

Folyamatos ambuláns peritonealis dialysisben: 
- ha a beteg lázas, egyszer 400 mg ív. kezdő

adag. Ha szükséges, ezt követően az első héten 20 
mg/minden liter peritonealls öblítő folyadékba; 

-a második héten 20 mg/1 minden második liter
be (első heti adag fele); 

- a harmadik héten 20 mg!l csak az esti-éjszakai 
öblítő folyadékba (első heti adag negyede). 

Bacterialis endocarditis prophylaxisa: 
- szájsebészeti beavatkozás, felsőlégúti mútét 

előtt félórával 400 mg ív. ~ 12 óra múlva ismét 400 
mg iv. ' 

Profilaktikus alkalmazás: 
~ colorectalis-, valamint urologiai beavatkozás 

elótt félórával 400 mg iv. és 12 óra múlva ismét 400 
mg iv. 

Az infúziós oldat készítése: 
A porampulla tartalmát (200 mg, ill. 400 mg) fel

használás előtt a 3,2 ml oldószerben kell feloldani. 
Az ilyen módon elkészített oldatot 24 óráig szabad 
hűtőszekrényben {4°C-on) tárolni. 

További hígítás szükséges a következők szerint 
a 200 mg, vagy 400 mg teitoplanint tartalmazó 3,2 
ml vizes oldatot minimum 100 ml izotóniás nátrium
klorid-infúzióhoz, vagy 5%-os glukóz infúzióhoz kell 
adni. Elkészítés után az anyag felhasználandó, de 
24 óráig hűtőszekrényben tárolva még hatáscsök
kenés nélkül alkalmazható. 

A teicoplanin vizes oldala az alábbi infúziós ol-
datokban hígítható: 

~ 5%-os glukóz és 0,9%-os nátriumklorid oldat, 
~ Ringer-laktát oldat, 
- Ringer-laklát és 5%-os glukóz oldat, 
- Ringer-acetat oldat, 
~ peritonealis dialízisre használatos oldat. 

A fenti infúziós oldatokban a teicoplanin húló
szekrényben 24 óráig tárolható. Beadás előtt a par
enteralis készítményt ellenőrizni kell esetleges ki
csapódás, vagy elszíneződés szempontjábóL 

Az infúzió! legalább 30 percig tartó iv. infúzió
ként kell alkalmazni és megfelelő időközönként is
mételni. 

B) Per os alkalmazás 
A Clostridium ditticile okozta pseudorhembra

nosus colitis és a staphylococcus-enterocolitis 
kezelésére felnötteknek a szokásos napi adag 
400 mg, 2 részre elosztva. 

Gyermekek napi adagja 10 mg/ttkg, napi 3-4 
adagra elosztva 10 napon keresztül. 

Az egyszeri adagot 50 ml desztillált vízben hígít
va a beteg megissza. A szokásos ízes!tésű szirupok 
a szájon át történő adagolás! segíthetik. A hígított ol
dat orrszandán keresztül is alkalmazható. 
• Mellékhatás 

Általában enyhék és átmenetiek. 
Vesekárosító hatás: átmeneti szérumkreatinin

emelkedés (aminoglikozidokkal történő kombináció 
fokozza ennek valószínűségét). 

Az elvétve megfigyelt enyhe ha/láskárosodás, 
tinnitus vagy vestibularis zavar főleg olyan betege
ken jelentkezett, akik egyidejűleg potenciálisan 
olatoxikus gyógyszereket pl. aminoglikozidot kap
tak. 

Megfelelő adagolás, szérumszint-ellenőrzés 
mellett a hallás és vesekárosodás veszélye minimá
lisra csökkenthető. 

Vérképz6szervek: reverzibilis neutropenia, 
thrombocytopenia, thrombocytosis. A kezelés során 
a fehérvérsejtszám, thrombocytaszám ellenőrzése 
szükséges. 

Gyomor-bél rendszer: hányinger, hányás, has
menés. 

Lokális reakció: erythema, phlebitis. 
Egyéb: SGOT-, SGPT- és/vagy alkalikus fosz

fatáz emelkedése. 
Túlérzékenységi reakcióként ritkán bőrkiütés, 

láz, eosinophilia, pruritus, bronchusgörcs, anaphy
laxia előfordulhat. 

Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmus
ok és gombák túlnövekedését okozhatja. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Olyan gyógyszerek egyidejű, vagy követö alkal
mazása esetén, melyekről ismert, hogy idegrend
szeri és/vagy vesekárosító hatásuk van (mint pl. 
aminoglikozidok, colistin, amphotericin B, cik
losporin, furoszemid, etakrinsav) fokozott ellenőrzés 
szükséges. 

Klinikai jelentőségű szinergizmus áll fenn in vitro 
a teicoplanin és az aminoglikozidok között számos 
Staphylococcus aureus törzs-, a D-streptococcus 
csoport nem enterococcus tagjai, az enieracoccu
sok és streptococcus speciesekkel (viridans cso
porttal) szemben. 
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A teicoplanin in vitro kombinációja rifampicinnel, 
vagy fluorokinolonokkal primer additív és néha szi
nergetikus hatást eredményez. 
o Figyelmeztetés 

Más antibiOtikumokkal történő kombinálása ese
tén a szerek elkülönítetten alkalmazandók. 

A teicoplanin pfazmából történő eliminációja el
húzódó jellegű, ezért a me!lékhatások kivédése cél
jából, ha a· szer alkalmazása tartós, vagy beszűkült 
vesefunkciójú betegnek történik, indokolt a beteg 
rendszeres ellenőrzése {fehérvérsejtszám, thrombo
cytaszám, SGOT, SGPT, alkalikus foszfatáz, vese
funkció- és hallásvizsgálat). 

Terhességben biztonságos alkalmazása nem bi
zonyított, ezért csak életveszélyesetén adható. 

Koraszülöttekben, fiatal csecsemőkben, vagy 
beszűkült vesefupkció esetén a szérumszint mani
torozása szükséges. 

Túladagolás eddig ismert eseteiben (100 
mg/ttkg/nap, szérumkoncentráció 390 mg/1) in\oxi
catiós tünetek nem jelentkeztek. 

Tüneti kezelés ajánlott, a glomerularis filtratic 
fenntartásával. Dialysis nem távolítja el a 
teicoplanint. 

Eltartás: feloldás előtt szabahőmérsékleten 
(15-25 oc között), hótól védve. 

Az elkészített oldat 4 °C-on 24 óráig tárolható. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4580 (200 mg inj.) 

OGYI-T: 4581 (400 mg inj.) 

A paclitaxel természetes eredetű cytostatikum. 
Elősegíti a mikrotubulusok képződését a tubulin
dimerekből és a depolimerizáció gátlásával stabili
zálja a mikrotubulusokat. 

A stabilizáció a mikrotubulus hálózat dinamikus 
reorganizációjának gátlásában nyilvánul meg, ami 
nélkülözhetetlen a nyugvó és az osztódásban lévő 
sejtek vitális funkcióihoz. A teljes sejtciklus alatt sza
bálytalan mikrotubulus sarok, -nyalábok kialakulását 
idézi elő, valamint a mikrotubulusok többszörös 
aster-képzését indukáljaa mitosis során. 

!v. adagolását követően bifázisos szérumszint~ 
csökkenés figyelhető meg. 

A paclitaxel in vitro 89--98%-ban kötódik a plaz
mafehérjékhez. 

175 mg/m2 paclitaxelt 3 órás iv. infúzióban ada
golva a plazmafelezési idő átlagértéke 9,9 óra, a tel
jes test-clear~nce 12,4 l/h/m2. 

lv. alkalmazása után a vizelettel változatlan for
mában kiválasztódó hatóanyag átlagos össz
mennyisége az alkalmazott adag 1 ,3%-12,6%-a kö
zött változik, ami jelentős mértékű nem vesén át tör
ténő el iminációra utal. 

Az elimináció módja emberben nem teljesen 
tisztázott. 

Nem vizsgálták .a vese- és májkárosodás hatá
sát a paclitaxel kiválasztódására. 
e Hatóanyag 

30 mg paclitaxelum, valamint polioxietilezett rici
nusolaj (cremophor) és vízmentes alkohol (5 ml) 
üvegenként · 
e Javallat 

Metastasisos ovariumcarcinoma kezelése, az 
előzetes kemoterápiák sikertelensége esetén. 

Metastasisos emlőcarcinoma kezelése, ered
ménytelen kombinált kemoterápia után vagy az 
adjuváns kemoterápia során 6 hónapon belül bekö
vetkezett relapsus esetén. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. segédanyag iránti túlérzékeny
ség. Neutropania (neutrophil granulocyta szám 
<1500/mm3). Terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Kizárólag iv. infúzióban alkalmazható. 
A súlyos túlérzékenységi reakciók elkerülésére a 

paclitaxel alkalmazása előtt a beteget kortikosztero
id, antihisztamin és H2-antagonista előkezelésben 
kell részesíteni, pl. a paclitaxel adagolás előtt 
kb. 12--6 órával 20 mg dexametazon p.o., 30-60 
perccel az adagolás előtt 10 mg klórfeniramin vagy 
50 mg difenhidramin iv. és 300 mg eimelidin vagy 
50 mg ranitidin iv. 

Ovariumcarcinoma esetén a javasolt adag 135 
mg/testfelület m2 vagy 175 mgJm2 3 órás infúzióban 
3 hetenként. 

Emlócarcinoma esetén az ajánlott adag 175 
mg/m2 3 órás infúzióban 3 hetenként. 

Újabb adag addig nem adható amíg a neu
trophil granulocyta szám nem éri el a legalább 
1.500/mm3 szintet, a thrombocytaszám pedig a leg
alább 100.000/mm3 szintet 

Egy hétig vagy hosszabb ideig fennálló súlyos 
neutropania (< 500/mm3), ill. súlyos perifériás neu
ropathia jelentkezése esetén a további kezelési cik
lusokban az adagot 20%-kal kell csökkenteni. A 
neurotoxicitás előfordulása és a neutropania súlyos
sága az adag emelésével fokozódik. 

Az infúzió elkészítéséhez a porüveg tartalmát 
0,9%-os nátriumklorid, 5%-os glukóz vagy 5%-os 
glukóz Ri n ger oldattal kell hígítani 0,3-1,2 mg/ml 
kancentráció eléréséig. 

A kész infúziós oldat szabahőmérsékleten (25 
°C), nappali fény mellett 27 óráig őrzi meg sta
bilitását. Zavaros, elszíneződőtt oldat nem használ
ható fel. 
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A paclitaxel infúzió készítésekor, ill. alkalmazá
sakor védőkesztyűt kell használni. Amennyiben 
az öld at bórrel, nyálkahártyával, vagy a kötóhártyá
val kerül érintkezésbe, onnan bő vízzel {a bőrről 
szappannal is) azonnal alaposan le, ill. ki kelt 
mosni. 

Mivel a ricinusolaj segédanyag a PVC tartalmú 
infúziós szerelékekból ftalátot oldhat ki, a pacli
taxel infúzió! kizárólag PVC-t nem tartalmazó, infú
ziós üvegekben vagy múanyag, polipropilén vagy 
poliolefin típusú infúziós zsákokban, ill. polietilén
ból készüft szereléken, 0,22 mm-nél nem na
gyobb pórusátmérőjű beépített szúrón keresztül 
kell beadni. 
e Mellékhatás 

A leggyakoribb és súlyosabb mallékhatások a 
myelosuppressio és a perifériás neuropathia, ritkán 
súlyos túlérzékenységi reakciók és súlyos cardio
vascularis vezetési zavarok fordulhatnak elő. 

Túlérzékenységi reakció: a betegek 41o/o-ánál 
fordult elő. A súlyos tünetek (l%) általában az infú
zió adagolásának első órájában jelentkeztek, leg
gyakrabban dyspnoe, kipirulás, mellkasi fájdalom 
és tachycardia. 

Vérképzórendszer. A legjelentősebb dózis-limi
táló toxicitás a myelosuppressio. Leggyakrabban 
neutropenia jelentkezik általában gyors reverzibili
tássaL 

Anaemia szintén gyakori, de ritkán súlyos: 
esetenként vörösvérsejt-transzfúzió válhat szüksé
gessé. 

Thrombocytopenia kevésbé gyakori és csak 
igen ritkán súlyos(< 50.000/mm3). 

Láz (12%), sepsis, pm/umonia, ill. peritonitis a 
betegek 1 %-ában, infekció (általában felsőlégúti 

vagy húgyúti) a betegek 19%-ában fordult elő. 
Szív- és érrendszer: Hypotensio (12%), brady

cardia (3%), melyek az esetek többségében nem 
okoztak tüneteket és sem specifikus terápiát, 
sem a kezelés megszakitását nem igényelték; a 
betegek kb. 1%-ában syncope, ritmuszavar (tünet
mentes ventricularis tachycardia, bigeminia, ill. 
pacemaker beültetést igénylő teljes AV-blokk), 
gyakran EKG változások (tünetmentesek, nem 
szükséges adagcsökkentés, sem bármilyen be
avatkozás), hypertensio és vénás thrombosis je
lentkeztek. 

Idegrendszer: Perifériás neuropathia (60%), ál
talában reverzibilis; ritkán grand mal roham, ataxia 
és neuroencephalopathia,. Néhány esetben para
!ytikus ileusban megnyilvánuló autonom neu
ropathiáról is beszámoltak. A mellékhatások gyako
risága és súlyossága adagfüggó. 

Máj: A kezelés előtt normális májfunkcióval ren
delkező betegek ?%-ában, 22%-ában, ill. 19%
ában emelkedett a bilirubin-, alkalikus foszfatáz- és 
SGOT-érték a kezelés folyamán. Hosszantartó keze
lés eselén nem tapasztaltak kumulativ májtoxicitást. 

Néhány esetben fatális kimenetelű májnecrosis 
és hepatikus encephalopathia jelentkezett. 

Váz-izomrendszer: Arthralgia/myalgia (60%). A 
tünetek általában átmenetiek, a kezelés utáni 2. 
vagy 3. napon jelentkeztek és néhány napon belül 
elmúltak. 

Gastrointestinalis rendszer: Általában enyhe 
vagy mérsékelt hányingerlhányás (52%), .~asme
nés (38%), mucositis (31%). Néhány esetben 
bélelzáródás, perforatio és ischaemiás colitis for
dult elő. 

Egyéb: Alopecia (85%), oedema (21%), lokális 
reakciók az infúzió beadásának helyén (általában 
enyhe erythema, bórelszíneződés, bőrduzzanat). 

Néhány esetben súlyosabb reakció, phlebitis, cel
lulilis jelentkezett. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatOsan adható együtt: 
- ketokonazollal (gátolja a paclitaxel metaboliz

musát). 
A kortikoszteroidokat, antihisztaminokat és H2-

antagonistákat kivéve - malyekkel nem tapasztaltak 
interakciót- egyéb gyógyszerrel történő együttadá
sát nem vizsgálták. 
• Figyelmeztetés 

A paclitaxel kezelés alkalmazása - más cytosta
tikus kemoterápiához hasonlóan, - alapos megfon
tolást igényel. 

A kezelés csak a cytostatikus kemoterápiában 
jártas szakorvos által vagy felügyelete mellett alkal
mazható. 

Súlyos túlérzékenységi reakciók jelentkezésekor 
az adagolás! azonnal le kell állitani és a beteget a 
megfelelő tüneti kezelésben kell részesíteni. Súlyos 
túlérzékenységi reakció esetén a későbbiekben 
sem adható újabb paclitaxel adag. 

A kezelés során rendszeres vérképellenórzés 
szükséges. 

A kezelés alatt, de elsősorban az infúzió adago
lásának első órájában a vitális funkciók gyakori el
lenőrzése javasolt. 

Súlyos vezetési zavar jelentkezésekor a további 
adagolás során folyamatos szívmonitorozás szüksé
ges. 

Súlyos idegrendszeri tünetek előfordulásakor az 
adagot 20%-kal javasolt csökkenteni. 

Meglévő májkárosodás esetén fokozott elővi

gyázatosság szükséges. 
A paclitaxel mutagén és magzatkárositó hatású. 

Karcinogenitását nem vizsgálták. 
Túladagolás: Nem ismeretes antidotum. A túl

adagolás elsódlegesen várható következménye a 
myelosuppressio, a perifériás neurotoxicitás és a 
mucositis. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
o Megjegyzés:++ Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4622 
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A Ginkgo biloba leveleiböJ speciálls eljárással 
előállított standardizált kivonat. Elősegíti a perifériás 
és agyi vérátáramlást, a következő, kísérletileg iga
zolt tulajdonságok alapján: 

Vérben: csOkkenti a vér viszkozitását, gátolja a 
thrombocyta-adhaesiót és aggregatlót 

Erekben: spasmolytikus hatást gyakorol az arte
riolákra és venulákra, gátolja a tromboxán-szin
tetázt, fokozza a PGI2.szintézisét, csökkenti a capil
larpermeabilitást. 

Szövetekben: gátolja az ischaemiás eredetű 
cytotoxikus oedemák képződését. Elősegíti az oxi
gén és glukóz felvételét és hasznosítását fokozza a 
hypoxia-toleranciát, gátolja a pathologiás lipidper
oxidációt a toxikus oxigéngyökök közömbösítése 
révén. 

A Tebofortan nem befolyásolja kedvezőtlenül a 
cukoranyagcserét, eZért cukorbetegek kezelésére 
is alkalmas. 

Adagolása során nem várható vérnyomásesés, 
sleal-effektus és kipirulás. 
• Hatóanyag 

40 mg extr. ginkgo bllobae siccum {= 9,60 mg 
g'inkgo biloba fiavon glikozid) kerek, sárgaszínű 
filmtablettánként. 

0,80 g, ill. 2,00 g extr. ginkgo bilobae siccum {== 
192 mg, ill. 480 mg.ginkgo biloba fiavon glikozid) 20 
ml-es, ill. 50 ml-es üvegenként 
e Javallat 

Elégtelen agyi vérátáramlás és tápanyagellátás, 
ill. agyműködési zavarok a csökkenő intellektuális 
teljesítőképesség és koncentrációs készség tünete
ivel, mint szédülés, fülzúgás, fejfájás, látászavar, 
emlékezetgyengülés, félelemérzet, depressív lelki
állapot. 

Perifériás artériás vérellátási zavarok, intakt ke
ringési volumentartalékkal (claudicatio intermittens). 

Nyaki syndroma következtében kialakult hallás
csökkenés kiegészítő kezelése. 
• Ellenjavallat 

A készítmény valamely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 

T"erhesség, szoptatás: Állatkisérietekben a 
Ginkgo biloba levél kivonata nem teratogen, hason
lóképp nem ismeretesek teratagen hatások embe
ren. "Alkalmazása terhességben és szoptatás idején 
ennek ellenére csak az ·előny/kockázat gondos 
egyedi mérlegelése alapján történhet. 

e Adagolás 
Felnőtteknek" általában 3-szar 1 ml, ill. 3-szar 1 

filmtabletta naponta, 8-12 héten keresztül. 
Amennyiben indokolt, a továbbiakban 2-szer 1 ml, 
ill. 2-szer l filmtabletta naponta. 

A filmtablettát étkezés után, kevés folyadékkal 
kell Pevenni. 

A cseppeket az adagoló pipetta segitségével, 
kevés vízzel hígítVa kell bevenni. 
o Mellékhatás 

Nagyon ritkán fejfájás, alvászavar, szédülés, for
róságérzés, hányinger és gastrointestinalis zavarok, 
valamint palpitatio és retrosternalis panaszok lép
nek fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismertes. 
• FigyelmeztetéS 

Eltartás:· 25°C alatt. 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4325 {filmtabletta); 

OGYI-T: 4326 {cseppek) 

A Ginkgo biloba leveleiból speciális eljárással 
elöállított standardizált kivonat. Elősegíti a perifériás 
és agyi vérátáramlást, a következő, kísérletileg iga
zolt tulajdonságok alapján: 

Vérben: Csökkenti a vér viszkozitását, gátolja a 
thrombocyta-adhaesiót és aggregatiót. 

Erekben: spasmolytikus hatást gyakorol az arte
riDiákra és venulákra, gátolja a tromboxán-szinte
tázt, fokozza a PG-12 szintézisét, csökkenti a capil
larpermeabilitást. 

Sz6vetekben: gátolja az ischaemiás eredetű 

.cytotoxikus oedemák képződését, elósegfti az oxi
gén- és glükózfelvételt és felhasználást, fokozza a 
hypoxiá-toleranciát, gátolja a pathologiás.lipidper
oxidációt a toxikus oxigéngyökök közömbösítése 
révén. 

Szisztémás farmakológiai hatások: stabilizálja a 
sejtmembrán!. Csökkenti a szabadgyök-képzódést, 
elfogja a szabadgYököket Gátolja a gyökök által in-

• dukált toxicitás! és a lipidperoxidációt. Gyökfogó és 
lipidperoxidációt gátló. képességéból adódóan je
lentős mértékben elősegíti a PG-12 színtézist. 

Szintézis-gátló, vagy antagonisztikus hatást 
gyakorol a következő mediátorokra: 

F/2000 

TXA2 , hisztamin, bradikinin, szerotonin, leuko
trién és PAF. 

A Tebonin nem befolyásolja kedvezőtlenül a cu
koranyagcserét, cukorbetegek kezelésére is alkal
mas. 

Adagol8s<l: során nem várható vérnyomásesés, 
sleal-effektus és kipirulás. 
• Hatóanyag 

17,5 mg, ill. 87,5 mg extr. ginkgo bilobae slecum 
("" 4,20 mg, ill. 21 ,O mg ginkgo bHoba fiavon 
glikozid) 5, ill. 25 ml-es ampullánként Az inj. oldó
szere 150 mg, ill. 750 mg alkoholt is tartalmaz. 
• Javallat 

Elégtelen agyi vérétáramlás és tápanyagellátás, 
ill. agyműködési zavarok a csökkenő intellektuális 
teljesítőképesség és koncentrációs készség tünete
ivel, mint szédülés, fülzúgás, fejfájás, látászavar, 
emlékezetgyengülés, félelemérzet, depresszív lelki
állapot. 

Perifériás artériás vérellátási zavarok intakt ke
ringési volumentartalékkal {claudicatio intermit
tens). 

Belsőfül eredetű nagyothallás, ér- és metabo
likus eredetű zavart hallás- és beszédkészség, nya
ki syndromára visszavezethető esetekben is. 

Perifériás artériás vérellátási zavarok, mint arte
riascierotikus angiopathiák diabeteses érkárosodá
sok gar=~graena-veszéllyel, endangiitis obliterans, 
Raynaud-kór, valamint más hormonális és idegrend
szeri eredetű érzavarok, angiolopathiák, angiopa
thiás eredetű trofikus zavarok. 
• Ellenjavallat 

A készítmény valamely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. / 

Az inj. szarbit tartalmá miatt nem alkalmazható 
25 ml feletti adagban lactacidosis, metilako
holmérgezés, fruktóz-szarbit intolerancia és fruktóz
l ,6-difoszfatáz hiánya esetén. 

Terhesség, szoptatás: Állatkísérletekben a 
Ginkgo biloba kivonata nem bizonyult teratogénnek, 
hasonlóképp nem ismeretesek teratagen hatások 
emberen. Alkalmazása terhességben és szoptatás 
idején ennek eflenére csak az előny-kockázat gon
dos egyedi mérlegelése alapján történhet. 
a Adagolás 

Az OPC (one-point-cut) ampullákhoz reszelő al
kalmazása nem szükséges. A pontjelzést felfelé for
dítva, az ampulla fejét lefelé irányuló mozdulattal 
kell letörni. 

A 17,5 mg-os {5 ml-es) i nj. adagja naponta 5-10 
ml im. vagy iv., ill. kétnaponként 15 ml iv. 

Akut és súlyos esetek kezelésére 25 ml-es am
pulla áll rendelkezésre, amiból akut esetben 25 ml, 
súlyos esetben 25-50 ml napi adag is alkalmaz
ható. 

A 87,5 mg-os {25 ml-es) inj. hígítatlanullassan iv. 
vagy infúzióban adható be. Infúzióként csak fizioló
giás NaCl-oldattal, kismolekulájú dextránnal vagy 

HAES {::: poli{0-2-hidroxietil) keményítő vivőoldattal 
szabad elegyíten i. 

A Tebonin és a vivőoldat keverési aránya 1:10. 
Egy 500 ml-es infúzió 2-3 óra alatt adandó be. 

A növényi kivonatok fényérzékenysége miatt a 
Tebonint közvetlenül az ampullából történő felszívás 
után, fénytól védve kell adagolni. 
e Mellékhatás 

Nagyon ritkán fejfájás, alvászavar, SZédÜlés, for
róságérzés, hányinger és gastrointestinalis zavarok 
valamint palpitatio és retrosternalis panaszok lép~ 
nek fel. 

Túlérzékenységi reakcióként keringésszabályo
zási zavarok, bőrreakciók jelentkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az injekció inkompatibilis borjúvér-származé
kokkaL 
a Figyelmeztetés 

Az injekciós ampulla tartalmát nem szabad infú
zióban más gyógyszerekkel együtt adagcini és csak 
a jelzett vívóoldatokat szabad alkalmazni. Bekötött 
műanyag kanül használata eselén ritkán vénafaliz
galam vagy phlebothrombosis léphet fel. Különósen 
ügyelni kell ezenkívül a kanül kifogástalan fekvésére 
és méretére az adagolás közben. 

A gyógyszer ampullánként 0,15 g/5 ml, ill, 0,75 
g/25 ml 95%-os alkoholt is tartalmaz, ezért alkohol
betegeknek nem adható. 

Csak tiszta oldatot szabad felhasználni. 
Eltartás: 25 °C-t meg nem haladó hómérsékle

ten, fénytől védve. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4404 {17,5 mg inj.); 
OGYI-T: 4405 {87,5 mg inj.) 

Hatóanyaga, a daxiciklin szélesspektrumú, bak
teriosztatikus antibioticum. A bakteriális riboszóma 
30 S alapegységhez kötődve megakadályozza, 
hogy a tRNS által szállított aminosav beépüljön a 
peptidláncba, így gátolja a fehérjeszintézis!. A bak
tériumba aktív transzporttal jut be, ez a transzport
rendszer az emlőssejtekből hiányzik, igy azok fe
hérjeszintézisét csak nagyobb koncentrációban gá
tolja. 

Az abszorpció nagyrészt a gyomorból és a vé
konybél felső szakaszából történik, közel 95%
ban, tejtermékek és egyéb táplálékok alig befo
lyásolják. 
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A plazmában csúcskoncentrációját (mely 200 
mg dózisnál 3 mg/1) 2-4 óra alatt éri el, felezési ide
je 16-22 óra. 

82-93%-a kötődik plazmafehérjékhez. Hatékony 
koncentrációt a következő szarvekben és szővetek
ben ér el: 

- ovarium, petevezeték, méh, placenta, here, 
prostata, 

-húgyhólyag, vese, 
-tüdő, 

- bőr, izom, nyirokcsomók, 
- sinusok secretuma, arcüreg, orrpolip, tonsillák, 
- máj, epe, epehólyag, gyomor, appendix, bél, 

cseplesz, 
-nyál, íny. 
Alacsony koncentrációt ér el a Hqourban. 
Átjut a placentán és kiválaszlód ik az anyatejbe. 

Lerakódik a fejlődő csontokban, a fejlődő fogak zo
máncában és dentinjében. 

A veséken keresztül és az epével választódik ki, 
a vesefunkció csökkenésekor a faecalis kiválasztó
dás fokozódik, így a felezési idő nem változik. 

A haemodialysis sem változtatja meg a felezési 
időt. 
o Hatóanyag 

50 mg, 100 mg, ill. 200 mg doxycyclinum (doxy
cyclinium chioratum formájában) kapszulánként. 
o Javallat 

Húgyivarszervi fertőzések 
Érzékeny Escherichia coli, Neisseria gonor

rhoeae, Klebsiella-Enterobacter csoporthoz tartozó 
baktérium, staphy!ococcusok, Chlamydia tra
chomatís, Mycop!asma hominis, Ureaplasma ure
alyticum által okozott cervicitis, cystitis, urethritis, 
pyelonephritis, kismedence gyulladások. 

A daxiciklin egyszeri adagjával hatékonyan ke
zelhető az akut genacoccus eredetű anterior ure
thritis felnőtt férfiakban. 

Lágyrész fertőzések 
Érzékeny Klebsiella-Enterobacter csoporthoz 

tartozó baktérium, ill. érzékeny Staphyfococcus 
aureus, Streptococcus, E. coli és koaguláz-negatív 
Staphylococcus okozta fertőzött traumás, vagy 
posztoperatív sebek, furunculosis, impetigo, celluli
tis, abscessus, paronychia. 

A lágyszővet fertőzések daxiciklin kezelését a 
szükséges sebészeti ellátással együtt kell végezni. 

Bórgyógyászati infekciók 
Acne vulgaris és acne conglobata, acne 

rosacea (az 50 mg-os kapszula). 
Légúti fertőzések 
Érzékeny Haernaphilus influenzae, Kfebsielfa 

pneumoniae, pneumacoccusok és m~s streptococ
cusok, ill. Staphylococcus által okozott pneumonia 
(multilobularis is) és bronchopneumoni8. 

Érzékeny pneumococcusok, H. influenzae, 
staphylococcusok és !3-hemolizáló streptococcu-

sok által okozott bronchitis, tonsillitis, pharyngitis, 
otitis media, sinusitis. 

Chlamydia pneumoniae és C. psittaci, 
Mycop!asma pneuman/ae okozta atípusos pneu
moniák, phayngitis, sinusitis, bronchitis. 

Hatásos lehet egyéb, tetraciklinekre reagáló kór
képekben: doxiciklinre érzékeriy shigellák, salmo
nellák, Entamoeba hystolytica, valamint enterapato
gén E. coli által okozott gastrointestinalis fertőzések; 
listeriák, rickettsiák, yersiniák, brucellák (szulfona
middal vagy streptomycinnel kombinálva), Calym
matobacterium granulomatis, Bacillus .anthracis, 

. Clostridium wefchii okozta fertőzések, zárványes 
conjuncitivitis, trachoma, leptospirosisra gyanús sé
rülések, Lyme borreliosis. 

A daxiciklin hatékony lehet amoeba ellenes sze
rakhez kiegészftőként adva, acut intestinalis amoe
biasisban is. 

Amennyiben az antibiogram érzékenységet mu
tat, hatékony a következő kórokozók által okozott 
kórképekben is: 

bacteroidesek, staphylococcusok, Neisseria 
gonorrhoeae, H. influenzae ált?l okozott fertőzések, 
proteusok által. okozott trigonitis "és prostatitis, vala
mint Bordetella pertussis, illetve treponemák okozta 
fertőzések. 

• Ellenjavallat 
Tetraciklin-túlérzékenység. 
Relatív ellenjavallat: 
Terhesség, szoptatás, 8 év alatti életkor {lásd Fi

gyelmeztetés). 
o Adagolás 

Felnőtteknek, valamint 50 kg feletti gyermekek~ 
nek ajánlott adagja a kezelés első napján 200 mg 
egyszerre, vagy két részletben 12 óra különbséggel 
bevéve, majd napi 100 mg fenntartó adag. 

Súlyosabb (különösen krónikus húgyúti) fertőzé
seknél napi 200 mg dózis szükséges a kezelés so
rán mindvégig. A kezelést a láz és egyéb tünetek 
megszünése után 24-48 óráig folytatni kell. 

Gyermekeknek 8 éves kor felett és 50 kg testtö
meg alatt: 4 mg/ttkg a kezelés első napján egyszer
re, vagy két részre osztva (12 óránként), ezt követó
en 2 mg(ttkg naponta. 

Súlyos fertőzés esetén az első napi adaggal 
folytatható a kezelés. 

ldóseknek: a felnőtt dózis módosítása még be
szűkül! vesefunkciómellett sem szükséges. 

Nyelőcső irritatio és fekély kialakulásának elke
rülése érdekében a kapszulát sok folyadékkat kell 
bevenni. Gyomor irritáció eselén étellel együtt kell 
bevenni. 

Szokásostól eltérő adagolás 
Chamydia trachomatis, Mycop/asma hominis és 

Ureaplasma urealyticum okozta urogenitális fertőzé
sekben: 2-szer 100 mg 2-4 héten át. 

Chlamydia psittaci, Ch/amydia pneUmoniae, 
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Mycop/asma hominis által okozott atípusos pneu
monia esetén 2-szer 100 mg 2-3 héten át. 

Lyme borreliosisban erythema chronicum 
migrans és arthritis eset én 2-szer 100 mg 30 na
pon át. 

Acne vÚfg<;Jris esetében napi 1-szer 50 mg 6-8 
héten át, helyi kezeléssei kiegészítve. 

/3-hemolizáló streptococcus pl. Streptococcus 
pyogenes fertőzés esetén a kezelést a tüneimentes
sé válás után 10 napig folytatni kell. 

Primer és szekunder syphilis: napi 300 mg több 
részletben, legalább 10 napig, szerológiai követés
sei. 

Akut gonococcus-fert6zések: nőknek napi 2-
szer 100 mg a teljes gyógyulásig, férfiaknak az első 
nap?n 300 mg, (reggel 200 mg, este 100 mg) majd 
nap1 2-szer 100 mg 2-4 napig. A manaterápia re
zisztencia kialakulásához vezethet. 

Lágyrész fertőzésekben, sebészeti fertőzések
ben, zárványes conjunctivitisben lokális kezelés is 
szükséges. 

Kiütéses typhus: a fertőzés súlyosságától függő
en 100 vagy 200 mg egyszerre. Legalább 1 O napon 
át kell adagol ni. 

Az ajánlott adag túllépése növeli a mellékhatá
sok fellépésének valószínúségét. 
o Mellékhatás 

Gastrointestinalis: diarrhoea, nausea, vomitus, 
anorexia, valamint a rezisztens mikroorgaizmusok 
elszaporodása következtében glossitis, stomatitis, 
vagy staphylococcus enteritis előfordulhat. 

Bór: Maculopapularis erythematosus kiütések. 
Ritkán leírtak exfoliativ;:ermatitist. 
Fotoszenzitivitás (lásd·"Figyetmeztetés"). 
Allergiás reakció: anaphylaxia, anaphylactoid 

purpura, angioneurotikus oedema. urticaria, peri
carditís, szisztémás lupus erithematodes (SLE) 
exacerbatio. 

Benignus intracranialis hypertensiot is leírtak, 
amely a gyógyszerszedés megszakításával gyorsan 
megszúnt. 

Vérképz6szervi: thrombocytopenia, haemolyti
kus anaemia, eosinophilia, neutropenia. 

Használata a fogak fejlődésének idöszakában 
{terhesség második fele, csecsemőkor és gyermek
kor 8 éves korig) a fogak maradandó elszíneződé
sét okozhatja (sárga-szűrke-barna). 

Egyéb: A daxiciklin stabil kalcium kempiexet ké
pe.z a csontképző szővetekben. 

A vér karbamid-nitrogén szintje dózisfüggóen 
emelkedhet. 

A plazma prothrombin szintje csökkenhet. 
Májkárosodás (elsősorban vese- és máj insuffici

entia esetén és vesebeteg terheseken) fordulhat elő. 
Szekunder infekciók alakulhatnak ki nem érzé

keny kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodá
sa miatt. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem adható együtt: 

, - alumíníum-hidroxidot, kalcium-, magnézium
es vassókat, valamint bizmut-szubszalicilátot tartal
mazó szerekkel, kolesztiraminnal, kolesztipollal va
lamint aktív szénnef, mert ezek esőkkentik fe!s~ívó
dását. 

Ha szedésük elkerülhetetlen, a daxiciklin bevé
tele után legalább 3 óra eltettével vehétÓk b~: 

- metoxifluran narkoticummal (Penthran) súlyos 
néha fatalis vesekárosodás lehetséges); ' 

- karbamazepin, fenitoin, barbiturátok 7 órára 
esőkkenthetik felezési idejét; 

- hepatotoxikus szerekkel; 
- penicillin- és cefalosporin készítményekkel 

(ezek hatását csökkenti). 
óvatosan adható együtt: 
- orális anticoagulánsokkaf (prothrombin-aktiv

itást csökkentiaK-vitamint termelő E. coli esetleges 
elpusztítása következtében); 

- orális antidiabeticumokkal (egyidejű alkalma
zás esetén az antidiabetikum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a contraceptiv 
hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális vé
dekezés javallott). 
• Figyelmeztetés 

A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Csont
és fogkárosító hatásuk miatt a terhesség második 
felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak akkor 
adh~tók, ha más antibioticum nem hatékony vagy 
ellenjavallt Mivel állatkísérletekben smbriotoxikus 
hatásúak, a terhesség első felében is csak akkor 
adhatók, ha az anyára nézve vitális indikáció áll 
fenn. 

Szoptatás alatt alkalmazva bejutnak az anya
tejbe. 

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 az időseké, a vese- és májbetegeké, bár 
a daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és a vesebete
gek vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo
ratóriumi paraméterek (pl. vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin) meghatározását. 

Orális antidiabeticumokkal, ill. anticoagulán
sokkal t9rténő alkalmazásakor rendszeresen elle
nőrzendő a vércukorszint, ill. az alvadási paraméte
rek, mlvel a fenti gyógyszerel< adagcsökkentése vál
hat szükségessé. 

Gonococcus-fertőzés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja esetén a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el kell végezni; legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szűkséges. 

Photosensibifitást okozhat; a daxicikiint szedő 
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betegeket a napfénytól és az UV-sugárzástól óvni 
kell, bór erythema 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 vagy azt követően fel
lépő súlyos hasmenés esetén pseudomembranosus 
colitisre kelt gondolni, ezért ilyenkor a szükséges di
agnosztikus és terápiás lépéseket meg kell tenni. 
Perisztaltikát gátló szer adása kontraindikált. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4516 (50 mg); 
OGYI-T: 4517 (100 mg); OGYI-T: 4518 (200 mg) 

THOMAF'YRIN.ftab'l~ttii(lol<; iox) .• , •• , •• 
:édEH·-~~:~Gé_~·;_l~_:g:~LH~i:~.!:.:;~:.;·',:;:·.;:;.-..::~:::,·~:.;:;:;:.;·;:, 
.. · < : .T - A~Ck6d ~0.?8~51[ 

Fájdalomcsillapító, lázcsillapftó és gyulladás
gátló. A koffein tartalmamiatt alkalmas nappali anal
geticumnak. 

Az acetilszalicilsav és a paracetamol a proszta
glandin-szintézis gátlása révén (a paracetamol fő
leg a központi idegrendszerben) fejti ki fájdalomcsil
lapító és gyulladásgátló hatását. Az acetilszalicil
savnak köszönhetóen a készitménynek antirheuma
tikus hatása is van. A koffein az agyerek Ionizálása 
révén fokozza az analgetikus hatást. 

Az acetilszalicilsav a gyomorban csaknem töké
letesen lelszivódik és nagyobbrészt szaliciláttá 
hidrolizáL A hatás kb. 20 perc múlva áll be. A szali
cilát plazmafelezési ideje 2-3 órát tesz ki. A szali
cilát szabadon, vagy konjugált alakban ürül ki a ve
sén keresztül. 

A paracetamol gyorsan és teljesen felszívódik, a 
maximális plazmakoncentrációt 30-120 perc múlva 
éri el. A plazmafelezési idő az életkortól függetlenül 
1-4 óra. A paracetamol a májban metabolizálódik, 
és glukuronid alakban, ill. fiataloknál és gyermekek
nél főleg szulfát alakban ürül ki a vizeletteL Egy in
termedier metabolitja, az N-hidroxil származék fele
lős a paracetamol toxicitásáért túladagolás vagy 
tartós alkalmazása esetén. 

A koffein gyorsan és tökéletesen telszivódik és 
metabolizát, felezési ideje 3-7 óra. 
e Hatóanyag 

250 mg acidum acetylsalicylicum, 200 mg 
paracetamolum, 50 mg coffeinum fehér, egyik olda~ 
lán felezóvonallal, másik oldalán "THOMAPYRIN" 
jelzéssel ellátott tablettánkénl. 
• Javallat 

Fájdalmas állapotok, pl. fejfájás (idöjárásvál-

tozás eseteiben is), migrén, menstruációs pana
szok, idegfájdalmak, rheumás panaszok, fogfájás. 
Láz és fájdalom, meghűléses betegségekben és 
influenzában. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a szalicilátokkal vagy a parace
tamollal szemben. Haemorrhagiás diathesis, gyo
mor- és bélfekélyek, kifejezett máj~ és vesefunkció 
zavarok, genetikai eredetű glukóz~6-foszfát~ 

dehidrogenáz hiánya {a tünet haemolytikus anae
mia), túlzott, ill. krónikus alkoholfogyasztás, az első 
életév. 

Fokozott óvatosság ajánlatos asthm8. bronchi
ale: analgeticum-intolerantia {asthmás rohamok, rhi
nitis, súlyos bórreakciók jelentkezése); fokozott vér
zékenységgel járó betegségek, oxaluria, valamint, 
enyhébb máj- és vesekárosodás esetén. 

A terhesség utolsó harmadában ellenjavallt A 
terhesség első hat hónapjában (ezen belül is ki
emelten az első trimenonban) és a szapiatás idő
szakában az előny/kockázat gondos egyedi mérle
gelése alapján csak fokozott elővigyázattal alkal
mazható, a dózist alacsony értéken kell tartani és le
hetőleg egyszeri adagokra szorítkozni. Igen nagy 
adagok eselén állatkísérletekben teratagen hatást 
észleltek. Humán alkalmazása során teratagen koc
kázat nem volt megállapítható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: 1-1 
Y2 tabletta, legfeljebb 3-szor naponta. 

9-12 éves gyermekeknek: Yz--1 tabletta, legfel
jebb 3-szor naponta. 

6-9 éves gyermekeknek: % tabletta, legfeljebb 
3~szor naponta. 

Csökkent máj- és vesemúködés esetér, az 
adag-intervallurnak meghosszabbítandók. 

A tablettát böséges folyadékkal kell bevenni 
vagy vízben szélesni hagyni, majd utána bősége
sen folyadékot inni. 
e Mellékhatás 

Az ajánlott adagolás mellett ritkák. 
Hosszantartó alkalmazás eselén viszonylag 

gyakran lépnek fel gyomorpanaszok, occult gas
trointestinalis vérzések, amelyek ritka esetekben 
vashiányos anaemiához vezethetnek, továbbá a 
vérzési idő meghosszabbodása. 

Ritkán: allergiás erythematosusos urticariás bór
reakciók, amelyeket néha hőemelkedés kisér ("drug 
lever"); nyálkahártya-laesiók. A koffein komponens 
következtében nyomás a fejben, alvászavarok. 

Nagyon ritkán: allergiás reakciók a csontvelő ré
széről: leukocytopenia, thrombocytopenia, pancy
topenia, asthmarohamok kiváltása. 

Rendkívül ritkán: methaemoglobinaemia, széna
nátha, orrnyálkahártya duzzadás. 

Magas dózisok esetében szédülés, fülcsengés, 
vagy gastrointestinális fekélyek léphetnek fel, súlyos 
vérzésekkeL 
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A paracetamol magas dózisokban történő bevé
tele, naponta több gram paracetamol hosszabban 
tartó vagy állandó szedése vesefunkció-zavarok
hoz, súlyos májkárosodáshoz, továbbá vérképelvál
tozásokhoz vezethet A hepatotoxikus hatás klinikai 
és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 48-72 
órával jelentkeznek. 

A koffein túladagolása látászavarokat görcsö
ket ingerlékenységet és szívrilmus-zavarokat okoz
hat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejű alkalmazása egyes gyógyszerek hatá
sát erősíti: 

- az alvadásgátlók és thrombocytaaggregatio
gátló szerek {kumarinszármazékok, heparin, dipiri
damol és sulfinpirazon) hatását; 

- a gyomor-, bélvérzés kockázatát glukokor
tikoidokkal történő együttes kezelés esetén; 

- a nemszteroid antirheumaticumok nemkívánt 
hatásait; 

- a vércukorcsökkentő gyógyszerek {szulfinkar
bamidok) hatását; 

- metotrexát hatását és nemkívánt hatásait. 
Együttadása csökkenti a következő gyógysze

rek hatását: 
- a spironolacton, a furosemid és az uricos

uricumok (probenecid, sulfinpirazon) hatását; 
-a klóramfenikol kiürülési sebességél (ötödé

re). 
A koffein gyorsítja az ergetamin felszívódását. 
A metoklopramid fokozza a paracetamol felszí

vódását. 
A szalicilamid megnyújtja a paracetamol eliml

natiós felezési idejét, k!fmuláció következtében, fo
kozza a májra toxikus metabolitok képzódését. 

A májenzim-induktorok {pl. a barbiturátok, 
antiepilepticumok és a rifampicin) fokozzák a para
cetamol hepatotoxicitását. 

Alkohol egyidejű fogyasztása fokozza a 
Thomapyrin hepatotoxicitását és rontja a gyomor tű
rőképességét. 

• Figyelmeztetés 
Gyermekek és serdülők esetében egyes esetek

ben életveszélyes Reye-syndromát {májkárosodás, 
encephalopathia) írtak le, vírusfertőzésekkel (pl. bá
rányhimlóvel) összefüggéSben. Ennek első jelei: tar
tós hányás, enyhe kábultság, öntudatlanság. Azon
nal intenzív kezelést igényel. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét {a szérum h(!gysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós alkalmazás eselén nem zárhatók ki telje
sen a vesekárosodások. A vesefunkció ellenórzen
dó. 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Túladagolás intoxicatiós tünetei: Elótérben áll
nak a lokális ingertünetek, így az émelygés, hányás, 

gyomorfájás, ehhez járul még szédülés, fülcsengés 
és hyperventillatio respiratorikus alkalosissaL A mér
gezés későbbi szakaszában centrális tompultság, 
láz, a bór sárgasága, hypoglykaemia, valamint res
piratorikus és metabolikus acidosis és coma áll be. 

Kezelése: Antidotum paracetamol-intoxi-
catióban: N-acetil-cisztein az első 10 órán belül, pl. 
{orálisan: kezdeti adag 140 mg/ttkg, 8 ór_a. múlva 70 
mg/ttkg fenntartó adag minden 4 órá.ban:) · 

Acetilszalicilsav-intoxicatio esetében: óvatos 
gyomormosás. Lélegeztetés és folyadékbevitel (in
fúzió), körültekintő intenzív kezelés, az elektrolit- és 
sav-bázis háztartás ellenőrzése mellett, valamint 
megfelelő terápia. 

Eltartás: szabahőmérsékleten közvetlen fénytól 
védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4355 

A Thyrex levothyroxint, azaz T
4 

pajzsmirigyhor
mont tartalmaz. A kívülról bevitt T 4 a szervezetben 
aktiv 1-trijodthyroninná (T3) alakul. 50 mg T 4 10 mg 
T 3-mal és 30 mg glandula thyreoideával terápiásan 
egyenértékű. A T 4 biológiai felezési ideje hosszabb, 
mint a T 3~é. Viszonylag lassú kezdeti, lassú emelke
dó és hosszabb tartós hatással rendelkezik, mint a 
T,. 

A tabletták jól oszthatók, és a bevétel után na
gyon gyorsan feloldódnak. A Thyrex különösen tar
tós, folyamatos medicatióra alkalmas. 

A T 4 felszívódása éhomra 75-85%-os, egyidejű 
táplálékfelvétel mellett ez azonban 35%-ig is lecsök
kenhet 

A T 4 pajzsmirigyhormon hatásának kezdete 3-5 
nap. Hatástartama 7-10 nap. Kötődése a plazmafe
hérjéhez 99,5%. Plazmafelezési ideje 7 nap. 

A plazmafelezési idő, valamint a biológiai felezé
si idő hypothyreosisban és terhességben enyhén 
növekszik, hyperthyreosisban enyhén csökken. A 
T3-má való dejodálódás gyakorlatilag minden szö
vetben végbemegy. 

A hormon egy része a májban konjugálódik és 
az enterohepatikus keringésben tönkremegy; az 
inaktiválódás további fontos helyei a vesék és az 
izomzat. A hormon egy része változatlanul ürül a 
széklettel. 

Mivel a hormonsubstitutio az endogen T 
4 

anyag
cseréjét megváltoztathatja, a sleady-state állapot 
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csak néhány hónap múlva alakul ki. A T 4 hosszú 
plazmafelezési ideje miatt elegendő a Thyrexet 
naponta egyszer bevenni. Mindenesetre a T 4 cumu
latióját esetleg csak néhány hét után lehet észre
venni. 
e Hatóanyag 

0,1 mg (100 !lg), ill. 0,16 mg (160 !lg) levothy
roxinum .natricum fehér színű, egyik oldalán negye
delő vonafial ellátott (O, 1 mg-os), ill. egyik oldala 
konkáv felületű és felező vonallal ellátott (0,16 mg
os) tablettánként. 
e Javallat 

Elsődleges és másodiagos hypothyreosis. 
Euthyreotikus strumák. 
Strumectomia utáni recidíva prophylaxis, és re

cidíva terápia. 
Thyreostatikusan kezelt hyperthyreosisok kisérő 

medicatiója. 
Thyreoiditis kiegészítő kezelése. 
Kezelt pajzsmirigy malignoma kiegészítő terá

piája. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. Myocardialis infarctus, myocarditis, 
illetve pancarditis, angina pectoris, szívelégtelen
ség, tachycardiás ritmuszavar és kezeletlen mel
lékvesekéreg-insufficientia. 

Óvatosság ajánlott latens coronariainsufficien
tiában, arteriás hypertoniában, súlyos diabetes mel
litusban hosszabb ideje fennálló myxoedemaban, 
vagy idősebb betegek esetében (lásd .Figyelmez
tetés"). 

A T 4-nek T 3-má való hiányos conversiója esetén 
(pl. májbetegségekben vagy teljes thyreoidectomia 
után) T 3 tartalmú készítményt kell alkalmazni. 

A hypercholesterinaemia és az elhízás nem je
lent indikációt, kivéve ha egyidejűleg hypothyreosis 
áll fenn. 
e Adagolás 

A Thyrex adagolását, hasonlóan a többi pajzs
mirigykészítményhez, egyénileg kel\ megállapítani. 
A túladagolás, cumulatio esetleges jeleire figyelmet 
kell fordítani (lásd .Figyelmeztetések"). Ilyen esetek
ben az adagot csökkenteni kell. Olykor a kezelést 
meg kell szakítani; a tünetek megszűnése után ki
sebb adagokkal a kezelést ismét el lehet kezdeni. 

A tablettákat szétrágás nélkül, pohár vízzel kell 
bevenni, legjobb a reggeli étkezés előtt 1 órával, mi
vel a táplálékfelvétel a T 4 felszívódását erősen gátol
hatja. 

Fe/n6ttek számára átlagos adagolás 
Elsődleges és másodiagos hypothyreosis: 
Kezdő adagként naponta 25-50 ).lg(%-% db O, 1 

mg-os vagy 1f.i db O, 16 mg-os Thyrex tabletta), idős 
coronariascierotikus betegeknek vagy hosszabb 
ideje fennálló myxoedema esetén esetleg csak 
12,5 ).lg. 

A beteg mindenkori reakciója szerint a napi ada-

gat 1-4 hetenként 50-100 J.lg-mal (Yr1 db O, 1 mg
os, vagy% db O, 16 mg-os Thyrex tabletta) szabad 
emelni. 

A fenntartó dózis általában 100-300 J.lg (1-3 db 
O, 1 mg-os, vagy 1-2 db O, 16mg-os Thyrex tabletta) 
naponta. A betegek mintegy 90%-ában a TSH-kon
centrációk 100-200 11g T4 adaggal normafizálód
nak. 

A 60 év feletti betegek pajzsmirigyhormon-szük
séglete kb. 25%-kal alacsonyabb, mint a fiatalabb 
felnőtteké. 

Euthyreotikus strumák: 
Naponta 100 J.lg (1 tabi. 0,1 mQ-os vagy% db 

0,16 mg-os Thyrex tabletta). Általában 2 hét után 
napi 2 db 0,1 mg-os vagy 1 db 0,16 mg-os Thyrex 
tablettára (maximálisan 200 ).lg) emeljük az adagot. 

Strumectomia utáni recidiva-prophy/axis, és 
recidiva-terápia: 

Napi 100-150 ).lg (1-1% db O, 1 mg-os vagy Yr1 
db O, 16 mg-os Thyrex tabletta) fenntartó gyógysze
relésként 

Hyperthyreosisok (thyreostatikus terápia kisérő 
gyógyszereléseként): 

Napi 50-150 11g (Y2-1 %. db O, 1 mg-os vagy %-1 
db o, 16mg-os Thyrex tabletta). 

Thyreoiditis: 
Alapkezelés (antibioticumok, corticosteroidokJ 

kisérő gyógyszereléseként naponta 100--150 11g 
(1-1% db 0,1 mg-os vagy %-1 db 0,16 mg-os 
Thyrex tabletta), amennyiben hypothyreosis áll fenn. 

Kezelt pajzsmirigy-malignoma kiegészítő terápi
ája: 

Naponta 200-300 }lg (2-3 db O, 1 mg-os vagy 
1Yr2 db 0,16 mg-os Thyrex tabletta), suppressio 
céljából. 

Fenntartó dózisként mind a substitutiós terápia, 
mind a suppressiós kezelés esetében gyakran 
150--160 ).lg a megállapított dózis. Akiknek ez az 
adag szükséges, azoknak kényelmesebb naponta 
csak 1 db 0,16 mg-os Thyrex tablettát bevenni. 

Amennyiben a beteg napi 20G-400 !lg (2-4 db 
0,1 mg-os vagy 1114-2% db 0,16 mg-os Thyrex tab
letta) feletti adagra nem reagál, matabsorptióra 
vagy hiányos beteg-együttműködésre gondolha
tunk, illetve a kórismét felül kell vizsgálni. 

Gyermekek számára átlagos adagolás: 
A lehető leggyorsabban kell az euthyreosis el

érésére törekedni, hogy a testi és szellemi fejlődés 
károsadását megelőzzük. Gyermekeknek a napi 
adagot mindig reggel adjuk. 

Hypothyreosis: 
Kezdetben napi 50 J.lg-nál (%db O, 1 mg'{)s vagy 

1f4 db 0,16 mg-os Thyrex tabletta) magasabb ada
got ne adjunk. A napi adagot óvatosan 1-4 heten
ként 25-50 f..lg-mal (lf4-Y2 db O, 1 mg-os vagy 1f4 db 
0,16 mg-os Thyrex tabletta) kell emelni, a napi 
50-150 J.lQ-OS (Yr1 %db 0,1 mg-os vagy Yr1 db 
0,16 mg-os Thyrex tabletta) fenntartó adagig. Az 
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életkor, a fiatalkori fejlődéssei párhuzamosan az 
adagok 300-400 f..lg-ig (3-4 db O, 1 mg-os vagy 2-2 
%db 0,16 mg-os Thyrex tabletta) történő emelése 
válhat szükségessé. 

. A legmagasabb adagok: 
Eletkor Testsúly J.!Q/ttkg Mennyiség 

O-il 
hónapos 

7 12 
hónapos 

1 3 
éves 

3-7 
éves 

7 12 
éves 

12 év 
felett 

(kg) O, i mg-os 
tablettából 

3-ö 8-10 napi'!.% 
tabletta 

6-10 6-8 napi Y.-"4 
tabletta 

14 kg-ig 6-8 napi %-1 
tabletta 

14-24 4 napi %-1 
tabletta 

24-38 3-4 napi %-1% 
tabletta 

38-{;5 3 napi 1-2 
tabletta 

• Mellékhatás 

Mennyiség 
0,16 mg-os 
tablettából 

napi y., 
tabletta 

napi Y.-Y2 
tabletta 

napi'!.-% 
tabletta 

napi% 
tabletta 

napi%-% 
tabletta 

napi 1 
tabletta 

A kezelés kezdetekor a szokásos terápiás ada
gok me!lett, különösen fizikai terhelés eselén tachy
cardia, stenocardiás panaszok és izomgörcsök lép
hetnek fel. 

Korábban is fennálló szívbetegség esetén a hir
telen substitutio súlyos angina pectorishoz, myocar
dialis infarctushoz, szívelégtelenséghez vagy hirte
len szívhalálhoz vezethet. Fennálló szívbetegség 
esetén alacsonyabb dózisokkal kell kezdeni a terá
piát és az adagot lassan, az egyéni válasznak meg
felelóen szabad csak emelni. 

Bórkiütéseket megfigyeltek. 
A nemkívánafos mellékhatások az adag csök

kentésével enyhíthetök 
Gyermekekben a hosszabb időn át adott túl ma

gas T 4 adagok csontérési zavarhoz vezethetnek. 
Gl GyógyszerkölcSönhatás 

Az anticoagulansok (lásd "Figyelmeztetés"), 
szívglikozidok, triciklikus antidepressansok és 
sympathom'1meticumok hatása erősödhet. Fenito
in, acetilszalicilsav és klofibrat a T 4 hatását erősít
heti. 

T 4 és amiodaron együttes alkalmazása hyper
thyreosishoz (ritkáQban hypothyreosishoz) vezethet. 

Az oralis antidiabeticumok és az inzulin hatását 
a T4 gyengítheti. Barbiturátok a T 4 hatását gyer,Jgít
hetik. A T 4_ nek T3-má való átalakulását a !)-receptor
blokkolók csökkenthetik. 

A diazepam a T4 plazmaproteinekhez történő 
kötődésével interferálhat. 

A Thyrex felszívódását kolesztiramin és acetil
szalicilsav (lásd ,.Figyelmeztetés"), szája alapU táp
lálkozás, illetve diarrhoea vagy malabsorptiós synd
romák gátolhatják 

Máj- és vesebetegségek, jódtartalmú készitmé
nyek, ösztrogének (pl. oralis contraceptivumok), 
androgenek, corticosteroidok, fenitoin, szalicilátok, 

szulfonamidok, fenilbutazon. anticoagulansok é~ 
más gyógyszerek a pajzsmirigyhormonok laborató~ 
riumi értékeit megváltoztathatják. 
. Ösztro~.én~k (te~hesség, oralis contracep. 

t1vumok ) novelik a pajZ:;mirigyhormonok plazmakö
tődés-kapacitását Ez a tény az athyreotikus nóbete· 
gek substitutiós T 4-igényét emelheti. 

Ketamin egyidejű adása hype_rtoniát és tachy
cardiát okozhat. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás időszakában a stru
materápiát, amennyiban az már a terhesség elött 
bevezetésre került, ugyanolyan, vagy szükség ese
tén valamivel magasabb adagolásban folytatni kell, 
mivel a pajzsmirigyhormonokat kötő kapacitás meg
növekedett. 

Coronaria-megbetegedésekben a terápiát ala
csonyabb adagokkal kell indítani és csak nagyobb 
időközökben, lassan emelhetö. 

Gyermekeknél az esetlegesen fellépő femurfe
jes-epiphysiolysisre gondolni kell. 

Secunder hypothyreoidismusban mellékveseké
reg-insufficientia állhat fenn. Ilyen esetekben corti
costeroid terápia célszerű. Ilyenkor a Thyrex-szel 
történő substitutiós terápia megkezdése előtt, illetve 
azzal egyidejűleg a fennálló mellékvesekéreg-insuf
ficientiát is kezelni kell. 

Egyidejű anticoagulans terápiában a kezelés 
kezdetekor a prothrombinidőt rendszeresen 
ellenőrizni kell. Diabetes mellitusban pajzsmirigy
hormon-készítményekkel történő kezelés kezdeti fá
zisában a vércukorszintet rövidebb időközökben 
kell kontrollálni. 

Különös óvatosság szükséges amiodaron egy
idejű adása mellett (a pajzsmirigyhormonokat a ke
zelés előtt és közben rendszeresen ellenőrizni kell!) 
A pajzsmirigyhormonokat a kolesztiramin, ill. az 
acetilszalicilsav bevétele előtt 4-5 órával kell alkal
mazni. Pajzsmirigyhormon-készítménnyel történő 
kezelés idején a fenitaint ne adjuk iv. (a pajzsmirigy
hormonok hatása növekedhet a plazmafehérje-kö
tésból történő kiszorítás révén). 

Kezelt hypothyreosisban az esetlegesen vissza
maradt autonom pajzsmirigyműködésre figyelem
mel kell lenni, és adott esetben az adagot csökken
teni kell. Malabsorptióban az adagot megfelelűen 
emelni kell. Régóta fennálló hypothyreosisban szen
vedő betegek a pajzsmirigyhormonokra érzéke
nyebben r.eagálhatnak. 

Túladagolásban a hyperthyreosis tünetei, mint a 
fejfájás, izzadás, hóhullámok, tremor, nyugtalanság, 
tachycardia, mellkasi anginás állapotok, szívrit
muszavarok, diarrhoea, hányás, glycosuria, fogyás, 
láz, dyspnoe, a menstruatiós ciklus zavarai, izom
gyengeség, álmatlanság és psychotikus zavart álla
potok bizonyos késéssel léphetnek feL 

Ezek a reakciók az adag csökkentése után vagy 
a kezelés átmeneti felfüggesztésére többnyire meg-

F/2007 



szúnnek. A kifejezettebbek p-receptor blockolókkal 
{pl. propranolol) enyhíthetők. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól és nedvességtól 
védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4644: OGYI-T.: 4645 

llCL?~IDINE'C~INOIN 250 hig··········• .. ·.•. l filmtabletta (20Ji:h· · ·•• · · 

Gátolja a thrombocyta-aggregatiót, felszabadítja 
a thrombocyta faktorokat ezáltal megnyújtja a vér
zési időt. Hatása dózisfüggő. Nincs szignifikáns in 
vitro aktivitása. Hatását csak in vivo fejti ki, habár 
nincs bizonyított aktív, keringó metabolitja. Gátolja a 
fibrinogén - ADP dependens - kötődését a throm
bocyta membránhoz. A ciclooxigenáz enzimet nem 
gátolja. A thrombocyta cAMP nem játszikszerepeta 
hatásmechanizmusban. A ticlapidin therápiás 
adagja 50-70%-ban gátolja az ADP indukálta {2,5 
mmol/1) thrombocyta-aggregatiót. Napi 2-szer 250 
mg adásakor 2 napon belül alakul ki a thrombocyta
aggregatio gátlás, a maximális hatás 5--8 nap alatt 
érhető el. A kezelés megszakitását követően a vér
zési idő és egyéb thrombocyta funkciók a betegek 
többségében egy héten belül normalizálódnak. 

Az egyszeri, oralis adag felszívódása gyors és 
gyakorlatilag teljes. A beadás után megközelítőleg 2 
óra múlva alakul ki a szérum csúcskoncentráció. Ét
kezés utáni bevétele növeli a biológiai hasznosítha
tóságat A .. steady-state" plazmaszint 2-szer 250 
mg adagolásamellett 7-10 nap alatt érhető el. 

Eliminációs felezési ideje megközelítőleg 30-50 
óra. A thrombocyta-aggregatio gátlás nem mutat 
közvetlen összefűggést a plazmaszinttel. Zömében 
a májban metabolizálódik, 5G-60%-a a vizelettel, 
23-30%-a a széklettel eliminálódik. 
• Hatóanyag 

250 mg ticlopidinium chioratum filmtablettán
ként. 
• Javallat 

Agyi és végtagi artériás keringési zavarban 
szenvedő betegek cerebro- és cardiovascularis 
akut ischaemiás komplikációinak prevenciója. 

Extracorporalis keringés·. okozta thrombocyta 
rendellenességek megelőzése és korrekciója sebé
szet! beavatkozások és chronicus haemodialysis 
esetén. 

Mivel a tiklapidin kezelés súlyos, néha életve
szélyes neutropenia/agranulocytosis kialakÚiásához 
vezethet ezért adása a megadott indikációkban 
azon betegeknek ajánlott, akik acetilszalicilsawal 
szemben intoleránsak, vagy akiknél az acetilsza\ici\-

sav hatása nem volt kíelégító. {lásd Figyelmeztetés 
részt is). 
e Ellenjavallat 

Tiklopidinnel szembeni túlérzékenység. Hae
morrhagias diathesis. Vérzésre hajlamosító szervi 
léziók: aktív gastroduodenalis ulcus. haemorrhagias 
cerebrovascularis történések aküt fázisa. Megnyúlt 
vérzési idővel járó vérképzőszervi megbetegedé
sek. Súlyos májkárosodás. Leukopenia, thrombocy
topenia, agranulocytosis az anamnézisben. Terhes
ség, szoptatás. Egészséges egyénekben thrombo
sis elsődleges megelőzésére nem alkalma?ható. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: a szokásos adag naponta 2-szer 1 
filmtab\etta, étkezés közben. Idős betegeknek a 
szokásos adagok adhatók. 

Gyermekeknek adása nem javasolt. 
• Mellékhatás 

Vérképzószervi 
Neutropenia, esetenként súlyos neutropenia ill. 

agranulocytosis. Ritkán csontvelő aplasia, pancy
topenia, thrombocytopenia. Rendkívül ritkán throm
bocytopeniás purpura, haemolyticus anaemia. 

Vérzések 
Vérzéses szövódmények {pre- és postoperatív 

esetekben). 
Gastrointestinalis 
Hányinger, hasmenés amely általában átmeneti 

és enyhe- főleg a kezelés első három hónapjában. 
Bórtünetek 
Bárkiütések {maculopapularis vagy urticariás 

amely gyakran társul pruritussal), általában a keze
lés első 3 hónapjában. A bórtünetek generalizálód
hatnak, de a kezelés megszakításával néhány na
pon belül megszúnnek. 

Máj 
Ritkán hepatitis és cholestasisos icterus a keze

lés első hónapjában. Letatyásuk a kezelés megsza
kitását követően általában kedvező. 

Egyéb 
Esetenként szédülés, fejfájás, ill. más lokalizáci

ójú fájdalom, gyengeségérzés, étvágytalanság. Rit
kán kábultság, fülzúgás, szívdobogásérzés, ideges
ség. 

Laboratóriumi értékek megváltozása 
Ritkán alkalikus foszfatáz-, transzamináz- és 

bilirubin értékek emelkedése a kezelés első 4 hó
napjában. Szérum koleszterin és triglicerid szint 
emelkedése elOfordulhat tartós kezeléskor. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- nemszteroid gyulladásgátlókkal {a vérzés 

kockázata megnő) 
- thrombocyta-aggregációt gátló gyógyszerek

kel {a vérzés veszélye megnő) 
- oralis anticoagulánsokka\ {a vérzés kockázata 

megnő) 
- heparinokkal (a vérzés veszélye megnő) 
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- szalicilát származékokkal {a vérzés veszélye 
megnő) 

Együttadása kerülendő: 
- teofilllnnel (a tiklapidin .a plazma teofillin szint

jét megemeli). 
Amennyiben együttadásuk elkerülhetetlen, a 

plazma teofillin szintet is rendszeresen mérni kell. 
Tiklapidin kezelés során valamint annak befejezése
kor a teofillin adagját szükség szerint változtatni kell. 

- digoxinnel (a plazma digoxi n szint enyhén (kb. 
15%-kal) csökken) 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszer, kizárólag a javallatok, az ellenja
vallatok és a gyógyszerkölcsönhatások fejezetben 
leírtak szigorú betartásával, valamint a figyelmezte
tésben foglaltak szerint alkalmazható. 

Súlyos és néha halálos kimenetelű vérképző
szervi és vérzési mellékhatások is előfordultak az al
kalmazás során, amelyek az alábbi körűlmények kö
zött jelentkeztek: 

- elégtelen monitorozás, a mellékhatások késői 
megállapítása és azok nem megfelelő kezelése. 

- nem szteroid gyulladáscsökkentők, thrombo
cyta-aggregációt gátló gyógyszerek, anticoagulán
sok, szalicilátok egyidejű alkalmazása. 

A terápia megkezdésekor, majd a kezelés 
első 3 hónapjában 2 hetenként haemato\ógiai 
ellenőrzés {teljes vérkép, kvalitatív vérkép, 
thrombocyta számlálás, vérzési idő ellenőrzés) 

szükséges. Neutropenia {neutrofil granulocytaszám 
< 1500/mm3) vagy trombocytopenia {thrombocyta
szám < 1 00000/mm3) kialakulásakor a kezelést meg 
kell szakítani. 

Vérzésre hajlamos bet~Qeknek fokozott óvatos
sággal, orvosi felügyelet mel\ett kell alkalmazni. 

Nem sürgős sebészet! beavatkozás esetén -ha
csak nem kifejezetten vérlemezke gátló hatás kívá
natos, - a mútét előtt legalább egy héttel abba kell 
hagyni a készítmény adagotását a jelentős vérzési 
veszély miatt. 

Sürgős sebészeli beavatkozás esetén a meg
nyúlt vérzési idő okozta kockázat csökkentésére al
kalmazható: 0,5-1,0 mg/ttkg metilprednizolon iv. 
esetleg ismételve: 0,2-0.4 mg/ttkg dezmopresszin 
(vazopresszin): thrombocytában dús (vér) plazma. 

Károsadott májfunkciójú 'betegeknek adása fo
kozott óvatosságat igényel, és a kezelést fel kell füg
geszteni ha hepatitis vagy icterus lép fel. 

Tartós és/vagy súlyos hasmenés valamint há
nyinger esetén a kezelést meg kell szakítani. 

Terhesség, ill. szoptatás idején történó alkalma
zására jelenleg nincsenek kielégitő adatok. Ezalatt 
terheseknek és szoptató anyáknak nem adható. 

A beteget figyelmeztetni kell arra, hogy sebé
szeli vagy fogászati beavatkozások esetén a be
avatkozást végző orvost feltétlenül tájékoztassa a 
tiklapidin szedéséról, továbbá fel kell hívni a beteg 
figyeimét arra, hogy az orvost azonnal értesítse ha: 

allergiás bőrtünet, vérzés vagy vérömleny, láz, to
rokgyulladás, szájnyálkahártya kisebesedés, torok
fájás, tartós hasmenés, sárgaság jelentkezik. 

Azonnali vérképellenőrzés szükséges láz, torok
gyulladás, szájnyálkahártya kisebesedés esetén. A 
kezelés folytatását, ill. megszakitását a vérképelle
nórzés eredménye dönti el. 

E gyógyszer esetenként szédülést, gyeng13ség
érzést, kábultságot, fülzúgást okozhat; ·a k6nCent
rálóképességet csökkentheti. Ezért az orvos egye
dileg határozza meg a közlekedésben való részvé
telre, a baleseti veszéllyel járó munka végzésére vo
natkozó korlátozást vagy tilalmat. 

Túladagolás esetén hánytatás, gyomormosás és 
egyéb általános támogató kezelés ajánlott. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (20-25 °C között) 
tárolandó. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4540 

A mentol illatú inhalációs aeroszol hatóanyaga, 
a nedocromil natrium gátolja a gyulladásos sejtek 
aktivitását, melyek az asthma patomechaniz
musában szerepet játszanak. Megakadályozza a 
gyulladásos mediátorok, mint a hisztamin és az 
eicosanoidok kiszabadulását a hízósejtekből, vala
mint az eosinophil sejtek és neutraphitek kemotak
tikus reakcióját. 

Állatkísérletekben a hatóanyag megakadályozza 
az antigén kiváltotta hörgószúkületet, a léguti oede
ma képződését, a késői reakciót, valamint a hörgő 
hiperreaktivitás és a citromsav kiváltotta köhögést, 
továbbá a nem specifikus ingerek {cigarettafüst, 
kéndixoid, fizikai terhelés, hideg levegő) által kivál
tott hörgő hiperreaktivitást 

Asthmában a szer gyulladásgátló hatása bizo
nyított, mivel megakadályozza az antigén kiváltotta 
eosinophil beáramlás! és 16 hetes kezelés után a 
hörgő nyálkahártyában csökkenti az aktivált 
eosinophilek számát. 

Az asthma kezelésében a gyógyszerkészítmény 
javítja a putmanalis funkció!, csökkenti a súlyos ro
hamok gyakoriságát, a bronchospasmust, a köhö
gést és-a bronchialis hiperreaktivitást 
o Hatóanyag 

2 mg nedocromilum natricum adagonként, azaz 
224 mg nedocromilum natricum palackonként 

Egyéb alkotórészek: dentomint, diklór-difluor
etán diklór-diflour-metán, szorbitán trioleát. 
• Javallat 

Reverzibilis obstruktív léguti betegségek: asth
ma bronchiale; extrinsic és intrinsic formája, asth-
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matikus bronchitis, késői típusú asthma, terhelés és 
különböző stimulusok (hideg levegő, inhalált 
allergének, légszennyeződés) kiváltotta broncho
spasmus. Profilaktikus kezelésként folyamatosan al
kalmazható. 
e Ellenjavallat 

Acut bronchospastikus roham, bármely alkotó
rész iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

A szelep egyszeri nyitásával 2 mg hatóanyagú 
permet távozik a palackból. 

Egy palackbóllegalább 112 adag permetezhe
tó ki. 

Gyermekeknek 12 éves kor felett adható, a fel
nőttekével azonos adag szükséges. 

A szokásos adag 2-szer 2 belégzés naponta, 
súlyos esetben emelheló naponta 4-szer 2 belégzé
sig, a beteg állapotától függóen. 

Egyszeri dózisa 2 adag (4 mg), amely néhány 
perccel az expozíció előtt alkalmazva több órán ke
resztül véd a bronchospasmus ellen. 

A napi összdózis nem lépheti túl a 8 adagot (16 
mg-ot). 
e Mellékhatás 

Fejfájás, gastrointestinalis tünetek: hányinger, 
hányás, étvágytalanság, hasi fájdalom, ízérzésza
var. Ezek rendszerint enyhék és átmenetiek. lrritatio: 
köhögés vagy bronchospasmus ritkán előfordulhat
nak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A készítmény nem alkalmazható akut asthmás 
roham tüneteinek enyhítésére. 

A gyógyszerkészítményt rendszeresen, minden
nap kell alkalmazni. 

Azon betegeken, akik asthmájuk miatt más ke
zelésben részesülnek, a Tilade Mint kiegészítő ke
zelésként adható. Sok esetben bizonyítottan fokoz
za a terápiás hatást, úgy az egyéb gyógyszerek fo
kozatos csökkentése vagy elhagyása is lehetsé
ges. 

12 éves kor alatti gyermekeken a gyógyszer ha
tékonysága és biztonságassága nem bizonyított. 

ÁllatkisérJetes vizsgálatok szerint vemhesség
ben és szoptatáskor alkalmazásának nincs kocká
zata. Kellő humán tapasztalatok hiányában azon
ban terhesség és szoptatás idején (különösen a 
terhesség első trimesterében) használata kerülen
d6. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, közvetlen 
napfénytól védve. 

A palack túlnyomás alatt van! Tartalmát forró 
tárgyra vagy lángba permetezni, továbbá az üres 
palackat tűzbe dobni nem szabad. 
e Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4564 
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Nemszelektív p-adrenerg blockoló. Enyhe intrin
sic szimpatomimetikus hatással rendelkezik. Memb
rán-stabilizáló hatása nincs. Lokálisan alkalmazva is 
számolni kell szisztémás hatásokkal is. 
e Hatóanyag 

5,0 mg, 12,5 mg illetve 25,0 mg timolaium (timo
leli um maleinicum formájában) 5 ml vizes oldatban. 
Konzerválószer: 0,5 mg benzalkonium-klorid. 
• Javallat 

A szem belnyomásának csökkentése, megemel
kedett szembelnyomás, króriik-us nyitott zúgú glau
coma, aphakiás glaucoma esetén. 

Szűk zugú glaucomában és glaucoma roham 
veszélye eselén mioticummal együtt adható! 
• Ellenjavallat 

Asthma bronchiale, krónikus obstruktív léguti 
megbetegedések. Bradycardia, ll. és lll. fokú AV
black, cardialis shock, cardialis decompensatio. 

A hatóanyaggal vagy benzalkonium-kloriddal 
szembeni túlérzékenység. 
e Ellenjavallat 

Relatív krónikus bronchitis. Raynaud-syndroma, 
perifériás artériás érszúkúlet, myasthenia gravis, 
diabetes mellitus. 
e Adagolás 

A szembelnyomás értékétól függóen szokásos 
kezdő adagja naponta 2-szer 1 csepp Timohexal 
O, 1% vagy Timohexal 0,25% vagy Timohexal 0,5% 
szemcseppból a kötőhártyazsákba cseppentve. 

A szembelnyomás kívánt értékre való csökkené
se után az adag csökkenthető, pl. napi 1 csepp a 
még hatásos koncentrációja szemcseppbóL 
• Mellékhatás 

Conjunctivitis, szemszárazság, látászavarok. 
A hatóanyag esetleges felszívódását követően 

szisztémás p-adrenerg blackaló hatások: palpitatio, 
arrhythmia, bradycardia, AV-black, syncope, szív
elégtelenség,_ szívmegállás. 

Hypotonia, cerebrovascularis zavar, nehézlég
zés, bronchospasmus. 

Fejfájás, szédülés, hányinger, bórtünetek. 
Hosszas alkalmazás a cornea érzékenység 

csökkenését okozhatja, aminek keratitis punctata 
superficialis lehet a következménye. 
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Gyermekeken a helyi alkalmazás mellett is rela
tíve magas timolol-vérszint léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Adrenalin tartalmú szemcseppel történő egyide
jú alkalmazás_pupillatágulást okozhat. 

A készítmény hatását adrenalin vagy pilocarpin 
tartalmú szemcsepp fokozhatja_ 

Egyidejűleg szisztémásan alkalmazott egyéb 
béta-adrenerg blackaló mind a lokális, mind a car
diovascularis hatásokat fokozhatja. 

A Timohexal okozta hypotonia és/vagy brady
cardia fellépésével számolni kell orális kalciuman
tagonisták, katecholamin-depletor vagy béta-ad
renerg blokkoló egyidejű alkalmazásakor. 

Koffeinnel, parasymphathicolyticumokkal, glü
kokortikoidokkal, psychoanalepticumokkal való 
együttes alkalmazás során a glaucomás betegen 
szemnyomás-emelkedés várható. Egyes anaesthe
ticumok, narcoticumok és Veraparnil timolallal kom
binálva myocardialis depresszió! (ingerület-átviteli 
zavart) okozhat. 

Timolal és adrenalin együttes adása hypertoniás 
crisis! válthat ki_ 
• Figyelmeztetés 

Lágy kantaktlencsét viselők a készítményt ben
zalkonium klorid tartalmamiatt nem alkalmazhatják. 

Alkalmazása látászavart okozhat, ezért jármúve
zetéskor, baleseti veszéllyel járó munka végzésekor 
fokozott óvatosság szükséges. 

A készítmény alkalmazása gyermekeknek nem 
ajánlott. 

Kemény kantaktlencsét a becsepegtetés előtt l<i 
k:'ll venni és csak 15 per)'·eltelte után helyezhető 
VISSZa. ' 

Terhességben, kOlönösen az első 3 hónapban, 
vagy szoptatás esetén adásának kockázatát és a 
várható terápiás előnyt gondosan mérlegelni kell. 
Terhességben történő adásáról elegendő tapaszta
lat nem áll rendelkezésre. 

Túladagolás, intoxicatio tünetei: súlyos hypoto
nia, szívelégtelenség, cardiogen shock, bradycar
dia, mely szívmegálláshoz vezethet. Jelentkezhet 
még légzési panasz, bronchusspasmus, hányás, 
öntudatzavar, generalizált görcsroham. 

A túladagolás terápiája: intenziv ellátás, a vitális 
paraméterek ellenőrzése, rendezése. Gyógyszeres 
kezelésként ajánlható: 

Atropin: 0,5--2 mg intravénás bolusként; 
Glukagon: kezdetben 1-10 mg intravénásan, 

majd 2-2,5 mg óránként tartós infúzióként; 
p-sympathomimeticumok a testsúlytól és a ha

tástól függően: dobutamin, izoprenalin, orciprenalin 
vagy epinefrin. 

A terápiával nem befolyásolható bradycardia 
esetén pace-maker alkalmazását kell mérlegelnl. 

Bronchospasmus eselén (32-sympathomimeticu
mokat (aeroszol formájában, nem kielégitő hatás 

esetén intravénásan is) vagy intravénásan aminefil
lint lehet adni. 

Görcsrohamok esetén intravénás diazepam las
sú adása javasolt. 

Fokozott figyelmet igényel gyermekeknek, idő
sebb betegeknek és oralis bétablackaló-kezelés
ben is részesülő betegeknek történő alkalmazása. 

A kezelés abbahagyásakor rebound-hatás lép-
het fel. ---

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1984 (0,1%); K- 1985 
(0,25%); K- 1986 (0,5%) 

A timofol nem szelektív p-receptor blockoló, ha
tását elsősorban a csarnokvíz termelődésének gát
lásával, az emelkedett intraocularis nyomás csök
kentésével fejti ki. 

Nincs jelentős intrinsic sympathomimetikus, di
rekt szívizomra gyakorolt, vagy helyi érzéstelenítő 
(membrán stabilizáló) hatása. 

A szemnyomás csökkenése rendszerint gyor
san, lokális alkalmazást követően kb. 20 perccel 
kezdődik, a maximális hatás 2-4 órán belül jön lét
re. A szignifikáns intraocularis nyomáscsökkenés 24 
órán keresztül fennmarad. 

A Timoptic-XE egy speciális segédanyagot, gel
ritet tartalmaz. A gelrit anianos poliszacharid', mely
nek vizes oldala kationok jelenlétében és alacsony 
polimer kancentráció esetén tiszta, átlátszó géllé 
alakul át. Ez az átalakulás a könnyfilmmel érintkezve 
következik be és meghosszabbítja a hatóanyag 
érintkezési idejét a szemmel, így lehelóvé válik a na
pi egyszeri adagolás. 
• Hatóanyag 

6,25 mg, ill. 12,5 mg timolalium maleinicum, va
la.mint benzododecinium bromid, trometamol, gel rit, 
mannit 2,5 ml steril, vizes oldatban. 
e Javallat 

A fokozott intraocularis nyomás csökkentése 
ocularis hypertensioban, krónikus nyílt zugú glau
comában, aphakiás glaucomában, szekunder glau
coma egyes eseteiben, szúkzugú glaucomában 
(lásd Figyelmeztetés). 
e Ellenjavallat 

Anamnesisben szereplő, vagy fennálló asthma 
bronchiale, súlyos, krónikus obstruktív tüdőbeteg-
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ség; sinus bradycardia, ll. és !IL fokú AV-black, ke
ringési elégtelenség, cardialis decompensatio, car
diogen shock, a készítmény bármely összetevőjével 
szembeni túlérzékenység. 
o Adagolás 

A szokásos kezdő adag a 0,25%-os szem
cseppból naponta 1-szer 1 csepp az érintett 
szem(ek)be .. Ha a hatás nem kielégitő, akkor az 
adag a 0,5%-os szemcseppból 1-szer 1 cseppre 
emelhető. 

A szemcseppes fiakont minden használat előtt 
egyszer fel kell rázni. A felnyitást követően 1 hóna
pig (28 napig) használható fel. 

A kezelés során, de elsősorban a kezelés kez
detén az intraocularis nyomás rendszeres ellenőrzé
se javasolt. 

Szükség esetért kiegészítő kezelésként 
myoticumok, adrenalin és szisztémásan adott kar
boanhidráz-bénítók alkalmazhatók. Az egyéb sze
mészeti készítményeket legalább 1 O perccel a 
Timoptic-XE előtt kell alkalmazni. · 

Timoptic kezelés befejezése után a következő 
napon kel! elkezdeni az ugyanolyan koncentrációjú 
Timoptic-XE kezelést. 

Egyéb lokális í3-blockoló kezelés után szintén a 
következő napon kell elkezdeni a Timoptic-XE ke
zelést, a 0,25%-os oldatból naponta 1-szer 1 csep
pet alkalmazva az érintett szembe. Szükség esetén 
az adag a 0,5%-os szemcseppből napi 1-szer 1 
cseppre emelhető. 

Más, nem lokális glaucoma ellenes gyógysze
rekről történő áttéréskor annak folyamatos adagolá
samellett napi 1-szer 1 csepp 0,25%-os Timoptic
XE depo szemcseppet kell adni az érintett szembe. 
A következő napon a korábbi glaucoma ellenes 
gyógyszert el kell hagyni és a Timoptic-XE kezelést 
folytatni. Szükség esetén a 0.5%-os szemcsepp al
kalmazható ugyanolyan adagolássaL 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. A mellékhatások 
ugyanolyanok mint a szisztémásan alkalmazott ti
malo! esetén. A leggyakrabban átmeneti homályos 
látás (6%) fordulhat elő, mely a becseppentést kö
vető 30 másodperctól 5 percig tarthat. 

Szem: égó-szúró érzés, váladékozás, idegen
test érzés, viszketés, conjunctivitis, blepharitis, ker
atitis és csökkent szaruhártya érzékenység, látási 
zavarok, fénytörési rendellenességek (néhány eset
ben a miotikum elhagyásának következménye), 
diplopia és ptosis. 

Cardiovascularis rendszer: bradycardia, ar
rhythmia, hypotensio, syncope, szívblock, cerebro
vascularis történés, cerebralis ischaemia, pangásos 
szívelégtelenség, palpitatio, szívmegállás. 

Légzőrendszer: bronchospasmus (elsősorban 
előzetes bronchospasmussal . járó betegség ese
tén), légzési elégtelenség, dyspnoe. 

Bór: túlérzékenységi reakciók, lokális és genera
lizált kiütés és urticaria; alopecia. 

Neurofógia/psychiátria: szédülés, depressio. 
Gastrointestinalis rendszer: hányinger. 
Egyéb: myasthenia gravis tüneteinek súlyosbo

dása, fejfájás, asthenia, fáradékonyság, mellkasi 
fájdalom. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- oralis 13-blocko!ókkal, katakolamin depletiót 

okozó gyógyszerrel pl. reszerpin (additív hatás kö
vetkeztében hypotensio és/vagy bradycardia jelent
kezhet szédüléssel, syncope-val vagy orthostetikus 
hypotensioval), 

-kalcium-csatorna blockolókkal (pl. nifedipinnel 
hypotensio, verapamillal vagy diltiazemmal AV
vezetési zavar és bal kamra elégtelenség veszélye). 

-adrenalinnal (mydriasis kialakulása). 
8 Figyelmeztetés 

Más lokálisan alkalmazott szemészeli készítmény
hez hasonlóan szisztémás felszívódás is lehetséges. 

A kezelés megkezdése előtt az esetlegesen fenn
álló keringési elégtelenség megfelelő terápiája szük
séges. Az. anamnesisben szereplő súlyos szívbeteg
ség esetén fokozott orvosi ellenőrzés szükséges. 

A 13-blockolók elfedhetik a·diabetes mellitus, ill. a 
hypoglykaemia tüneteit. 

13-blockoló-kezeléssel összefüggésben respira
torikus és cardialis szövódményeket, pl. asthmás 
betegek esetén bronchospasmus okozta halálese
tet, ill. ritkán szívelégtelenség okozta halálesetet 
észleltek. 

Mivel a timolal nem vagy csak kis mértékben hat 
a pupillára, szűkzugú glaucoma esetén az emelke
dett intraocularis nyomás csökkentésére csak 
myoticummal együtt alkalmazható. 

13-blockoló kezelés során, ha a beteg kórelőzmé
nyében allergia szerepel, fokozott elővigyázatosság 
szükséges, mivel az allergének ismételt bejutása fo
kozott reakciót (esetleg súlyos anaphylaxiás reakci
ó!) válthat ki és a szokásos adrenalin adag JehEit, 
hogy kevésbé hatásos. 

Gyermekeken történő alkalmazásával kapcso
latban nincsenek tapasztalatok. 

Megfelelő tapasztalat hiányában terhesség ide
jén csak az elóny/kockázat gondos mérlegelésével 
adható. 

A csecsernőkön jelentkező potenciálisan súlyos 
mellékhatások miatt - figyelembe véve a gyógyszer 
fontosságát az anya számára- alkalmazása során a 
szoptatás megszakítása javasolt. 

Amennyiben alkalmazása látászavart okoz, 
ezen idő alatt gépjárművet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás Lokális alkalmazáskor előforduló 
túladagolásról nincsenek adatok. 

Eltartás: 25 °C alatt, fagytól és fénytől védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4668 (0,25%); 

OGYl-T 4669 (0,5%) 
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TIMPIL02,% szemcsepp 
TIM P ILO 4% szemcsepp 

MSD 

A timofol jelentős intrinsic sympathomimetikus 
aktivitás nélküli nem szelektív [3-blockoló, a pilo
carpín pedig cholinerg hatású szer. Mindkét ható
anyag csökkenti az emelkedett szemnyomást, kü
lönbözó, de egymást kiegészítő mechanizmusok ré
vén. A timolal szemnyomást csökkentő hatása elsó
sorban a csarnokvíz termelődésének csökkentése 
következtében alakul ki. A pilocarpin pedig javítja a 
csarnokvíz elfolyását az elülső szemcsarnokbóL 

Pilacarpint önmagában adva, napi négyszeri al
kalmazás szükséges, míg timolallal együtt Timpila 
formájában adva napi kétszeri alkalmazás elegen
dó. 
o Hatóanyag 

Timpila 2% Aktiv koncentrátum: 30,464 mg timo
loium (timololium maleinicum formájában): 121,77 
mg (+ 13%) pilocarpinium chioratum 3,2 ml vizes ol
datban. Oldószer 2,89 ml vizes oldat. 

Timpila 4% Aktív koncentrátum: 30,464 mg timo
loium (timololium maleinicum formájában) 243,54 
mg (+ 13%) pilocarpinium chioratum 3,2 ml vizes ol
datban. Oldószer 2,89 ml vizes oldat. 

Valamennyi oldat konzerválószarként benzalko
nium-kloridot tartalmaz. 
• Javallat 

Emelkedett szemnyomás csökkentése minden 
olyan esetben, amelyben;í3-blockoló, illetve a pilo
carpin manaterápia nem elegendő a szemnyomás 
kielégitő beállítására, továbbá akkor, amikor a kom
binált kezelés indokolt. 

Csökkenti a szemnyomást intraocularis hyper
tensióban, krónikus nyitott zúgú glaucomában, 
aphakiás glaucomában, secundaer glaucomában. 
e Ellenjavallat 

Bronchospasmus, beleértve az asthma 
bronchiale!, akkor is, ha ezek a' kórképek a beteg 
kórelőzményében szerepelnek: továbbá krónikus, 
obstruktív tüdőbetegség. 

Sinus bradycardia, máSod- vagy harmadfokú 
atrioventricularis black, manifest pangásos szív
elégtelenség, cardiogen shock, Mindazok az álla
potok, amelyekben miosis kialakulása kedvezőtlen. 

A készítmény bármely összetevőjével szembeni 
túlérzékenység. 
e Adagolás 

A kezelendő szembe naponta kétszer egy 
csepp Timpila 2%. Ha a klinikai hatás nem megfele
ló, az adag a Timpila 4% napi kétszer egy cseppjé
re emelhető. 

Ha a beteget egy előző kezelésról Timpilo
terápiára akarjuk átállítani, akkor az egyik napon az 

előzetesen használt szer(ek) szokásos napi apagját 
kell alkalmazni, majd a Timpiloval végzendő mono
terápiát a következő napon kell elkezdeni. 

A Timpila egyedülálló kétkamrás fialában kerül 
forgalomba. A fiola egyik kamrája a timolal és a 
pilocarpin tömény oldatát tartalmazza, melynek pH
ja kb. 3,5. Ez az alacsony pH megakadályozza a 
pilocarpin hidrotízisét a felhasználás előtt. A másik 
kamra az oldőszert tartalmazza, mely"iiek -PFi-ja a 
Timpila 2 esetében 7,8-8,2 és a Timpilo 4 esetében 
8,5-9,5. A két oldatot egy belső dugó választja el 
egymástól. -

A Timpila használatát megelőzően a két oldatot 
össze kell keverni egymással. Az így nyert, felhasz
nálható oldat pH-ja 6,4--6,8. 

Alkalmazása 
1. A fiola alsó részén található kupak eltávolítá

sa. A dugattyú láthatóvá válik. 
2. A dugattyú megnyomása. A két oldatot elvá

lasztó dugó elmozdul. Egy halk kattanás jelzi, hogy 
az ampulla két tartályának tartalma összekeverhetó. 

3. A fiola felrázása, hogy a tartalma összekeve
redjen. 

4. A felső kupak lecsavarása. A kupakkal együtt 
a biztonsági gyúrú is leválik. 

5. A tartály megfordítása után finoman nyomja 
meg a dugattyút, s két cseppet csöppentsen ki. Az 
oldat így már felhasználásra alkalmas. 

6. Csöppentsen egy cseppet a kezelendő szem
be. 

7. Használat után az alsó és a felső kupakot vis
sza kell helyezni. 

Összekeverés után legfeljebb 4 hétig szabad 
felhasználni. 
• Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. 
-Timo/ol 
Szemészeli me!lékhatásai: A szem irritációjának 

jelei és tünetei, ezen belül conjunctivitis, blepharitis, 
keratitis, és csökkent szaruhártya-érzékenység. Lá
tási zavarok, diplopia és ptosis. 

Cardiovascularis: Bradycardia, arrhythmia, 
hypotonia, syncope, szívblock, cerebrovascularis 
insultus, cerebralis ischaemia, keringési elégtelen
ség, palpitatio, szívmegállás. 

Légzőrendszeri: Bronchospasmus (elsősorban 
azokon a betegeken, akiken bronchospasmussal já
ró korábbi megbetegedés áll fenn), légzési elégte
lenség, dyspnoe. 

Az f}gész szarvezetet érintő metlékhatások: 
Fejfájás, asthenia, fáradékonyság, mellkasi fáj

dalom. 
Bór és függe/ékei: Túlérzékenységi ·reakciók, 

ezen belűl lokális és generalizált kiütés és urticaria; 
alopecia. 

Neurofogiai/psychiatriai: Szédülés, deprcssio, a 
myasthenia gravis tüneteinek fokozódása. 

Emésztórendszeri: hányinger. 
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- Pifocarpin 
Szemészeli melfékhatások: Musculus ciliaris 

spasmus, conjunctivalis vérbőség, könnyezés, ha
lánték- vagy homloktáji fejfájás, indukált myopia, 
gyenge megvilágítás esetén csökkent látásélesség 
(elsősorban idős betegeken és lencsehomályok. 
fennállása esetén), retinaleválás (főleg fiatal 
myopiás betegeken). A pilocarpin tartós használata 
során lencsehomály alakulhat ki. 

Szisztémás mellékhatások: 
Rendkivül ritkán előfordulhat bronchiolus-spas

mus, pulmonalis oedema, nyálfolyás, verejtékezés, 
hányinger, hányás és hasmenés. 

Kivételesen jelentettek vérnyomás-változást 
(hypotonia, hypertonia) és pulzusszám-változást 
(bradycardia, tachycardia). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az oralis 13-blockolók vagy a kalcium-antagonis
ták, ill. a katekoramin depletáló szerek, mint pl. a 
reszerpin egyidejű alkalmazása esetén additív ha
tás jöhet létre, ami hypotaníában és/vagy jelentős 
bradycardiaban nyilvánulhat meg, esetleg szédü
léssel, syncopeval és orthostatikus hypotaníával tár
sulva. Béta-blokkolóval kezelt betegeknek intravé
nás kalciumantagonistákat csak óvatosan lehet 
adni. 
e Figyelmeztetés 

A !3-adrenerg blockoló szerek szisztémás és lo
kális alkalmazása esetén azonos me! lékhatások je
lentkezhetnek. 

A Timpilo-terápia bevezetését megelőzően a 
szívelégtelenség ellenőrzése szükséges. Ha a kór
előzményben szívbetegség szerepel, figyelni kell a 
keringési elégtelenség jeleire és a pulzusszámra. A 
timolal szemészeti oldat alkalmazását követően leír
tak súlyos respiratorikus és cardialis reakciókat, be
számoltak asthmás beteg bronchospasmusa követ
keztében létrejövő halálesetról és ritkán szívelégte
lenség miatt bekövetkező halálról is. 

Két lokálisan adott, szemészetben használatos 
13-blockoló egyidejűleg nem alkalmazható (lásd 
f..dagolás). Oralis 13-blockoló terápiában részesülő 
betegek Timpilo~kezelésének bevezetését követően 
figyelni kell a lehetséges additív hatásra, ami meg
nyilvánulhat mind a szemnyomásban, mind a 13-
blockolók ismert szisztémás hatásaként 

Terhesség alatti alkalmazását nem vizsgálták. A 
terhesség során történő alkalmazása a várható terá
piás előny és a lehetséges kockázat gondos mérle
gelését igényli. 

Szoptatás időszakában a timolal kimutatható az 
anyatejben. Mivel a csecsemőkben súlyos mellék
hatásokat okozhat, ezért el kell dönteni, hogy a 
szoptatást, vagy a gyógyszer alkalmazását indokolt
e felfüggeszteni. 

A miosis rendszerint nehezíti a sötéthez történő 
alkalmazkodást. 

Amennyiben alkalmazása (fől8g éjszaka, ill. 

gyenge megvilágításban) látászavart okoz, ezen idő 
alatt gépjárművet vezetni vagy veszélyes munkát 
végezni tilos. 

Lágy kantaktlencsét viselóknek nem alkalmaz
ható. A lencséket a cseppek alkalmazása előtt ki 
kell venni, s ezt követően legalább 15 percig nem 
szabad visszahelyezni. 

Anaphylaxiás reakció veszélye: 13-blockoló keze
lés során azok a betegek, akiknek kórelőzményé
ben különbözó allergénekkel szembeni atopiás al
lergia, ill. súlyos anaphylaxiás reakció szerepeJ, az 
allergének ismételt bejutására - legyen az akár vé
letlen, vagy diagnosztikus, i!!. terápiás beavatkozás 
következménye - fokozott reakcióval válaszolhat
nak. Ezek a betegek nem reagálhatnak megfelelóen 
az anaphylaxiás reakció kezelésére használt szaká
sos dózisú epinefrinre. 

Eltartás: fénytól és fagytól védve, 30 °C alatt. 
összekeverés után legfeljebb 4 hétig szabad fel
használni. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4187 (2%) 

OGYI~ To 4188 (4%) 

Piperazino-azepin csoportba tartozó antidep
ressáns. Nincs rokonságban a triciklikus antidep
resszánsokkal. Nem tartalmazza azt a bázikus ol
dalláncot, aminek a triciklikus antidepressánsok 
anticholinergiás hatását tulajdonítják. 

Általános antidepressáns hatékonyságán túlme
nően anxiolitikus tulajdonsággal is rendelkezik, ami 
értékes a depressiv betegségekkel együttjáró szo
rongások kezelésében. 

Idős és cardiovascularis bántalmakban szenve
dó betegek is általában jól tolerálják. Terápiás adag
ban mentes az anticholinerg hatástól és nincs jelen
tős hatása a cardiovascularis rendszerre sem. A tri
ciklusos származékokkal összehasonlítva, túlada
golása kisebb cardiotoxikus hatást vált ki. Nem gá
tolja a sympathomimetikus hatóanyagokat és az 
adrenerg idegsejteket blokkoló vérnyomáscsökken
tó gyógyszerek (pl. betanidin) vagy az alfa2-recep
torokat gátlók (pl. klonidin, metildopa), hatását és 
nem befolyásolja a kumarin-tfpusú anticoagulánsok 
működését sem (mint pl. fenprokoumon). 
e Hatóanyag 

30 mg, ill. 60 mg mianserinium chioratum film
tablettánként. 
o Javallat 

A depressiós betegségek olyan esetei, amelyek
ben gyógyszeres terápia javallt. 
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e Ellenjavallat 
Mania. 

e Adagolás 
Felnóftek kezelését napi 30-40 mg-mal taná

csos kezdeni, és az adagot a klinikai válasznak 
megfelelóen szQkséges beállítani. A hatékony adag 
általában napi 30 és 90 mg között van (általában 60 
mg). 

tdóseknek kezdetben legfeljebb napi 30 mg. 
Szigorú ellenőrzés mellett ez lassan növelhető. 

Fenntartó adagként számukra a szokásosnál keve
sebb is elegendő lehet. 

Gyermekeknek adagolási séma klinikai tapasz
talatok hiányában nem ad.ható. 

A napi adag több részletre is elosztható, de (fi
gyelemmel az alvásra gyakorolt kedvező hatásárar 
előnyösebb lefekvés előtt egy adagban bevenni. 

Gyakran előnyös a kezelés néhány hónapig tar
tó folytatása a klinikai javulás után is. 

A tablettát szétrágás nélkül, egészben kell le
nyelni, kevés folyadékkal. 
• Mellékhatás 

Vér-dyscrasia, convulsio, hypomania és mania, 
hypotonia, májfunkciós zavar, arthralgia, oedema és 
gynaecomastia esetenként előfordult. 

A kezelés első napjaiban álmosság előfordulhat. 
Az optimális antidepresszáns hatás elérése érdeké
ben ilyenkor a Tolvon adagolását nem célszerű 

csökkenteni. 
Előfordult -legtöbbször a kezelés 4-6. hete után 

- csontvelő-károsodás, általában granulocytopenia 
vagy agranulocytosis formájában. Ezek a reakciók a 
kezelés abbahagyása után általában reverzibilisek. 
Láz, torokgyulladás, stomft,rt'itis vagy más fertőzéses 
tünetesetén teljes vérképet kell nézni. Ez a mallék
hatás minden korcsoportban megfigyelhetó, de 
gyakoribb az idósekben. 

Tolvonnal való kezelés alatt a depressióval 
összefüggő tünetek-mint például a homályos látás, 
szájszárazság és székrekedés- gyakorisága és sú
lyossága általában nem nő; sőt sok esetben azok 
csőkenése volt tapasztalható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Felerősíti az alkohol depressiv hatását a közpon
ti idegrendszerre. 

A Tolvon nem alkalmazható egyidejűleg, ill. 
MAO-inhibitor terápia befejezése után 2 héten belül. 
o Figyelmeztetés 

Bár az állatkísérletekben nem okozott magzati 
károsodást és az anyatejben is elhanyagolható 
mennyiségben jelenik meg, terhesség vagy szopta
tás alatt hatásának előnyeit mérlegelní kell a magza
tot vagy a csecsemőt esetleg fenyegető kockázat 
lehetőségével szemben. 

A Tolvon, mint más antidepressáns, bipoláris 
depressiós megbetegedésben érzékeny egyéne
ken hypomaniát válthat ki. Ilyen esetben a Tolvon 
kezelést abba kell hagyni. 

Sárgaság vagy convulsio esetén a kezelést meg 
kell szalsítani. 

Diabetes és szív-, máj- vagy veseelégtelenség
ben szenvedók kezelésében a szokásos óvatossági 
rendszabályokat be kell tartani. 

A párhuzamos terápiák gyógyszeradagelását fi
gyelemmel kell kísérni. Rendszeres ellenőrzés szűk
ségeS nagy látótér-kiesésű glaucoma, valamint 
prostatahypertrophiára utaló tünetek esetérY,.is·, an
nak ellenére, hogy a Tolvon-terápia során nem vár
ható anticholinergiás mellékhatás. 

Nem lép kölcsönhatásba betanidinnel, klonidin
nel, metildopával, guanetidinnel vagy propranolollal 
(sem önmagában, sem pedig hidralazinnal kombi
nálva). Ennek ellenére tanácsos ellenőrizni azoknak 
a belegeknek a vérnyomását, akik interkurrens ke
zelést kapnak vérnyomáscsökkentő szerekkel. 

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 tünete általában csak a tartós 
szedálás során jelentkezik. 

Szív-arrhythmia, convulsio, súlyos hypotonia és 
légzésdepressio előfordulása nem valószínű. Nincs 
specifikus antidotuma. 

Kezelése: gyomormosás, megfelelő tüneti és 
fenntartó kezelés, a létfontosságú funkciók támoga
tása. 

Eftartás: 2-25 °C között. fénytől, nedvességtól 
védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 2376 (30 mg) 

K- 2377 (60mg) 

Nyomelemkoncentrátum, mely- intravénás infú
zióban alkalmazva~ pótolja a hiányos táplálkozás
ból felszívódási zavarból, ill. fokozott nyomelemürí
tés~el járó betegségekból eredő nyomelemhiányt. 
Teijes p.arenterális táplálás során a készítmény biz
tosítja a nyomelemdependens enzimek normális 
működését. 

A nyomelemek fontos szerepet játszanak az en
zimműködésekben, és így hatással vannak a meta
bolizmusra, az 02 transzportra, a sejtlégzésre, neu
rológiai funkciókra stb. Stressz helyzetben (pl. par
enterálls táplálás) a nyomelemhiány veszélye meg
növekedett. 
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A fémtartalmú enzimek biológiai múködése csak 
akkor biztositott ha nincs hiány az esszenciális 
nyomelemekbóL A nyomelemhiány végül klinikai 
rendellenességekben nyilvánulhat meg. 

A nyomelemek a plazmában elsődleges hordo~ 
zó fehérjéhez kötódnek, de közülük legtöbbnek .a 
szöveti koncentrációja magasabb, mint a plazma
beli koncentrációjuk. A plazmakoncentrációban tör
ténő változás ezért csak kis jelentőségű a test teljes 
nyomelemtartalmának megítélésben. 

A Tracutil nyomelemkoncentrátumban lévő vas, 
cink, réz és mangán elsődlegesen az epével, a töb
bi nyomelem elsősorban avesén keresztül választó
dik kl. 
e Hatóanyag 
Összetétel: 
Molybdenium {0,0242 mg natrium 

molybdenicum dihydricum 
formájában) 

Chrarnium (0,053 mg chrarnium 
trichiaratum hexahydricum 
formájában) 

Seieni um (0,0789 mg natrium 
selenosum pentahydricum 
formájában) 

Lodum (0,166 mg kalium iodatum 
formájában) 

Manganum ( 1,979 mg manganum 
dichloratum tetrahydricum 
formájában) 

Cuprum {2,046 mg cuprum 
dichloratum dihydricum 
formájában) 

1 O ml/ampulla 

0,10j.Jmol 

0,20 j.Jmol 

0,30 j.Jmol 

1,00 j.Jmol 

10,00 j.Jmol 

12,00 ).Jmol 
Fluorum (1 ,26 mg natrium fiuoratum 

formájában) 30,00 ).Jmol 
Ferrum (6,958 mg terrosum (!l) 

chioratum tetrahydricum 
formájában) 

Zincum (6,815 mg zincum 
chioratum formájában) 

Acidum hydrochloricum 
Aqua destillala pro inj. 

Elektrolitok: 
Fe2+ 

Z n 2 .. 

Mn2+ 

C u 2+ 

Cr'• 
Mo (VI) 
Se (IV) 
F-
l-
• Javallat 

35,00 j.lmOI 

50,00 ).Jmol 
11,97mg 

9,969 g 

1 ,95 mg/1 O ml 
3,27 mg/10 ml 
0,55 mg/1 o ml 
0,76 mg(10 ml 
O,Q1 mg/1 o ml 
0,01 mg/10 ml 
0,02 mg/10 ml 
0,57 mg/10 ml 
0,13 mg/10 ml 

Parenterálls táplálás esetén a napi nyomelem
veszteség kompenzálására. 
• Ellenjavallat 

Abszolút ellenjavallat nem ismert. 

e Adagolás 
Az alkalmazás módja 
Kizárólag intravénás infúzióban adható. 
A Tracutil nyomelemkoncentrátumot nem sza-

bad hígftatlanul alkalmazni. 
Adagolás 
Felnőtteknek 

Az átlagos napi szükséglet fedezésére to ml 
Tracutil nyomelemkoncentárumot (1 ampulla) 100 
ml glükóz infúziós oldatban kell hígítani aszeptikus 
körűlmények közölt és legalább 60 perces infúzió
ban kell beadni. 

Megnövekedett szakséglet esetén :.... ami gyak
ran előfordul az intenzív ellátásban, vagy hosszas 
parenterálls táplálás esetén- naponta 20 ml Tracutil 
nyomelemkoncentrátum {2 ampulla) javasolt a fenti
ek szerint hígítva és beadva. 

Nagyon magas igényesetén a napi adag 30 ml 
Tracutil nyomelemkoncentrátumra (3 ampulla) nö
velhető a fentiek szerint hígítva és beadva. 

Gyermekeknek 
Naponta 0,25--0,5 ml/ttkg Tracutil nyomelemkon

centrátumot kell adni a fentiek szerint hfgítva és be
adva. 

Újszülötteknek csak akkor' szabad alkalmazni, 
ha a vesefunkció már stabilizálódott. 

Hasmenés esetén az intestinalis cinkveszteség 
nagyobb, ezért a szérumszintet ellenőrizni kel!. 

A nyomelemhiány jelentős egyéni eltéréseit-ha 
lehetséges - egyénre szabottan kell korrigálni. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Teljes parenterálls táplálás keretén belül 
aminósavinfúziókkal, zsíremulziókkal, ill. elektrolitok
kal, vitaminokkal kizárólag aszeptikus körűlmények 
közölt és csak akkor keverhetó, ha az egyes kompo
nensek kompatibilitása bizonyított. 
e Figyelmeztetés 

Csökkent máj- és/vagy vesefunkció a szérum
szint ellenőrzésétés-ha szükséges- a dózis csök
kentését teszi szükségessé. 

Terhesség során történő alkalmazására nincse
nek ellenőrzött vizsgálatok, ezért terheseknek csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelésével szabad adni. 

Túladagolás esetén, amikor kezelés szükséges, 
megfelelő kelátképző szert kell alkalmazni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
A Tracutil nyomelemkoncentrátum vivőoldattal 

(glükózoldat) történő hígítását lehetőség szerint 
közvet!enül az infúzió beadása előtt kell elvégezni 
aszeptikus körűlmények között. 

Az elkészített infúzió! 12 óráná! tovább nem sza
bad tárolni. Más gyógyszereket, vagy oldatokat hoz
záadni nem szabad anélkül, hogy a kompatibilitást 
ne ellenórizték volna. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4304 
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Hatóanyaga, a labetalol a- és !3-receptor blacko
ló tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik. 

Vérnyomáscsökkentő hatása elsősorban a peri
fériás arteriaJák a-receptorainak gátlásán alapul: a 
perifériás ellenállást csökkenti. Egyidejű !3-receptor 
blackaló hatása ugyanakkor megvédi a szívet a pe
rifériás vasodilatatiora bekövetkező reflexes tachy
cardiától. Nyugalomban, ilL mérsékelt fizikai terhe
lés során nem csökkenti jelentösen a perctérfogatot. 
A systolés vérnyomás jelentősebb fizikai terhelésre 
bekövetkező emelkedését mérsékli; a diastolés vér
nyomás lényegében nem változik. 

Angina pectorissal szövódött hypertonia esetén 
a perifériás ellenállás csökkenése mérsékli a szív
izom after-loadját és oxigénigényét A vesemúkö
dést nem károsítja. 

A labetalol plazmafelezési ideje kb. 4 óra; a ke
ringó mennyiség csupán kb. 50%-a kötódik fehér
jékhez. 

Metabolitjai vizelettel és széklettel egyaránt ürül
nek, ezért kumulációra }'!lég veseelégtelenségben 
sem kell számítani. -, 

Orális alkalmazás után a maximális plazmakon
centrációt 2 órán belül, ív. alkalmazás után kb. 5 
percen belül éri el és a terápiás hatás átlagosan 6 
órán, maximálisan 18 órán keresztül tart. 
e Hatóanyag 

100 mg labetalolium chioratum 20 ml aqua dest. 
pro inj.-ban ampullánként, ill. 100 mg és 200 mg 
labetalolium chioratum filmtablettánként. 
e Javallat 

Injekció: a vérnyomás gyors csökkentése súlyos 
hypertoniában: akut myocardialis infarctus! követő 
vérnyomáskiugrások kezelése, hypotensiv anaes
thesia. 

Tabletta: Enyhe, mérsékelt és súlyos hypertonia, 
különösen agnina pectorissal, ill. vesebetegséggel 
társult hypertonia kezelése. 
e Ellenjavallat 

Tabletta és injekció: a készítmény iránti túlérzé
kenység ll. és lll. fokú AV-black, cardiogen shock, 
valamint más jelentős mértékú és hosszantartó 
hypotensioval, ill. bradycardiával járó állapotok. 
Gyermekkor (kellő tapasztalatok hiányában). 

Az injekciót nem szabad heveny szívizominfarc-

tus utáni tensio kiugrás kezelésére alkalmazni ha a 
perifériás vasoconstrictio alapján a perctérfogat 
csökkenésére lehet következtetni. 
• Adagolás 

A) Injekció 
Az injekciót intravénásan bolus injekció vagy iv. 

infúzió formájában kell alkalmazni kórházi körűlmé
nyek között, hanyattfekvő, vagy bal oldalfekvésben 
elhelyezett betegnek. A nagymértékű. ortfibStaticus 
hypotonia veszélye miatt az iv. kezelés után a beteg 
3 óráig nem kelhet fel. 

A vérnyomáskiugrás rendezése után Trandate 
tablettával végzett fenntartó kezelésre kell áttérni. 

Ha a vérnyomás gyors csökkentése szükséges 
(pl. hypertensiv encephalopathia esetén) 50 mg-ot 
kell beadni ív. bolus injekcióban, lassan, legalább 1 
perc alatt. Az 50 mg-os adag szükség esetén 5 per
cenként ismételhető, a kívánt hatás eléréséig. A tel
jes adag a 200mg-ot nem haladhatja meg. 

Az injekció maximális hatása rendszerint 5 per
cen belül kialakul. Hatástartama általában 6, maxi
málisan 18 óra. 

lv. infúzióban is alkalmazható. Az infúziós oldat 
elkészítésekor 2 ampullát (200 mg) kell konyhasó
és glükóz-, vagy 5%-os glükóz infúzióval 200 ml-re 
hígítani. 

Az így elkészített infúziós oldat 1 mg/ml 
labetalolt tartalmaz. 

Súlyos terhességi hypertoniában az infúzió ada
golását 20 mg/óra sebességgel kell kezdeni, majd 
ez az adag 30 percenként megduplázható a kivánt 
mértékú vérnyomáscsökkenés, vagy a 160 mg/óra 
eléréséig. Ritkán nagyobb adagok alkalmazására is 
szükség lehet. 

Akut szívizom infarctust követő vémyomáskiug
rás esetén: az infúzió! 15 mg(óra sebességgel kell 
kezdeni és fokozatosan a vérnyomás csökkenésétól 
függóen legfeljebb 120mg/órára lehet növel ni. 

Egyéb okból kialakult súlyos hypertonia esetén: 
az infúziót 2 mg/perc {azaz 2m! infúzió/perc) sebes
séggel kell alkalmazni a kívánt hatás eléréséig. Ek
kor az infúzió adását abba kell hagyni. A hatásos 
adag- a hypertonia súlyosságától függően- általá
ban 50-200 mg között van. !gen ritkán, különösen 
phaeochromocytomás betegeken a 200mg-ot meg
haladó dózis alkalmazására is szükség lehet. Az in
fúzió sebességél a beteg reakciójaszerint kell sza
bályozni. 

Hypotensiv anaesthesia: a nercosist a hagyomá
nyos $Zerekkel {pl. nátrium-thiopental) kell bevezet
ni, majd nitrogénoxidul és oxigén adásával fenntar
tani, halotánnal, vagy anélkül. A Trandate injekció 
javasolt kezdő adagja a beteg életkorától és állapo
tától függóen 10-20 mg iv. 30 perc alatt. Áltatában 
nagyobb 25-30 mg-os kezdő adag adható, ha a be
teg nem kap halotánt. Ha a beteg vérnyomása 5 
perc elteltével nem ki elégítő, akkor a kívánt érték el
éréséig 5-10 mg-os adagokat kell még adni. Mivel 
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a halotán és a Trandate szinergetikusan hat, a 
halotán koncentrációja ne haladja meg az 1-1 ,5%
ot, mert erőteljes vérnyomásesés léphet fel. 
T randate injekció adása után a vérnyomás gyorsan 
és megfelelően beálifiható a· halotán koncentrációjá
nak változtatásával és/vagy a mütóasztal szükség 
szerinti hosszirányú billentéséveL 20-25 mg 
Trandate adása után a hypotensio átlagos időtarta
ma 50 perc. 

A Trandate injekcióval kiváltott hypotensio 0,6 
mg atropin adásával, vagy a halotán adagolásának 
megszüntetésével könnyen felfüggeszthető. Ha 
asszisztált vagy kontrollált lélegeztetésre van szük
ség, tubocurarin vagy pancuronium adható. A 
Trandate injekció és/vagy a halotán hatására kiala
kult hypotensio! az intermittáló, pozitív nyomású lé
legeztetés (IPPV) tovább fokozhatja. 

B) Tabletta 
A tablettát étkezés közben kell bevenni. 
A kezelést napi 2-szer 100 mg adásával célsze

rű kezdeni. A már egyéb antihypertensiv kezelés
ben részesülő, mint az alacsony testsúlyú betegek
nek ez elegendő lehet a vérnyomás beállítására. Az 
adagot szükség eset én kéthetente napi 2-szer 1 OD 
mg-mal lehet emelni. Általában napi 2-szer 200 mg 
adásaelegendó, de szükség esetén a dózis legfel
jebb napi 800 mg-ig emelhető, napi 2 részre osztva. 
Súlyos terápiarezisztens hypertoniában akár napi 
dózis a 2 400 mg-ot is elérheti, amelyet 3-4 egyenlő 
adagra elosztva kell bevenni! Kórházban fekvő .. sú
lyos hypertoniás betegek adagja naponta is emel
hető, szigorú ellenőrzés mellett. 

Idős betegek kezelését napi 2-szer 50 mg adag
gal célszerű kezdeni és a vérnyomás beállitását 
óvatosan kell végezni, mivel a szakésosnál kisebb 
adag is elegendő lehet. 
• Mellékhatás 

Tabletta: a legtöbb mellékhatás átmeneti jellegű 
és csak a kezelés első heteiben jelentkezik. Leg
gyakrabban(> 5%) fejfájás, fáradtságérzés, szédü
lés, esetenként (5%-0, 1%) orthostatlkus hypotensio 
(ha túl magas a kezdő dózis, vagy a dózisemelés túl 
gyors) bokaoedema, múló depressio, epigastrialis 
fájdalom, émelygés, hányás, túlérzékenységi reak
ciók (bőrkiütés, bőrviszketés, angiooedema, dysp
noe) reverzibilis lichenaid bőrreakció, fejtetőn bi
zsergő érzés, izzadás, görcsök. 

Ritkán előfordul(< O, 1 %) heveny vizeletretentio, 
dysuria ejakulációs zavar, orrduguláS, pozitív anti
nuclearis antitestek megjelenése, systemás lupus 
erythematodes kialakulása, gyógyszerláz, toxikus 
myopathia, megemelkedett májfunkciós értékek, 
icterus (hepatocellularis v. cholestatikus) hepatitis, 
májnecrosis, (általában reverzibilisek ha a kezelést 
rögtön abbahagyják) bradycardia, AV-black, szem
szárazság, homályos látás: terhesség alatti adása
kortremort észleltek. 

Injekció: súlyos erihastatikus hypotonia alakul-

hat ki, ha a beteg az injekció, ill. infúzió beadását 
követő 3 órán belül felül vagy felkel. 

Ritkán túlérzékenységi reakciók: bőrkiütés, bór
viszketés, angiooedema, dyspnoe, orrdugulás, 
bradycardia, AV-black, magas májfunkciós értékek, 
hepatocellularis és cholestatikus icterus, hepatititis, 
májnekrózis. A májfunkcióra gyakorolt mellékhatá
sok általában reverzibi!isek ha a kezelést rögtön ab
bahagyják. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- antiarrhythmiás szerek l. csoportjával, pl. 

chinidin, lidocain, 
- veraparnil csoporttal, kalcium antagonistákkaL 
Óvatosan adható: 
- cimetidionel (az orálisan adott labetalol bio

hasznosulása fokozódhat), 
-más antihypertensiv szerekról, diureticumokról 

Trandate terápiára történő átállításnál a kezdő adag 
napi 2-szer 1 DO mg az addig alkalmazott gyógyszer 
adagjának fokozott csökkentésével (az additív ha
tás veszélye miatt), 

- triciklikus antidepressansokkal (Trandate tab
letta egyidejű adásakor gyakraQban fordulhat elő 
tremor), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal (ezek ha
tását fokozhatja, illetve meghosszabbítja, a hypo
glykaemia tüneteit elfedheti), 

- halotánnal [fokozott vérnyomásesés, illetve el
fedi a vérvesztés kompenzálására fellépő élettani 
reakciókat (tachycardia, vasoconstrictio)]. 
• Figyelmeztetés 

Latens decompensatio esetén a szívműködést 
megfelelően kompenzélni kell a Trandate kezelés 
megkezdése előtt. Az injekciót csak fekvő helyzet
ben levő betegnek szabad beadni. A bolus injekció 
beadása után, ill. az infúzió alatt a légzésfunkciót, 
valamint a pulzus! és a vérnyomást ellenőrizni kell. 
A legtöbb betegen enyhe pulzusszám-csökkenés fi
gyelhető meg. Súlyos bradycardia ritkán jelentkezik, 
ez 1-2 mg iv. atropinnal korrigálható. 

A béta-blokkoló _kezelés hirtelen megszakítását, 
különösen ischaemiás szívbeteQek eselén kerülni 
kell, a Trandate tabletta szedését fokozatosan kell 
leállítani. 

13-blockolókat - még az egyértelműen car
dioszelektív hatásúakat is tilos asthmás betegek
nek, ill. azoknak akik kórelőzményében idült, 
obstructív légúti betegség szerepel adni, kivéve, ha 
alternatív kezelés nem áll rendelkezésre. 

Ilyenkor azonban számftani kell a bronchospas
mus kialakulásának lehetőségére, és elhárftására 
megfelelóen fel kell készülni. Ha Trandate kezelés 
során alakul ki bronchospasmus, !32-agonista hatású 
szer (pl. szalbutamol) adható inhalációban (esetleg 
az asthma kezelésében szokásosnál nagyobb 
adag ban}, és ha szükséges, 1 mg atropin is adható 
ív. injekcióban. 
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A labetalol alkalmazása során ritkán súlyos 
májsejtkárosodást észleltek, amely általában rever
zibilis, de rövid ideig tartó, ill. tartós kezelés során 
egyaránt felléphet 

A májműködés zavarának jelei vagy tünetei ese
tén haladékl:alanul el kell végezni a megfelelő labo
ratóriumi vizsgálatokat és ha ezek májsejtkárosa
dásra utalnak, ill., ha a beteg icterusos, a labetalol 
adását nem szabad tovább folytatni. 

Bár a Trandate kezelést műtéti érzéstelenítés 
előtt nem szűkséges félbeszakítani, a narcosis be
vezetése előtt atropint kell adni iv. injekcióban. 

A Trandate a hirtelen vérveszteséget követő fizi
ológiás, kompenzációs reakciókat elfedheti (tachy
cardia, vasoconstrictio). Ezért az operáció alatt a 
vérveszteségre gondosan kell ügyelni. 

Anaphylaxiás reakció veszélye: Azok a betegek, 
akiknek kórelőzményében már szerepel kűlönféle 

allergének hatására kialakult, súlyos anaphylaxiás 
reakció, béta-blockolók szedése során fogékonyab
bá válhatnak az ismétlődő, véletlenszerű, diagnosz
tikus, vagy terápiás provokációra. Ezeken a betege
ken az adrenalin allergiás reakciók kezelésében 
szokásos adagjai hatástalanak lehetnek. 

Terhesség: Bár az állatkísérletek során terato
gén hatást nem észleltek, a terhesség első 

trimesterében csak kivételesen, egyedi megfontolás 
alapján rendelhető. Átjut a placentán, így szem előtt 
kell tartani a magzatban ill. az újszülöttben előidé
zett alfa- és béta-adrenoceptor blokád következmé
nyeit is. 

A Trandate alkalmazása során szórványosan 
előfordult perinatalis, V_9QY neanatalis distress syn
droma (bradycardia, hypotensio, légzésdepressio, 
hypoglycaemia, hypothermia). Az átlapot tünetei né
ha csak a születés után egy-két nappal alakultak ki. 
A szupportív kezelés (pl. parenterális folyadékpót
lás, glukózinfúzió) általában gyors javulást eredmé
nyez. Súlyos mártékben pre-eclampsiás anyák szü
lésekor azonban, különösen régóta folyatott, intra
vénás labetalol kezelés után előfordulhat, hogy az 
újszülött állapota lassabban rendeződik. Ennek oka 
koraszűlötteken a máj csökkent anyagcseréje lehet. 
Intrauterin, ill. újszülöttkori halálozási is leírtak, ezek
ben az esetekben azonban más gyógyszerek (pl. 
értágítók, légzésdepressiót okozó szerek) hatása, a 
pre-eclampsia következményei, az intrauterin fejlő
dés visszamaradása és az újszülött éretlensége is 
közrejátszott. 

A fenti klinikai tapasztalatok alapján a nagy dó
zisú labetalol terápia el nyújtása, a szűlés késlelteté
se és a labetalol + hidralazin kombináció adása ve
szélyes lehet. 

A Trandate kiválasztódik az anyatejben, ezért 
szoptatás alatt nem alkalmazható. 

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 mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Laboratóriumi vizsgálatok A labetalol vizeletben 
megjelenő metabolitjai miatt a catecholamin szár
mazékok és a vanilin-mandulasav fluoro-vagy foto
metriás meghatározásakor hamisan emelkedett ér
téket kapunk. 

A Trandate injekció az alábbi infúziós oldatokkal 
kompatibilis: 

-5% glukóz oldat 
-O, 18% NaCl és 4% glukóz oldat 
- 0,3% KCI és 5% glukóz oldat 
-összetett Na-laktát oldat 
Az elkészített oldatot 24 órán belül fel kell hasz

nálni. 
A Trandate injekció inkompatibilis 4,2%-os nátri

um-bikarbonát oldattal, ezzel nem keverhetó. 
Túladagolás: A Trandate túladagolásakor sú

lyos, cardiovascularis tünetekre kell számítani, pl. 
jelentős, orthostatikus hypotensióra és néha brady
cardiára. Ilyen esetekben a beteget felpolcolt alsó 
végtagokkal, hanyatt kell fektetni. 

Szívelégtelenség kialakulásakor glikozid és 
diureticum adása javallott, bronchospasmus esetén 
B2-receptor agenistát kell adni, inhalációs permet 
formájában. A bradycardiát 0,25-3 mg atropin intra
vénás adásával kell enyhíteni. 

A keringés támogatására 5-1 O !JQ kezd ó adag
ban noradrenalin adható, ezt az adagot a hatás 
függvényében ismételni kell. 

A noradrenalin a megfelelő hatás eléréséig 5 
J-lg/perc sebességű infúzióban is alkalmazható. 

Nagyfokú túl8.dagolás eselén inkább iv. 
glucagont kell adni: dextrózzal vagy fiziolőgiás sóol
dattaL 5-10 mg-os kezdő adag után 5 mg/óra, ill. a 
perctérfogat fenntartásához elegendő sebességű 
infúzió! kell bekötni. A fentiek ellenére vénás pace
maker felvezetésére lehet szükség. 

A labetalol szájon át történt, jelentős túladagolá
sa után eiiguriával járó veseelégtelenséget észlel
tek. 

Haemodialysissel a labetalol klorid alig 1%-a tá
volítható el a vérkeringésbóL 

Eltartás: fénytól védve tartandó. 
• Megjegyzés. Injekció: + Fb. Tabletta: +V. 
• Törzskönyvi szám: K - 2368 {inj.); K - 2366 
{100 mg iilmtabl.); K- 2367 (200 mg filmtabl.) 

Az etofenamat egyebek közt gátolja a ciklooxi
genáz, lipoxigenáz, hisztamin, bradikinin, szero-
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tonin, hialuronidáz, összkomplement felszabadulá
sát, illetve hatását Stabilizálja a lysosomalis memb
ránokat, valamint csökkenti az idegentest-reakció
kat A fenamat plazmaszintjei közel azonosak korlá
tozott, valamint egészséges vesemúködés esetén. 
A fehérjekötődés 88-99%. 

A kiválasztódás a veséken át és a székletben 
történik számos metabolit (hidroxilálás, éter-hasítás, 
észter-hasftás) és azok konjugátumai formájában. 

A biohasznosulás mértékét számos külső és bel
sá tényező befolyásolja az alkalmazás helyétől, a 
bór nedvességtartalmától, stb. függóen. A relatív 
biohasznosulás mértéke megfelel az egyéb etofe
namat-készítményekének (max. 20%). 
e Hatóanyag 

4 g, ill. 10 g etofenamatum vízzel lemosható 
gélalapanyag ban, 40 g-Ds, ill. 100 g-os tubusonként 
e Javallat 

Tompa sérülések, pl. sportbalesetek kapcsán, 
nevezetesen zúzódások, rándulások, húzódások. 

A mozgató- és támasztórendszer lágyrészeinek 
rheumás megbetegedései, úgymint izomrheuma
tismus, perlarthropathia humeroscapularis mellett 
kialakult izomfeszülések, lumbago, ischialgi0;3., fnhü
velygyulladás, nyáktömló-gyulladás. 

A gerincoszlop, valamint az izületek túlterhelési 
és elhasználódási megbetegedései, úgymint 
spondylosisok, arthrosisok. 
• Ellenjavallat 

Etofenamat, fiufenaminosav és más nemszteroid 
gyulladásgátlók, valamint propilénglikollal szembeni 
túlérzékenység. 

Terhesség és szoptatás időszaka, valamint új
szülötteknek és kisdedeknek történő alkalmazása is 
ellenjavallt, mivel nem állnak rendelkezésre kielégi
tő klinikai tapasztalatok. 

Nem alkalmazható sérült, vagy ekzemás bórfe
lületre. 
e Adagolás 

Naponta háromszor-négyszer mintegy 5 cm 
hosszú csíkot, nagyobb fájdalmas területre maxi
mum 1 o cm-es csfkol felvinni és lehetőleg nagy fe
lületen egyenletesen a bőrbe dörzsölni. 

A kezelés néhány naptól több hónapig terjedhet. 
• Mel!ékhatás 

Ritkán bőrpír, illetve igen ritkán allergiás bőrre
akciók, amik a gyógyszer elhagyását követően 
gyorsan visszafejlődnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Rendeltetésszerű használata mellett nem isme
retes. 
O Figyelmeztetés 

Nem-rendeltetésszerű alkalmazásból eredő túl
adagolás eselén (pl. ha egy tubus tartalmát vagy 
annál többet, rövid idő alatt az egész testfelületre 
felkennek), fejfájás, szédülés, illetve epigastrialis 
panaszok léphetnek fel. Teendő: a Trauman gél le
mosása vízzel. 

Véletlenüilenyelve rendszerint nem kerül toxiko
lógiailag veszélyes adag a szervezetbe. (Patká
nyokban a 27 mg/ttkg, ill. majmokban a 26,0 mg/ttkg 
hatástalan (no-effect) adag. Teendő: gyomormosás, 
ill. hányás kiváltása. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2350 (40 g) 

K- 2351 (100 g) 

A pentoxifillin javítja a vörösvértestek flexibilitá
sát, csökkenti a vér viszkozitását, gátolja a thrombo
cyták aggregatióját, ezáltal fokozza a károsadott ke
ringésú területek nutritív microcirculatióját. 
• Hatóanyag 

400 mg pentoxifyllinum drazsénként 
100 mg pentoxifyllinum amPullánként (5 ml); 

• Javallat 
Perifériás occlusiv arteriás megbetegedés, arte

riascierotikus vagy diabeteses eredetű arteriaveno
sus megbetegedések (pl. lábszárfekélyek és gan
graena). 

Cerebrális keringési zavarok (cerebralis arterio
sclerosis következményeként jelentkező koncentrá
ciócsökkenés, vertigo, memóriazavarok, ischaemi
ás és apoplexiát követő állapotok). 

A szem vagy a belső fül degeneratív eredetű lá
tás-, ill. hallászavart okozó vérkeringési zavarai. 
e Ellenjavallat 

Pentoxifillinnel vagy · egyéb xantinszár-
mazékokkal (pl. koffein, teo-bromin, teofillin) szem
beni túlérzékenység. 

Agyvérzés. 
Kiterjedt retinavérzés, egyéb nagyobb érből tör-

ténő vérzés. 
Terhesség. 
Akut myocardialis infarctus. 
Relatív ellenjavallat Hypertoniával járó súlyos 

coronaria- és cerebralis arteriosclerosis, súlyos car
dialis arrhythmia. 
e Adagolás 

A Trental a betegség súlyosságától függóen ad
ható orális, parenteralis, ill. kombinált { oralis + par
enterális) formában. 

A) Orális kezelés 
Szokásos adagja 2-3-szor 1 drazsé, melyet ét

kezés után, kevés folyadékkal ajánlott bevenni. A 
drazsé adható a parenteralis kezelés kiegészítése
ként, illetve folytatásaként. 

B) lnfúziós kezelés 
A klinikai tapasztalat alapján a parenterális ke-
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zelés leghatásosabb és legjobban tolerálható for
mája az intravénás infúziós kezelés. Ezért lehetőség 
szerint ezt a kezelési módot kell előnyben részesíte
ni. Az infúziós kezelés a vérkeringési zavar súlyos
sága, a beteg testsúlya és .az egyéni túróképesség 
figyelembevét~lével az alábbi séma szeríni végez
hető: · 

Naponta 2-szer (délelőtt és délután) 200 mg, az
az összesen napi 400 mg pentoxifillint (2 ampulla 5 
ml-es, 100 mg pentoxifillint tartalmazó ampulla) ad
junk be 120-180 perces időtartam alatt 250 vagy 
300 ml infúziós oldatban. 

lnfúziós folyadékként fiziológiás sóoldat, 
Ringer-laktát-oldat, 5%-os levulóz oldat, glukóz ol
dat vagy egyéb szokványos plazmapótszerek 
használhatók. A felhasználandó óldattal való kom
patibilitást a beadás előtt minden esetben meg kell 
vizsgálni. 

Két T renlal 400 drazsé adható a délutáni infúzió 
után. Amennyiben a 2 infúzió közti szünet hossz
abb, az egyik Trental 400 drazsé az infúziók közölt 
is adható. 

Amennyiben a körűlmények vagy a beteg tole
ranciája csak napi egy infúzió beadását teszi lehe
tövé, napi 3 db T rental 400 drazsé kiegészítő adása 
javasolt az infúzió után, a nap folyamán elosztva (2 
drazsé délben és 1 este). 

Előrehaladottabb esetekben, elsősorban nagy
fokú nyugalmi fájdalom, gangraena, fekély eselén 
(Fontaine III-IV. stádium) 24 órás iv. cseppinfúzió ja
vasolt. A 24 órás iv. cseppinfúzióban adott pentoxi
filJin adagja általában ne haladja meg az 1200 
mg-ot. 

Az egyéni adagot az~fábbi képlet alapján hatá
rozhatjuk meg: 0,6 mg pentoxifillin/ttkg óránként. 
Az ilymódon kiszámolt napi adag 1 OOO mg egy 
70 kg-os beteg számára, és 1150 mg pentoxifillin 
egy 80 kg-os beteg részére. Az infúziós oldat 
mennyiségét egyénileg, az egyéb betegségek fi
gyelembevételével kell megállapítani, általában 
1000-1500 ml/24 óra javasolt. 

C) Injekciós kezelés 
Szokásos adagja napi 100 mg {5 ml-es ampulla 

i v.), melyet fekvő testhelyzetben levő betegnek, 
igen lassan, minimum 5 perces időtartam alatt kell 
beadni. 

Tilos az iv. injekciót az első adását követően 
azonnal megismételni. 

Az injekció és az infúzió nem adható be az elő
írtnál rövidebb idő alatt! 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok {pl. epigastrialis 
nyomás- vagy teltségérzés, hányinger, hányás, has
menés), fejfájás vagy szédülés fordulhatnak elő, 

melyek egyes esetekben a kezelés félbeszakitását 
teszik szükségessé. Az injekció lassabban történő 
beadásával vagy az infúzió cseppszámának csök
kentésével ezek a panaszok általában csökkenthe-

ták. Alkalmanként izgatottság és alvászavarok for
dulhatnak elő. 

Arcpír, arrhythmia (pl. tachycardia), angina pec
toris vagy vérnyomásesés igen ritkán fordul elő, el
sősorban nagy adag pentoxifill in adása során. Ilyen 
esetekben a napi adag csökkentése vagy a kezelés 
félbehagyása megfontolandó. 

Túlérzékenységi reakciók, mint pr~ritu;:;, _pórpír, 
urticaria vagy a bór lokális duzzanata (aílgioneu
rotikus oedema) ritkák és a gyógyszeres keze:és fél
beszakításával általában gyorsan megszúnnek. 
Shockig progrediáló allergiás reakciók igen ritkán 
észlelhetők. 

Igen ritkán vérzéses epizódok (pl. bór-, nyálka
hártya-, gastrointestinalis vérzések) jelentkezhetnek 
Trentallal kezelt betegeknél anticoagulans vagy 
thrombocyta-aggregatio-gátló kezelés mellett vagy 
anélkül. A Trental-kezelés és a vérzés közölti oki 
összefüggés nem bizonyított, de teljes biztonsággal 
nem zárható ki. 

Egyes esetekben thrombocytopenia alakulhat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentökkel (fokozhatja hatásu

kat, ezért adagjuk módosítása válhat szükségessé), 
- inzulinnal vagy oralis antidiabeticur:1mal (par

enteralisan adott nagy adag pentoxifillin fokozhatja 
vércukorcsökkentő hatásukat, ezért adagjuk csök
kentése válhat szükségessé), 

- anticoagulansokkal, thrombocyta aggregatiót 
gátlószerekkel (vérzésveszély). 
e Figyelmeztetés 

Hypotoniás és labilis keringésű betegek kezelése 
csak fokozatosan kezdhető el, mert adása átmeneti 
vérnyomáscsökkenést okozhat collapsus-hajlammal 
és egyes esetekben anginás panaszokkal. 

Szívelégtelenség eselén csak annak megfelelő 

kezelése után adható és nagy mennyiségű infúziós 
folyadék adása kerülendő. 

Szoptatás idején, ill. 18 éves kor alatt biztonsá
gos alkalmazhatósága nem kellően bizonyított. 

Beszűkül! veseműködés eselén fokozott ellenőr
zés mellett, csökkentett adagban adható. 

Retinavérzés eselén a kezelést azonnal abba 
kell hagyni. 

Gépjárművezetés és/vagy balesetveszéllyel járó 
munka végzése eselén fokozott elővigyázatosság 
·szükséges. 

Túladagolás eselén hányinger, szédülés, tachy
cardia,, eszméletvesztés, hypotonia,kávéaljszerű 

hányás, areflexia, valamint tónusos-clonusos gör
csök léphetnek fel. 

Kezelése: vérnyomás, légzés folyamatos el
lenőrzése, tüneti terápia, szükség eselén légzéstá
mogatás, lélegeztetés, súlyos vérnyomásesésnél 
plazmaexpander adása, görcsök eselén diazepam 
adása javasolt. A drazsé túladagolásakor gyomor
mosás, akív szén adása is ajánlott. 
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Eltartás drazsé, injekció: szabahőmérsékleten 
(30 °C alatt). 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: K- 1118 (drazsé); 

OGYI-T: 4387 (injekció) 

. !Ri:~~~~~i:~;drazsé:(21;x;;······.•••• ; ••. 
'WYET8iÁYERSf. Art)kÓ:d;>Q-Qj;l\'803:_:, 

Ösztrogén-gesztagén kombináció! tartalmazó 
trifázisos orális fogamzásgátló. 

Hatását elsősorban az FSH és az LH szekréció 
megakadályozásával, ezáltal az ovuláció gátlásá
val, valamint a méhnyakváladék viszkozitásának 
megváltoztatásával fejli ki. 
e Hatóanyag 

Vörösesbarna drazsé (6 db): 0,03 mg aethinyl
oeslradiolum, 0,05 mg levonorgestrelum; 

fehér drazsé (5 db): 0,04 mg aethinyloestradio
lum, 0,075 mg levonorgestrelum; 

okkersárga drazsé (10 db): 0,03 mg aethinyl
oestradiolum, O, 125 mg levonorgestrelum. 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Dubin-John
son syndroma, Rotor syndroma; fennálló vagy az 
anamnézisben szereplő: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések és ezekre való hajlam, májdaga
natok, emlő- vagy endametrium carcinoma; lipi
danyagcsere-zavarok, súlyos hypertonia, súlyos 
diabetes mellitus, sarlósejtes anaemia, ismeretlen 
eredetú hüvelyi vérzés, otosclerosis (mely a meg
előző terhességek folyamán súlyosbodott); kórelőz
ményben szerepló idiopathiás terhességi icterus, 
súlyos terhességi pru;itus, herpes gestationis. 
e Adagolás 

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 menstruációszerú vérzés jelentkezik. A követ
kező 21 drazsé szedéséta 7 napos szünet utáni 8. 
napon {az első drazsé bevételét követően 4 héttel, a 
hét ugyanazon napján) kell elkezdeni. 

A drazsé szedés kezdetét és a bevétel helyes 
sorrendjét (először a 6 vörösesbarna, azután az 5 
fehér, majd a 10 okkersárga drazsé) _számozás és 
nyilak jelzik a csomagoláson. 

Más orális fogamzásgátló szedésról történő át
térés eselén is a fenti adagolási kell alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 

bifázisos ciklust követő rnenstruáció 1. napján kell a 
drazsé szedését elkezdeni. 

Az első bifázisos ciklus az időelőtti ovuláció kö
vetkeztében általában megrövidüL Ha a drazsé sze
dése már az első spontán vérzés jelentkezésekor el
kezdődik, lehet, hogy nem gátolja meg az idő elötti 
ovuláció!, 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 megbizható a 
fogamzásgátlás. 

Az időelőtti vérzés elkerülése miatt azonban -az 
elfelejtett drazsé(k) kihagyásával - folytatni kell a 
szedési a megkezdett csomagbóL 

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, 
köztivérzések, kontaktlencse viselési panaszok. Rit
kán trig!iceridszint emelkedés, vércukorszint emel
kedés, glukóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, thromboembolia, hepatitis, hepatoade
noma, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bór
kiütés, hajhullás, a hüvelyváladék megváltozása, 
hüvely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasme
nés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, pe

nicillin V-vel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkef, 
dihidroergotaminnal, tranquillánsokkal {csökkenhet 
a fogamzásgátló hatás, ezért más nem hormonális 
fogamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombinidó meghatározás és 
szükség eselén az antikoaguláns adagjának módo
sítása), 

- triciklikus antidepressánsokkal, maprotilinnel 
{növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal { adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromokriptinnel (hatáscsökkenés), 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkeL főként 

dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
különösen a 35 év feletti nők esetében). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlóvizsgálat, cytológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatotjelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nők, akiknek 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 

F/2022 

FokoZott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, hypertonia, varicositas, phlebitis, otoscle
rosis, sclerosis multiplex, epilepsia, chorea minor, 
intermittáló porphyria, latens tetania, asthma, jóin
dulatú méhdaganat, endometricisis vagy masto
pathia esetén. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Májkárosodás esetén, alkalmazása során 2-3 
havonkénti májfunkció ellenőrzés javasolt. 

Orális fogamzásgátlók szedése alatt megnöve
kedhet a BSP-retentio. 

Vírushepatitis lezajlása ( májparaméterek norma
lizálódása) után kb. 6 hónap múlva lehet orális hor
monális fogamzásgátlás! alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során rit
kán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdagana
tok előfordulását észlelték, melyek egyes esetekben 
életveszélyes intraabdominális vérzésekhez vezetlek. 

Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terület 
felső részén és májmegnagyobbodás vagy intraab
dominális vérzés jelei mutatkoznak, májdaganat 
gyanúja merülhet fel. Szükség eselén a fogamzás-
gátlószedésétle kell állítan i. · 

Szoptatás idején az ösztrogén komponens tejel
választást csökkentő hatása miatt alkalmazása 
megfontolandó. 

A megvonásos vérzés kimaradása esetén a 
gyógyszer szedése csak a terhesség kizárása utári 
folytatható. 

Köztivérzések eselén a szedést folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszúnnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szúnnek vagy is
métlődnek orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változás kizárása céljábór.' 

Hányás, hasmenés esetén a drazsé szedés! 
folytatni kell, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ösztrogén! tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedők esetében megnövekedhet a thromboemboliás 
megbetegedések, cerebralis és myocardialis infark
tus, subarachnoidalis haemorrhagia előfordulásának 
valószfnúsége. Ez a kockázat magasabb a kor előre
haladtával, de főként dohányzók esetén. Ezért 30 év 
feletti nőknek a dohányzás teljes elhagyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rOsszabbodó migrén jelle

gű vagy szokatlanul erős fejfájások, akut látászava
rok 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 im
mobilizáció {pl. balesetek után) és terhesség esetén. 

Eftartás: száraz, húvős helyen. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4102 

Ösztrogén-gesztagén kombinációt ta;talmazó 
trifázisos orális fogamzásgátló. 

Hatását elsősorban az FSH és az'LH SZékréció 
csökkentésével, ezáltal az ovuláció gátlásával, vala
mint a méhnyakváladék viszkozitásának megváltoz
tatásával fejti ki. 
e Hatóanyag 

Vörösesbarna drazsé {6 db): 0,03 mg aethinyl
oestradiolum, 0,05 mg levonorgestrelum; 

fehér drazsé {5 db): 0,04 mg aethinyloestradi
olum, 0,075 mg levonorgestrelum; 

okkersárga drazsé (10 db): 0,03 mg aethinyl
oestradiolum, 0,125 mg levonorgestrelum. 
• Javallat 

Orális fogamzásgátlás . 
e Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Dubin-John
son-syndroma, Rotor-syndroma, fennálló vagy az 
anamnézisben szerépló: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések és ezekre való hajlam, májdaga
natok, emlő- vagy endametrium carcinoma: lipi
danyagcsere-zavarok, súlyos hypertonia, súlyos 
diabetes mellitus érszövódményekkel, sarlósejtes 
anaemia, ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés, ola
sclerosis (mely a megelőző terhességek folyamán 
súlyosbodott); kórelőzményben szerepló idiopathiás 
terhességi icterus, súlyos terhességi pruritus, her
pes gestationis. 
• Adagolás 

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 menstruációszerú vérzés jelentkezik. A követ
kező 21 drazsé szedését a 7 napos szünet utáni 8. 
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 adagolást kell alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követó menstruáció 1. napján kell a 
drazsé szedését elkezdeni. 

Ha orvosi okok miatt azonnali és biztonságos fo
gamzá§;gátlás szükséges, a drazsé szedését a szü· 
lés utáni 7-12. nap között, illetve az abortusz utáni 
5. napig el kell kezdeni. 

Az első bifázisos ciklus az időelőtti ovuláció 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 
ovuláció!, ezért a ciklus első 2 hetében előfordulhat, 
hogy nem biztos a fogamzásgátlás. 
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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 időelőtti vérzés elkerülése miatt 
azonban - az elfelejtett drazsé/kl kihagyásával -
folytatni kell aszedésta megkezdett csomagbóL 

Ez idő alatt egyéb, nem hormonális fogamzás
gátló módszer (kivéve a naptármódszert és a hő
mérsékletmérés módszerét) alkalmazása javasolt. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés, test
súly- és tibido változások, lehangoltság, májfoltok, 
köztivérzések, kontaktlencse viselési panaszok. Rit
kán trigliceridszint emelkedés, vércukorszint emel
kedés, glukóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, thromboembolia, hepatitis, hepatoade
noma, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bőr
kiütés, hajhullás, a hüvely váladék megváltozása, 
hüvely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasme
nés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, pe

nicillin V-vel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkel, 
dihidroergotaminnal, trankvillánsokkal (csökkenhet 
a fogamzásgátló hatás, ezért más, nem hormonális 
fogamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombinidő meghatározás és 
szükség esetén az antikoaguláns adagjának módo
sítása), 

- triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromokriptinnel (hatáscsökkenés), 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel, főként 

dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
különösen a 35 év feletti nők esetében). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi- és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlővizsgálat, cytológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatotjelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, hypertonia, varicositas, phlebitis, otoscle
rosis, sclerosis multiplex, epilepsia, chorea minor, 
intermittáló porphyria, latens tetania, jóindulatú 
méhdaganat, endometriosis vagy mastopathia 
esetén. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Vírushepatitis lezajlása (májparamétérek 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
zetlek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felső részén és májmegnagyobbodás vagy 
intraabdominális vérzés jelei mutatkoznak, májda
ganat gyanúja merülhet fel. ·szükség esetén a fo
gamzásgátló szedését le kell á!lítani. 

Szoptatás idején az ösztrogén komponens tejel
választást csökkentő hatása miatt a·lkalmazása 
megfontolandó. 

A megvonásos vérzés kimaradásr esetén a 
gyógyszer szedése csak a terhesség kizárása után 
folytatható. 

Köztivérzések esetén a szedést folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszűnnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szúnnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változás kizárása céljából. 

Hányás, hasmenés esetén a drazsé szedés! 
folytatni kell, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ösztrogén! tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedák esetében megnövékedhet a thromboem
boliás megbetegedések, cerebralis és myocardialis 
infarktus, subarachnoidalis haemorrhagia előfordu
lásának valószínűsége. Ez a kockázat magasabb a 
kor előrehaladtával, de főként dohányzók esetén. 
Ezért 30 év feletti nőknek a dohányzás teljes elha
gyása javasolt. 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nők, akiknek 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű vagy szokatlanul erős fejfájások, akut látászava
rok és vérzéskiesések, thrombosis vagy infarktus 
gyanúja esetén, 

- jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepsia, ill. az epilepsiás rohamok gyako
ribb előfordulása esetén, valamint 

- tervezett műtét (előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség ese
tén. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4050 
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Ösztrogén-gesztagén kombinációt tartalma~ó 
trifázisos orális fogamzásgátló. 

Hatását elsősorban az FSH és az LH szekréció 
megakadályozásával, ezáltal az ovuláció gátlásá
val, valamint a méhnyakváladék viszkozitásának 
megváltoztatásával fejti ki. 
e Hatóanyag 

Vörösesbarna drazsé (6 db): 0,03 mg aethinyl
oestradiolum, 0,05 mg levonorgestrelum; 

fehér drazsé (6 db): 0,04 mg aethinyloestradi
olum, 0,075 mg levonorgestrelum; 

okkersárga drazsé (9 db): 0,03 mg aethinyloes
tradiolum, 0,125 mg levonorgestrelum. 
• Javallat 

OráliS fogamzásgátlás. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Dubin-John
son-syndroma, Rotor-syndroma; fennálló vagy az 
anamnesisben szereplő: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozások, thromboemboliás 
megbetegedések és ezekre való hajlam, májdaga
natok, emlő- vagy endametrium carcinoma; lipid
anyagcsere-zavarok, súlyos hypertonia, súlyos dia
betes mellitus, sarlósejtes anaemia, ismeretlen ere
detű hüvelyi vérzés, otosclerosis (mely a megelőző 
terhességek folyamán súlyosbodott); kórelőzmény
ben szereplő idiopathiás terhességi icterus, súlyos 
terhességi pruritus, her~es gestationis. 
• Adagolás 

Naponta 1 drazsé (lehetőleg mindig azonos idő
pontban) a menstruáció 1. napjától kezdve 21 na
pon át. Ezután 7 nap szünetet kell tartani, ez idó 
alatt menstruációszerú vérzés jelentkezik. A követ
kező 21 drazsé szedéséta 7 napos szünet utáni 8. 
napon (az első drazsé bevételét követően 4 héttel, a 
hét ugyanazon napján) kell elkezdeni. A drazsé sze
dés kezdetét és a bevétel helyes sorrendjét (először 
a 6 vörösesbarna, azután a 6 fehér, majd a 9 okker
sárga drazsé) számozás és nyílak jelzik a csomago-
lásan ' 

Más orális fogamzásgátló szedésről történő át
térés esetén is a fenti adagolás! kell alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján kell a 
drazsé szedésételkezdeni 

Az első bifázisos ciklus az időelőtti ovuláció 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 
ovulációt, 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 időelőtti vérzés elkerUiése miatt 
azonban - az elfelejtett drazsé/kl kihagyásával _ 
folytatni kell aszedésta megkezdett csomagbóL 

Ez idő alatt egyéb, nem hormonális fogamzás
gátló módszer (kivéve a naptármódszert és a hő
mérsékletmérés módszerét) alkalmf!Zás~tjavasolt. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszUiés, test
súly- és libido változások, nátrium és vízretentio, fe
hangoltság, májfoltok, köztivérzések, kontaktlencse 
visetési panaszok. Ritkán trigliceridszint emelkedés 
vércukorszint emelkedés, glükóztolerancia csökke~ 
nés, vérnyomásemelkedés, phlebitis, thror'nboem
bolia, hepatitis, hepatoadenoma, epehólyag meg
betegedések, sárgaság, bőrkiütés, hajhullás, a hü
vely váladék megváltozása, hüvely gombásodás, 
akut hallás és látászavarok, ill. egyéb érzéskiesé
sek, szakatlan fáradtság, hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, pe

nicillin V-vel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkel, 
rifampicinnel, grizeofulvinnal, dihidroergotaminnal, 
trankqullánsokkal, feni! butazonnal (csökkenhet a fo
gamzásgátló hatás, ezért más nem hormonális fo
gamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal ( prothrombinidő meghatározás és 
szükség esetén az anticoaguláns adagjának módo
sítása), 

- triciklikus antidepressánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromokriptinnel (hatáscsökkenés), 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel, főként 

dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
különösen a 35 év feletti nők esetében). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat. emlővizsgálat, citológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ilL 
a terhesség kizárása céljából. 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nők, akiknek 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabetes 
mellitus, hypertonia, varicositas, phlebitis, otoscle
rosis, sclerosis multiplex, epilepsia, chorea minor, 
intermittáló porphyria, latens tetania, jóindulatú 
méhdaganat, endometriosis vagy mastopathia ese
lén. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 
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Vírushepatitis lezajlása ( májparaméterek norma
lizálódása) után kb. 6 hónap múlva !ehet orális fo
gamzásgátlás! alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdaga
natok előfordulását észlelték, melyek egyes esetek
ben életveszélyes intraabdominális vérzésekhez ve
zetlek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felsó részén és májmegnagyobbodás vagy 
intraabdomiriális vérzés jelei mutatkoznak, májda
ganat gyanúja merülhet fel. 

Szükség eselén a fogamzásgátló szedését le 
kell állítani. 

Szoptatás 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. 

Köztivérzésel<i esetén a szedési folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszünnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szünnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változás kizárása céljából. 

Hányás, hasmenés esetén a drazsé szedés! 
folytatni kell, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

A rendszeres alkoholfogyasztás csökkentheti a 
fogamzásgátló hatást. 

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 dohányzök esetén. 
Ezért 30 év feletti nőknek a dohányzás teljes elha
gyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű vagy szokatlanul erős fejfájások, akut látászava
rok és érzéskí esések, phlebitis vagy thrombosis el
ső jeleinél, 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 műtét (előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség ese
tén. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4103 
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Hatóanyaga, a paracetamol. Antipyretikus és 
analgetikus hatása hasonló az aceti!szalicilsavéhoz. 
Tűrhetőség és mellékhatások szempontjából elő
nyösebb. 
• Hatóanyag 

500 mg paracetamolum forte tablettánként; 100 
mg, ill. 200 mg, ill. 350 mg paracetamolum végbél
kúponként 
• Javallat 

Kúp formájában gyermekeknek: lázcsillapítás és 
fájdalomenyhítés {pl. mandulagyulladás, láz, fejfá
jás, influenza, izomfájás, oltási reakció esetén). 

Forte tabi. felnőtteknek: láz, valamint enyhe és 
középsúlyos fájdalom csillapít!isa {fejfájás, fog-, 
izom-, menstruációs-, neuralgiás és arthritises fáj
dalom. Láz és egyéb fájdalmak, megfázás, influen
za, torokfertőzés esetén). 
• Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység.. A vese- és máj
funkció súlyos zavara. Glukóz-6-foszfát dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaemia). 
• Adagolás 

3 hónapos kor alatt alkalmazása nem javasolt. 
- Kúp gyermekeknek 
3-6 hónapos korban 2-3-szar 1 kúp 100mg-os 
6-12 hónapos korban 3-4-sze r 1 kúp 100 mg-os 

·1-3 éves korban 2-3-szar 1 kúp 200 mg-os 
3-6 éves korban 3-4-szer 1 kúp 200 mg-os 
6 év felett 2-4-szer 1 kúp 350 mg-os 
- Forte tabletta felnőtteknek: 1-2 tabletta, szük

ség szerint, naponta 1-4 alkalommal, folyadékkal 
be véve. Napi 8 tablettánál (4 g-nál) többet nem sza
bad adni. 2 tablettás egyszeri adag 4 órán belül 
nem ismételhető. 24 óra alatt legfeljebb 4 alkalom
mal vehető be az egyszeri adag. 
• Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzé
keny egyéneken túlérzékenységi reakciók (bőrvö
rösség, bőrkiütés, nyálkahártya-tünetek) alakulhat
nak ki. Nagyon ritkán asthma, orrnyálkahártya-duz
zanat. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
{irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, iz~ 
zadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Paracetamol együttadása más gyógyszerekkel, 
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melyek a májban enzimindukciót idéznek elő, mint 
pl. bizonyos altatőszerek és antiepilepticumok 
(fenobarbitál, fenitoin, karbamazepin stb.), valamint 
rifampicin, egyébként ártalmatlan adagok mellett is 
májkárosodást okozhat 

Ugyanez vonatkozik az alkohol-abususra is. 
AnticoagÚiánsokkal együtt alkalmazva a pro

thrombin-időt növeli. A gyomor kiürülését lassító 
szerek (pl. propantelin) együttadása a paracetamol 
felszívódásának és hatáskezdetének késleltetésé
hez vezethet. 

A gyomor kiürülését meggyorsító szerek (pl. 
metoklopramid) együttadása a paracetamol felszí
vódásának és hatáskezdetének felgyorsulását idéz
heti elő. 

Paracetamol és klóramfenikol együttadása a 
klóramfenikol kiválasztódásának lelassulásához ve
zethet, ami fokozott intoxikációs kockázatot jelent 

A paracetamol és AZT (zidovudin) együttadása 
megerősíti a neutropeniára való hajlamot. A gyógy
szerkészftmény együtles alkalmazása AZT-val kizá
rólag orvosi utasításra történhet 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 5 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás eselén adagolása orvo
si megfontolást igényel. 

Amennyiben 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 mag_as adagok alkalmazása 
esetén máj- és vesekárosító hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalm'ID::ás után 
48-72 órával jelentkeznek. 

Egyidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli. 

Terheseknek (különösen az l. trimesterben) és 
szoptatós anyáknak történő adása egyedi orvosi 
megfontolást igényel. Rendelése a terápiás előny, 
kockázat arány gondos mérlegelése alapján tör
ténjen, az adagot lehetőleg alacsony szinten kell 
tartani. 

T ú/adagolás gyanúja es etén hánytatás és tüneti 
kezelés javasolt, valamint antidaturnként az első "10 
órán belül N-acetilcisztein adása szükséges. 

Eltartás: a forte tabi. szobahőmérsékleten, a kúp 
15-30 oc között. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 2256 (forte tabi.); K -
2257 {100 mg kúp); K- 2258 (200 mg kúp); K-
2259 (350 mg kúp) 
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A nifedipin a kálcium-antagonisták csoportjába 
tartozik. Hatása a szivizomsejtekbe és az erek sima 
izomzatába történő kálcium-ion beáramlás (un. las
sú kálcium-csatorna) gátlásán alapul. Vérnyomás
csökkentő hatású a perifériás rezisztenciát okozó 
erek dilatációja révén. A nyújtott hatóanyagleadású 
tablettában orális adagolás után a hatóanyag agyo
mor-bél rendszerból jól felszívódik. A plazma felezé
si ideje ennek a formának: tv, = 12-20 óra. A májban 
törlénó szinte teljes metabolizáció után inaktív for
mában, elsősorban a vesén át választódik ki. Erő
sen kötődik a plazma fehérjékhez: kb. 80-90%-a. 
Vérnyomáscsökkentő hatása 24 órán át tart. 
e Hatóanyag 

20 mg, ill. 50 mg nifedipinum relard tablettánként. 
e Javallat 

Enyhe és középsúlyos hypertonia kezelése 
monoterápiában, vagy 13-blokkolókkal, ill. vizelethaj
tókkal kombinálva. 
e Ellenjavallat 

Nifedipin túlérzékenység, terhesség, szoptatás, 
hypotonia. 
• Adagolás 

Napi adagja felnőtteknek egyénileg meghatá
rozva 20--100 mg között van, naponta egyszeri ada
golásban. 

Szokásos fenntartó adagja felnőtteknek naponta 
50mg. 

Idősek és nitedipint először szedő betegek ese
tében egyéni beállítás javasolt (fokozatos dózis
emelés ajánlatos). 
e Mellékhatás 

Flush, fejfájás, szédülés, hányinger, kiütés, aller
giás reakciók, lábszár oedema, letargia, nemkívánt 
mértékű vérnyomásesés. Előfordulhat ezenkívül 
tremor, fotoszenzibilitás, fogíny hyperplasia, impo
tencia, és ritkán sárgaság. Egyes esetekben 
glükóztolerancia csökkenése. Ezek a tünetek a ke
zelés megszakításakor többnyire elmúlnak. 

Angina pectorisban szenvedő betegekben a 
nifedipin terápia elkezdése ischaemias fájdalmat in
dukálhat. Ez általában a bevételtől szám1tott 30 per
cen belül jelentkezik, ilyenkor a kezelést abba kell 
hagyni. 

u 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- más vérnyomáscsökkentő szerekkel (hatás

erősödés miatt); 
- !3-blockolókkal {mivel a nifedipin használata 

nem védi ki az azok megvonásakor jelentkező tüne
teket, illetve mert ez a gyógyszerkombináció kifeje
zettebb vérnyomáscsökkenést és az esetleg már 
meglévő szívműködési zavarok rosszabbodását 
okozhatja); 

- más a fehérjékhez közepesen, vagy erősen 
kötódő készítményekkel együtt pl. cimetidin, digo
xin, kinidin: 

- digoxinnal (digoxin plazmaszint nő); 
- kinidinne! {kinidin plazmaszint csökken és a 

nifedipin leállítása után aránytalanul megnő): 
- cimetidinnel (emelkedett nifedipin plazma

szint fokozott vérnyomáscsökkenés); 
- teofilJinnel (teofillinszint növekedhetvagy csök

kenhet); 
- nitrátokkal (vérnyomáscsökkentó hatás erősö

dés). 
e Figyelmeztetés 

A magas vérnyomás kezelése rendszeres orvo
si ellenőrzést igényel. 

A szív tartalékerejének beszúkúlése eselén al
kalmazása óvatosságat igényel. 

Nifedipin kezelés alatt a cukorbetegek gyako
ribb ellenőrzése, esetleges újrabeállítása szüksé
ges. 

Bár a nifedipin hypotensiv hatását a legtöbb be
teg jól tolerálja, esetenként előfordulhat súlyos és 
rosszul tűrhető hypotensio. Ezek a tünetek rendsze
rint a dózis beállításakor, vagy az elsó emelt dózis 
adásakor fordulnak elő. 

A 13-blockolókkal is kezelt betegeknél ez gyako
ribb. Nifedipin, 13-blockolók és fentanyi együttes 
adása mútét alatt erős hypotensio! okoz. Amennyi
ben a műtét alatt nagy dózisú fentanyi adása törté
nik, a nifedipin szedését legalább 36 órával a mútét 
megkezdése előtt be kell fejezni, ha a beteg állapo
ta megengedi. 

Szedését nagy adagok alkalmazása esetén fo
kozatosan kell abbahagyni. 

Alkalmazásának első szakaszában egyénenként 
meghatározandó ideig járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A további
akban egyénileg határozandó meg a tilalom mérté
ke. A gyógyszer szedésének ideje alatt alkohol nem 
fogyasztható. 

Túladagolás esetén: atropin és noradrenalin 
adása szükséges a bradycardia és hypotensio el
lensúlyozására. Intravénás kálcium glukonát adása 
előnyös lehet. 
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Eltartás. Erós fénytől védve, hűvös, száraz he
lyen 25 °C alatt tartandó! 
• Megjegyzés:+ Or 
• Törzskönyvi szám: K- 2178 {20 mg); 

K- 2179 (50 mg) 

u~s.l\yr-r·~ágOtabletta:(ts><;·'~px}• 
UPSAVIIpezsgőlábletta {)5x;·30x} · 

BRlSTóL~MYEFú~: Sölii'!3'8-
·'':::Atéh<'ód:::A11:AA_Q4<:: 

Vitaminokat (A, 81, 82, 85 , 86, 812, C, E, nikotin
amidot, fólsavat, biotint) és nyomelemeket (cink, 
réz, szelén) tartalmazó multivitamin készítmény. 
• Hatóanyag 
Retinaium (Vit. A) 
Tocopherolum aceticum (Vit. E) 
Thiaminium chioratum (Vit. 8 1) 

Ribafiavinum natrium 
phosporicum (Vit. 82) 

Acidum panthotenicum 
(calcium pantothenicum) (Vit.B5) 

Pyridoxinium chioratum (Vit. 86) 
Cyanocobolaminum (Vit.B1J 
Acidum escorbicum (Vit. C) 
Nicotinamidum 
Biotinum 
Acidum falicum (fólsav) 
Zincum (zincum sulfuricum), 
Cuprum (cuprum sulfuricwrí) 
Se lenium 

3 OOO NE 
20 NE 

1,60 mg 

2,0mg 

6,87 mg 
4,11 mg 

0,4 f.!Q 
150 mg 
30mg 

0,15 mg 
0,40 mg 
1,435mg 

421JQ 
2,5 flg 

Segédanyagok: rágótabletta, szorbit. asz
partám, fekete ribizli- és citrom aroma, színezóa
nyag kármin (E 120). 

Pezsgőtabletta: káliumbenzoát, szorbit, asz
partám, citrom aroma. 
e Javallat 

Vitamin- és nyomelem hiány megelőzése és 
gyógyítása felnőtt- és serdülőkorban. 
e Ellenjavallat 

Hypervitaminosis. Veseműködési zavar. Túlérzé
kenység a készítménnyel szemben. 
o Adagolás 

Naponta 1 tabletta. 2 héten vagy 1 hónapon ke
resztül. 

A rágótablettát elrágva vagy szopogatva kell be
venni, a pezsgőtablettát 2 pohár vizben kell feloldani. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nagyon magas dózisban csökkentheti a feni
toin, fenolbarbitál, primidon és a levodopa haté
konyságát. 

e Figyelmeztetés 
Más A- és/vagy E-vitamin tartalmú készítmé

nyekkel történő együttadásnál figyelembe kell venni 
az Upsavit A- és E-vitamin tartalmát a túladagolás 
elkerülésére. Terhesség és szoptatás alatt az A-vita
min napi mennyisége (a táplálékkal együttesen) 
nem haladhatja meg a napi 6000 NE-t. A ribafiavin 
a vízeletet sárgára színezheti. 

Alacsony sótartalmú vagy sómentes·diéta-ese
tén figyelembe kell venni, hogy a pezsgőtabletta 
234 mg natriumot tartalmaz tablettán ként. 

A pezsgőtabletta dobozában nedvességgátló 
kapszula van elhelyezve, mely nem mérgező, lenye
lése nem ártalmas. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4410 {rágótablet
ta); OGYI-T: 4411 (pezsgőtabletta) 

A nátrium- és kálium citrát a szervezetben bikar
bonáttá metabolizálódva emeli a vizelet pH-ját A 
pH lúgosítása elősegíti a húgysav disszociációját, 
húgykövek oldódását, valamint egyes citosztatiku
mok és metabolitjaik vesetoxicitásának csökkené
sét. 
e Hatóanyag 

271,9 g kalium-natrium hydrogencitricum 280 g 
granulátumban dobozonként 1 adagaJókanál (2,5 
g) 2,4 g kálium-nátrium-hidrogéncitrátot tartalmaz. 

Segédanyagok: aromaanyag citromolaj, színe
zőanyag Sunset Yellow FCF E 11 O. 
c Javallat 

Húgykövek oldása és újraképződésének meg
akadályozása (recidiva profilaxis); cystinkővek ol
dásának és cystinuriának kiegészítő terápiája; a 
vizelet aJkaiizáJása uricosuria és porphyria 
culanea tarda esetén, valamint cytostatikus keze
lés alatt. 
O Ellenjavallat 

Akut vagy krónikus veseelégtelenség; karba
mid-bontó baktériumok okozta húgyúti fertőzések; 
metabolikus alkalosis; abszolút konyhasó tilalom el
rendelése esetén. 
e Adagolás 

Egyéni. A vizelet kívánt pH értékre történő beál
lításától függóen kell megválasztani. 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 4 adago
lókanál (kb. 10 g granulátum) 3 adagra elosztva: 
reggel és délben 1-1 adagolókanál, este 2 adago
lókanáL 

A granulatumot, 1 pohár vízben fel kell oldani és 
meginni étkezés után. 
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A friss vizelet pH értéke az alábbi tartományok-
ban kell legyenek: 

Húgykö és uricosuria pH 6,2- 6,8 
Cystinkő pH 7,5-8,5 
Cytostatikus kezelés legalább pH 7 
Porphyria cutanea tarda pH 7,2-7,5 
A megadott tartomány alatti pH értékek esetén a 

a napi adagot (az esti bevételkor) % adagolókanál
lal emelni kell, a megadott tartomány feletti pH érté
kek esetén pedig a napi adagot (az esti bevételkor) 
Y2 adagolókanállal csökkenteni kell. 

A vizelet pH-jának méréséhez a gyógyszer cso
magolásában tesztcsík és összehasonlító színskála 
található. A pH mérés mindig friss vizeletben a 
gyógyszerbevételt megelőzően történjen. Az ada
golás akkor megfelelő, ha a készítmény bevétele 
előtt ürített friss vizelet vegyhatása tartósan pH 
6,2--6,8 tartományon belül van. Ez a húgykövek ke
zelésére érvényes. Cystinkövek és porphyria 
cutanea tarda kezelés esetén történő pH mérésre 
ezek az indikátorpapírok nem alkalmasak. Ilyen ese
tekben pH 7 ,2-9, 7 tartományban mérő speciális in
dikátorpapír szükséges. 
• Mellékhatás 

Ritkán gyomor- bélpanaszok. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható egyatt: 
- szívglikozidokkal (hyperkalaemia veszélye), 
- bikarbonát citrát vagy alumínium tartalmú ve-

gyületekkel (szisztémás alkalózis veszélye növe
kedhet az alumínium felszívódás), ezért bevétefOk 
között legalább 2 óra különbséget kell tartani. 
• Figyelmeztetés 

Digitálisz készitmények szedése esetén figye
lembe kell venni, hogy az átlagos napi adag = 10 g 
kb. 1,72 g =44 mmol kaliumot tartalmaz. 

Nátrium szegény diéta esetén figyelembe kell 
venni a sz okásos 1 O g-os napi adag nátrium tartal
mát (1 g = 44 mmol nátrium) 

A megadott pH tartományok többnapos túllépé
sét el kell kerülni, mert a magasabb pH értékek a 
foszfát kicsapópás veszélyét növelik. 

Egy esetleges túladagolás mindig dózis reduká
lással korrigálható, adott esetben a metabolikus 
alkalosis kezelésére gondolni kell. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25 °C alatt tartandó. 
e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4391 

Amesna szulhidril csoportot tartalmazó merkap
t.o vegyület, mely a vesében kiválasztód\ra megköti 
az egyidejűleg alkalmazott oxazafoszforinok (ifosz
famid, ciklofoszfamid, trofoszfamid) uratoxikus 
metabolitjait és detoxikálja azokat. 

Parenterális alkalmazást követően 8 órával teljes 
mértékben kiválasztódik a vizeletteL 

A mesna élettanilag közömbös, nem befolyásol
ja az oxazafoszforinok egyéb fó, illetve mellékhatá
sait. 
e Hatóanyag 

200 mg, ill. 400 mg mesnum, valamint nátrium
adta, nátrium-klorid 2 ml, ill. 4 (!ll steril vizes oldat
ban ampullánként 
e Javallat 

Oxazafoszforinok (ifoszfamid, ciklofoszfamid, 
trofoszfamid) urotoxicitásának megelőzése, elsősor
ban ifoszfamid, ill. nagydózisú E10 mg/ttkg feletti) 
ciklofoszfamid vagy trotosztamid kezelés és az 
Oxazafoszforinnal kezelt magas rizikócsoportba 
(előzetes medencei sugárkezelés, előzetes ifosz
famid, ciklofoszfamid vagy trafosztamid terápiát kö
vető cystitis, anamnesisben szereplő húgyúti meg
betegedések) tartozó betegek esetén. 
• Ellenjavallat · 

Mesnával vagy egyéb merk.apto vegyűletekkel 
szembeni ismert túlérzékenység. 
o Adagolás 

Általános egyszeri adagja az oxazafoszforin 
összadag 20%-a az oxazafoszforin terápia kezde
tén (0. óra) $s 4, ill. 8 órával azt követően meg ismé
telve. 

A mesna összadagja az oxazafoszforin 
összadag 60%-a. 

Például 
O. óra 4. óra 8. óra 

Oxazafoszforin adag 2 g 
Mesna adag 400mg 400mg 400mg 

Amennyiben szűkséges, elsősorban gyerme
kek, előzetesen károsadott urathelium vagy nagy 
adagú oxazafoszforin kezelésesetén amesna egy
szeri adagja az oxazafoszforin összadag 40%-ára 
emelhető, naponta 4-szer, 3 óránként beadva. (O., 
3., 6. és 9. óra) 
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Például 
O. óra 3. óra 6. óra 9. óra 

Oxazafoszforin adag 2 g 
Mesna adag 800 mg 800 mg 800 mg 800 mg 

24 órás ifoszfamid infúzió esetén az infúzió előtt 
az ifoszfamid összadag 20%-ának megfelelő mesna 
adagot kell iv. bolus injekcióban beadni, majd az 
ifoszfamid összadag 1 00%-át kell az ifoszfamid in
fúzióval egyidejűleg (az ifoszfamid infúzióban elke
verve) beadni 24 órán át. és ezután újabb 12 órás 
mesna infúzió (az ifoszfamid összadag 60%-a) kö
vetkezik. A mesna teljes adagja ebben az esetben 
az ifoszfamíd összadag 180%-a. Az utolsó 12 órás 
mesna infúzió helyett iv. bolus injekció is adható a 
28., a 32. és a 36. órában. 

Például 
O. 0-24 24. 28. 32. 36. 

óra óra '" '" '" '" ltoszfamid 5g/m2 
adag 

Mesna 1 g/m2 5 gtm2 3 gfm2 infúzió -t 
adag in j. ini. ~ 

vagy 1 gfm21 g/m21 gfm2 
ln J. i nj i nj 

• Mellékhatás 
Esetenként túlérzékenységi reakciók (viszketés, 

bőrpír, urticaria, oedema, anaphylaxiás reakciók 

/ 

vérnyomáseséssei és szapora szívveréssel, vala
mint átmeneti transzamináz szint emelkedés). Rit
kán irritatio az injekció beadási helyén. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A mesna in vitro inkompatibilis ciszplatinnal és 
mustárnitrogénnel. 
• Figyelmeztetés 

Fokozott elövigyázatossággal alkalmazható, ke-
ringési elégtelenség esetén. _, 

Terhesség és szoptatás idején az előny/kocká
zat mérlegelésével adható. 

A mesna kezelés befolyásolhatja a ketontestek 
kimutatását a vizeletben, hamis pozitiv eredményt 
adhat. 

Tú!adago/ássa/ kapcsolatban kevés a tapaszta
lat. Nagy adag intravénásan adott mesna (60 
mg/ttkg felett) hányingert, hányást, hasmenést, fej
fájást, végtagfájdalmat, vérnyomásesést, szapora 
szíwerést, bőrreakciókat, gyengeséget és fáradtsá
got okozhat. 

Az oxazafoszforinokkal egyidejűleg alkalmazott 
mesna kezelésesetén ezek a reakciók nem különít
hetők el egyértelműen a cytostatikumok okozta mel
lékhatásoktól. A tünetek észlelésekor supportiv ke
zelés javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4553 (200 mg inj.); 

OGYI-T: 4554 (400 mg inj.) 
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Ösztradiolt tartalmazó gyógyszerkészftmény, az 
ösztrogén hiány okozta hüvely-, ill. hüvelytájéki 
atrophia lokális kezelésére. 

Az ösztradiol serkenti a hüvelyhám sejtjeinek re
generációját és a méhnyak szekréciós aktivitását. 

A hüvelytablettából a hatóanyag lassan szaba
dul fel és egyenletes ösztradiol hatást biztosít. 

A kezelést követően a plazma ősztradial és kon
jugált ösztrogén szintjének kismértékO emelkedése, 
valamint a gonadotropin szint csökkenése észlelhe
tő. 

e Hatóanyag 
0,025 mg oestradiolum hüvelytablettánként. 

• Javallat 
Ösztrogén hiány okozta atrophiás vaginitis. 

• Ellenjavallat 
A készítmény összetevőivel szembeni túlérzé

kenység. Fennálló vagy korábban előforduló: emló
carcinoma, ösztrogén függő daganat. súlyos máj
funkció-zavar, súlyos hypertonia, súlyos diabetes 
mellitus, súlyos cardiovascularis és cerebrovascu
laris elváltozások, thrombophlebitis, thromboem
boliás megbetegedések és ezekre való hajlam; is
meretlen eredetű hüvelyi vérzés. Terhesség, ill. en
nek gyanúja. 
e Adagolás 

A tablettátamellékelt applikálorral mélyen a hü-
velybe kell felhelyezn i. 

Kezdő adag: napi 1 hüvelytabletta 2 hétig. 
Fenntartó adag: hetente 2-szer 1 hüvelytabletta. 
A kezelést a szükséges legrövidebb időtartam-

ban kell alkalmazni. Hosszantartó kezelés esetén 6 
hónap után 1 hónap szünetet javasolt tartani. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe véres folyáS, bőrkiütés, esetleg lo
kális irritáció, hüvelygombásodás, valamint sziszté
más ösztrogén mellékhatások. jelentkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- más ösztrogéntartalmú hormonkészítményekkeL 

e Figyelmeztetés 
A kezelés megkezdése előtt általános orvosi és 

nőgyógyászali vizsgálatot kell végezni a kockázatot 
jelentő betegségek és a terhesség kizárása céljá
ból. 

A kezelés során rendszeres nőgyógyászali vizs
gálat szükséges, elsősorban az endametrium 
hyperplasia időben történő észlelésére. 

Az esetleges hüvelyi fertőzést a Vagitern kezelés 
megkezdése előtt rendezni kell. 

Fokozott elóvigyázatossá:ggal alkalmazható akut 
vagy krónikus májbetegség (mely után a májfunkci
ós teszt nem normalizálódott), epilepsia, migrén, 
diabetes mellitus, asthma, szlvelégtelenség, ma
gasvérnyomás, lipidanyagcsere-zavarok, varicosi
tas, porphyria és sarlósejtes anaemia esetén. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• ~egjegyzés: + V 
•· Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4465 

Hatóanyaga, a veraparnil gátolja a Ca ionok be
áramlását az un. lassú calcium csatornákon keresz
tül a szívizomsejtekbe, a koszorúserek és a periféri
ás erek simaizomsejtjeibe. A szívizomzat contractil
itását csökkenti. 

A koszorúserek tágltásával a coronaria-spas
mus oldásával fokozza a myocardium vérellátását, 
így antianginás hatású. 

A perifériás rezisztencia csökkentésével antihy
pertensiv hatást fejt ki a szívfrekvencia reflektorikus 
növekedése nélkül. 

Lassítja az ingerületvezetést az AV-csomóban. 
Főként gyors kamrafrekvenciával járó supraventricu
laris tachyarrhythmiákban hatásos, visszaál!ftja a si
nusritmust és/vagy normalizálja a kamrafrekvenciát 

A veraparnil mintegy 80-90%-a felszívódik. 
Biohasznosulása a nagymértékű first-pass metabo
lizmus miatt 20%-os. Szérumfehérjékhez kb. 90%
ban kötódik. 

Májkárosodás esetén magasabb plazmakon
centrációt ér el, mely az adag csökkentését teheti 
szükségessé. 
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A ném retard veraparnil maximális plazmakon
centrációját a bevétel után 1-2 óra múlva éri el, fe-. 
lezési ideje kb. 3-6 óra. 

Túlnyomórésztavesén keresztül választódik ki, 
5%-a változatlan formában,· a többi metabolitok for
májában. 
• Hatóanyag 

40 mg, ill. 80 mg verapamilium chioratum dra
zsénként 120 mg, il!. 180 mg, ill. 240 mg vera
parnilium chioratum retard kapszulánként. 
• Javallat 

Ischaemiás szívbetegségek: Krónikus, stabilan
gina pectoris. Nyugalmi angina pectoris, beleértve 
a vasospastikus anginát (Prinzmetal, varians angi
na) és az instabil anginát is. Szívinfarctus utáni an
gina pectoris bizonyos esetel (főként, ha a ~-black
aló kezelés kontraindikált). 

Az alábbi szívritmuszavarok: paroxysmalis 
supraventricularis tachycardia, pitvarfibrillatio/pitva
ri flattern gyors kamrai frekvenciával {kivéve WPW
syndroma, lásd Ellenjavallat). 

Hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Keringési elégtelenség {shock), friss szívinfarc
tus szövődményekkel {bradycardia, veszélyesen 
alacsony vérnyomás, balszívfél elégtelenség). 

Ingerületvezetési zavar {másod-, ill. harmadfokú 
AV-black, sinoatrialis block). 

Sinuscsomó-betegség {sick sinus syndroma). 
Szfvizomgyengeség (manifest szivelégtelen

ség). 
Pitvarfibrilfatio/pitvari fiattem és WPW-syndroma 

együttes fennállása {kamrai tachycardia kiváltásá
nak veszélye fokozott). 1 

Igen gondos orvosi ellenőrzés mellett alkalmaz
ható az alábbi esetekben; 

-l. fokú AV-black: 
- hypotonia {90 Hgmm-nél alacsonyabb sys-

tolés érték); 
-bradycardia {50/perc alatti nyugalmi pulzus): 
- súlyosan beszűkül! májfunkció (lásd még az 

adagolásnál). 
Terhesség {különösen annak első három hónap

ja), valamint szoptatás ideje alatt a veraparnil csak 
kOlönösen indokolt esetben, az elóny/kockázat szi
gorú mérlegelésével adható. 
e Adagolás 

Az adagolást egyénileg kell megállapítani, fel
nöttek szokásos kezdő adagja naponta 3-szor 
40-80 mg. A gyógyszer napi adagja néhány napos 
vagy hetes időközönként emelhető a kívánt klinikai 
hatás eléréséig, legfeljebb napi 480 mg-ig. 

Retard kapszula alkalmazásakor általában na
pi 2-szeri adagolás javasolt 12 órás időközökben. 
Hypertonia kezelésére napi 1 retard kapszula 
(reggel 1 db 240mg-os kapszula) is elegendő le
het. 

A terápia bevezetésekor, ha a vérnyomás foko-

zatos csökkentése a cél, napi 120 mg (pl. reggel 
1 db 120 mg-os retard kapszula) adása javasolt. 

A napi 480 mg-os adag túllépése csak igen in
dokolt esetben és rövid ideig engedhető meg. 

Károsadott májmOködésú betegekben a vera
pamil szöveti szintje jelentősen emelkedhet. Ezért a 
májbetegség súlyosságától függóen a napi adagot 
a szokásos adag 20%-áig csökkenteni kell. 

A gyógyszerkészítményt lehetőleg étkezéskor 
vagy röviddel az után, kevés folyadékkal kell bevenni. 

Hosszabb ideig tartó szedés esetén a veraparnil 
elhagyása fokozatosan csökkenő adagokkal történ
jék. 
• Mellékhatás 

Főleg nagy adagok, ill. elózetesen fennálló szív
múködési zavarok esetén jelentkezhetnek cardio
vascularis. 
• Mellékhatás 

AV-black, sinus bradycardia, 1!.- és 111. fokú AV 
black, sinuatrialis black asystoliáva!, pitvarfibrillatio 
alacsony kamrafrekvenciával, vérnyomásesés, szív
elégtelenség. 

Esetenként szédülés, kábultság, fáradtságérzés, 
ingerültség, fejfájás, paraesthesia, hányinger, gyo
morégés, bokaoedema, arckipirulás, fordulhat elő. 

Székrekedés előfordulása gyakori. 
Ritkán allergiás bőrjelenségek, exantherna, visz

ketés, fájdalmas bórvörösség {erythromelalgia), 
bronchospasmus léphetnek fel. 

Igen ritkán izom- vagy izületi fájdalmak jelent
kezhetnek. 

Egyes esetekben angioneurotikus oedemát és 
Stevens-Johnson syndromát is leírtak. 

Néha emelkedhet a szérum transzaminázok 
és/vagy alkalikus foszfatáz szintje, mely feltehetően 
allergiás hepatitis jele. 

Igen ritkán gingiva hyperplasia, ill. idős betegek 
hosszantartó kezelése kapcsán gynaecomastia je
lentkezhet, melyek az eddigi tapasztalatok alapján a 
kezelés abbahagyása után megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyottadása tilos: 
- iv. ~-blockolókkal {kivéve intenzív terápia). 
Óvatosan adható együtt: 
- antiarrhythmicumokkal, [3-blockolókkal, inhala

tlas anaestheticumokkal (AV-black, bradycardia, 
szivelégtelenség, vérnyomásesés veszélye); 

- antihypertensivurnakkal {vérnyomáscsökkentó 
hatás erősödése); 

- digoxinnal (a digoxin csökkent renalis kivá
lasztása miatt annak vérszintje emelkedik; fokozott 
figyelmet kell fordítani a digoxin-túladagolás tünete
ire, a digoxin adagját csökkenteni kell); 

- kinidinnel {hypotonia, tüdőoedema veszélye): 
- ·karbamazepinnel (karbamazepin hatása erő-

södik); 
- cimetidinnel, ranitidinnel (a veraparnil vérszint

jét emelik); 
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- litiummal (litium hatása gyengül, a neurotoxici
tás fokozódik); 

- fenobarbitallal, fenitoinnal, rifampicinnel (a ver
apamil vérszintjét, ezáltal hatását csökkentik); 

- ciklosporinnal, teofillinnel, prazozinnal (vér-
szintjüket a veraparnil emeli); -

- izomrelaxansokkal (hatásukat a verapamll fo
kozza). 
e Figyelmeztetés 

E gyógyszer szédülést, kábultságot, vérnyo
másesést okozhat kOlönösen a kezelés kezdetén, 
ill. alkohol egyidejű fogyasztásakor. Ezért az orvos 
egyedileg határozza meg a közlekedésben való 
részvételre, a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sére vonatkozó korlátozást vagy tilalmat 

Túladagolás tünetei: vérnyomásesés, shock, 
eszméletzavar, az életet veszélyeztető szívrit
muszavarok {pl. sinusleállás, harmadfokú AV-black 
pátritmussal vagy anélkül, szívmegállás). 

Kezelése: 
Alapos gyomormosás, akár vastagbéltisztító be

öntéssel együtt. Különösen retard-készítménnyel 
történt mérgezés esetén fontos a vastagbél minél 
alaposabb kiürítése, a hatóanyag későbbi felszivó
dásának megakadályozására. Ugyanakkor hashaj
tók adásakor figyelembe kell venni, hogy a caldum
antagonisták a bélfal mctilitását akadályozhatják, 
akár teljesen meg is béníthatják. 

A veraparnil nem dializálható, ezért haemodialy
sist nem célszerű végezni, ezzel szemben plazma
pheresis aján_lott {a caldumantagonisták jól kötőd
nek a plasmafehérjékhez). 

Bradycardiás rítmuszavarok tünetileg atropinnal 
és/vagy j3-sympathomimeticumokkal {izoprenalin, 
orciprenalin) kezelhetők, az életet veszélyeztető 
bradycardiás ritmuszavar ideiglenes pacemaker 
behelyezését teszi szükségessé. 

Cardiogen shock és artériás értágulat következ
tében fellépő vérnyomásesés esetén dopamint 
dobutamint adrenalin!, ill. noradrenalin! kell adni. E 
gyógyszerek adagelását a hatás szabja meg. A vér 
calcium-szintjét a normálérték felső határán vagy 
kissé magasabb értéken kell tartani. A korai szak
ban ezenkívül az artériás értágulatra tekintettel fo
lyadékpótlás is szükséges (Ringer- vagy konyhasó 
oldat). 

Az irodalomban ellentmondásos a calcium injec
tiók antidaturnként való adásának megitélése. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4646 (40 drg), 
OGYI-T.: 4647 (80 drg); OGYI-T.: 4648 (120 retard 
kapsz.); OGYl-L 4649 (180 retard kapsz.); OGYl-T 
4650 (240 retard kapsz.) 

A Verrumai oldat két hatóanyaga a fluorauracll 
és a szalicilsav együttesen alkalmazva kOlönösen 
hatékonynak bizonYult szemölcsök kezelésére. A 
fluorauracll antimetabolitként ható cytostatikum, 
amely megakadályozza a timin termelődését és be
épülését, ezáltal gátolja a DNS és RNS képződését. 
Ennek következtében a papillomavirusok szaporo
dása visszaszorul és növekedési gátlás alá kerülnek 
a szemölcsöt alkotó, fokozott mértékben osztódó 
sejtek,amelyben a fluorauracll nagyobb koncentrá
ciót ér el. 

A hatóanyag penetráció! fokozva a keratolytikus 
hatású szalicilsav, valamint a fluorouracil oldószere, 
a dimetilsulfoxid is. É::p bőrön a fluorouracil felszívó
dása jelentéktelen; emberen O, 1% alatt van a felszi
vódás rátája, sérűlt bőrön keresztűl akár 20%-a is 
felszívódik. 
• Hatóanyag 

0,5 g fluo_rouracilum; 10,0 g é.cidum salicylicum; 
8,0 g dimethylsulfoxydatum; 56,5 g aethylium 
acetic um oldőszert tartalmazó 100 g alkoholos ol
datban. 
e Javallat 

Verruca vulgaris, verruca juvenilis plana. 
e Ellenjavallat 

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzé~ 
kenység. Szoptatás, terhesség (azok a nők, akiknél 
a terhesség biztonsággal nem zárható ki}. 25 cm2-

nél nagyobb bőrfelület. 
8 Adagolás 

A Verrumai oldatot naponta 2-3 alkalommal kell 
a kezelendő szemölcsre kenni. Ép bórrel a sze
möles körül sem érintkezhet, ezért a környező bőr
felületet pasztával vagy kenőccsel kezelve védeni 
kell. A kezelt bórfelület a 25 cm2-t ne haladja meg. 
Az. átlagos kezelési idő 6 hét. 

A tünetek megszűnése után a kezelést még egy 
héten át folytatni kell. 
e Mellékhatás 

Gyulladás, allergiás reakció, ritkán eraziv bőrre
akció, contact dermatitis előfordulhat. Hámlás, a bőr 
elszineződése. A kezelés kezdetén égő érzés. Ritka 
esetben az erős égő érzés miatt a kezelést fel kell 
függeszteni. A mellékhatások előfordulása napfény 
hatására és érzékeny, vékony bőrfelületen gyako
ribb. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt · 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése 
mellett alkalmazható! 

Ügyelni kell arra, hogy az oldat szembe és nyál-
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kahártyára ne kerüljön! Periungualis és subungualis 
szemölcsök kezelésénél vigyázni kell, hogy a köröm 
matrix ne sérüljön meg, a gyógyszer a körömágyba 
ne kerüljön. A Verrumai oldat hatására elhalt szöve
teket ese~enként (pl. talpon előforduló szemölcsök) 
a kezelőorvosnak el kell távolítani. Vékony hámmal 
fedett bórfe.lületet ritkábban kell kezelni. A kezelt 
bórfelületet napfénytól védeni kell. 

Alkalmazás előtt az ecseten lévő felesleget cél
szerű az üveg belső nyakán lehúzni. 

A gyógyszer a felkenés helyén az oldat elpárol
gása után kemény, fehér színO filmréteget képez. 

Kis szemölcsök kezelésénél javasolt vékonyabb 
eszköz (pl. fogpiszkáló) használata. 

Ismételt kezelés előtt a korábban keletkezett 
lakkfilm lehúzható. Vigyázni kell arra, hogy textillel 
vagy acrylból készült tárgyakkal a készítmény ne 
érintkezzen, mert maradandó foltot hagy. 

Alkalmazása után az üveget jól le kell zárni, 
majd alapos kézmosás szükséges! 

T ú/adagolás: A Verrumai oldat 25 cm2 nagyságú 
bórfelületre történő alkalmazásakor 0,2 g Verrumai 
és ezzel 1 mg fluorouracil (FU) kerül a bór felszíné
re. 1 mg FU 60 kg súlyú ember esetében 0,017 
mg/ttkg dózisnak felel meg. Szisztémás mérgezés 
15 mg/ttkg dózis intravénás alkalmazás esetén ala
kul ki, így ezen ezerszeres nagyságrendi különbség 
folytán a Verrumai alkalmazása esetén mérgezéssel 
nem kell számolni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (10 °C alatti hő
mérsékleten csak rövid ideig tartható). 

Felbontás után 6 hónapig használható fel. 
Tűzveszélyes! 

• Megjegyzés: + +): 
e Törzskönyvi szám. OGYI-T: 4458 

A könnypótló folyadékként hasznosuló szemgél
ben lévő poliakrilsav {a Garbapol 940, karbomer) 
kb. 4 milliós molekulasúlyú, megtartja a készítmény 
95%-át kitevő desztillált vizes oldatot A gél struktú
ráját a könnyben lévő sók bontják, Igy nedvesség 
szabadul feL Ez a magyarázata annak, hogy a "szá
razszem" súlyos tűnetei esetén sem kell lényegesen 
gyakrabban cseppenteni a Vidisicet a kötőhártya
zsákba, mint az enyhe tünetek esetében. Egy alkal
mazása 2-4 órányi könnysecretiót szubsztituál. A 
könnyfilm stabilitását 6 óráig jelentősen befolyásolja 
pozitívan. 

A szemgélben lévő cetrimid konzerválószar 
egyben jelentékeny antibacterialis hatást biztosít a 
szemészelben relevans Staphylococcus aureus és 
Pseudomonas aeruginosa ellen. 

Szisztémás hatás a készítmény előírás szerintí 
alkalmazása esetén valószínűtlen. 
e Hatóanyag 

1 mg cetrimidum, 20 mg carbomerum, 9,57 g in
jekcióhoz való víz {10 g) tubusonként Tartalmaz 
még szarbitolt dinátrium-edetátot és nátrium-hídro
xidot 
e Javallat 

Keratoconjunctivitis sicca. A ·Könii)i pótlása 
csökkent könnytermelés, ill. szárazszem-syndroma 
esetén. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Kon
taktlencse viselése a Vidisic-terápia során. 
e Adagolás 

A kötőhártyazsákba keil cseppenteni. A tünetek 
súlyosságaszerint általában naponta 3-5-ször, kivé
telesen többször is alkalmazható. A napi utolsó 
csöppentést a lefekvéskor célszerű végezni. 
• Mellékhatás 

Esetenként, főleg a kezelés kezdetén, a becsöp
pentés után homályos látás, égő érzés, a szemhéjak 
összeragadása. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Közvetlen kölcsönhatások nem ismeretesek. 
Egyéb gyógyszerek lokális szemészeti alkalmazása 
esetén az egyes gyógyszerek becseppentése kö
zött legalább 5 perc teljen el és a Vidisic alkalmazá
sa történjék utoljára. 
e Figyelmeztetés 

Ez a gyógyszer- az előírásnak megfelelő hasz
nálata esetén is - főleg közvetlenül az alkalmazást 
követően átmenetileg ronthatja a látást Ebben az 
állapotban gépjárművet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Eltartás: szobahómérsékleten. A felbontott tubus 
tartalma legfeljebb 6 hétig használható. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4655 

Fehér színű, olaj a vízben (o/v) tlpusú steril 
emulzió {10 mi), mely A, 0 2, E és K1 zsírban oldó
dó vitaminokat tartalmaz az emulzió olajos fázisá
ban. 

A Vitalipid N készitményekben az alapemulzió 
összetétele megegyezik a 1 0%-os Intralipid infúzió
éval (iv. zsíremulzióéval). 

A Vitalipid N készítményeket nem szabad hígítás 
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nélkül alkalmazni, azok az Intralipid 10%, ill. 20% 
infúzió kiegészítésére szolgálnak. 
e Hatóanyag 

Összetétel: Vitalipid N Iniant Vitalipid N Adult 
1 O ml emulzióban 10 ml emulzióban. 

Retinaium 
(Vitamin A) 0,69 mg (2300 NE) 0,99 mg (3300 NE) 

Ergocalcilerolum 
(Vitamin 0 2) O,Q1 mg (400 NE) 0,005 mg (200 NE) 

o:-Tocopherolum 
(Vitamin E) 6,40 mg (7 NE) 9,1 mg (10 NE) 

Phytomenadio-
num (Vitamin K1) 0,20 mg 0,15mg 

Oleum sojae 1000 mg 1000 mg 
Lecithinum ovi 120mg 120mg 
Glycerinum 225mg 225mg 
Natrium 
hydroxidatum q.s. q.s. 

Aqua dest ad.10,0ml ad. 10,0 ml 
pro in]. 

pH: 8 pH: B 

e Javallat 
Vitalipid N Adu/t: Felnöttek és 11 éves kor feletti 

gyermekek A, 0 2, E és Ki-vitaminszükségletének fe
dezésére. a teljes parenterális táplálás kiegészíté
sére alkalmazható. 

Vitalipid N lnfant: Csecsemők és 11 éves kor 
alatti gyermekek napi A 02 , E és Ki vitaminszük
ségletének fedezésére. a teljes parenterális táplálás 
kiegészítésére alkalmazható. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban (iv. zsíremulzió
ban) adható. 

Használat elót! fel kell hígítani!! 
Felnőtteknek és 11 éves kor feletti gyermekek

nek 
A Vitalipid N Adu/t emulzióból 1 ampulla (10 ml) 

tartalmát 500 ml 1 0%-os vagy 20% -os Intralipid in
fúzióhoz (intravénás zsíremulzióhoz) kell adni, eny
hén összerázva. 

Az Intralipid 10%, ill. 20% infúziónál leírtaknak 
megfelelően kell adagolni. Ezáltal az A. 0 2, E és K1 
vitaminok napi fenntartó dózisa biztosított. 

A Vitalipid N Adu/t emu/ziót -1 órával az infúzió 
megkezdése előtt - aszeptikus körülmények közölt 
kell az Intralipid infúzióhoz adni, és az ilymódon el
készített infúziót 24 órán belül fel kell használni. 

Csecsemőknek és 11 éves kor alatti gyermekek
nek 

A Vitalipid N Intant emulzióbó/1 ml/ttkg/nap dó
zisnak megfeleló mennyiséget 10%-os vagy 20%-os 
Intralipid infúzióhoz (intravénás zsíremulzióhoz) kell 
adni, enyhén összerázva. A Vitalipid N Intant napi 
dózisa nem lehet több 1 O ml-nél. 

Az Intralipid 10%, ill. 20% infúzióhál Jelrtaknak 
megfelelóen kell adagol ni. Ezáltal az A, 0 2 , E és K1 

vitaminok napi fenntartó dózisa biztosított. 
A Vitalipid N Intant emulzió t ...:1 órával az infúzió 

megkezdése elót! ~ aszeptikus körűlmények között 
kell az Intralipid infúzióhoz adni, és az ilymódon el
készített infúziót 24 órán belül fel kell használni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A . készítményben lévő Ki-vitamin a kumarin 
típusú anticüagulánsokkal gyógyszerkölcsönhatás
ba léphet. 

Teljes parenterális táplálás keretén belül 
aminosavinfúziókkal, szénhidrát-oldatokkal, egyéb 
zsíremulziókkal, ill. egyéb vitaminokkal, nyomele
mekkel kizárólag aszeptikus körűlmények közölt és 
csak akkor keverhető, ha az egyes komponensek 
kompatibilitása bizonyított. 
o Figyelmeztetés 

A gyógyszert a csomagaJáson feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni. 

Eltartás: fénytől védve, 2-8 °C között tartandó. 
o Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4309 (infúzió fel
nőtteknek); OGYI-T: 4310 (infúzió gyermekeknek) 

A Vita-Merfen, fertőtlenítő és hámosftó kenócs, 
amely két higanymentes antibakteriális hatóanyagat 
tartalmaz, a biguanid származék klórhexidin 
g/ukonátot és a kvaterner ammónium ·szerkezetú 
benzexonium kloridot. 

Kombinációjuk a bőrt gyorsan és tartósan fer
tótleníti. 

ln vitro a Vita-Merfen 5 percen belül baktericid 
hatást fejt ki. mind a Gram-pozitív, mind a Gram-ne
gatív baktériumokra (így pl. Streptococcus aureus, 
Streptococcus fa'ecalis, Escherichia coli, Pseudo
monas aeruginosa és Proteus mirabilis törzsekre). 
Candida albicans-szal szemben is hatásos. 

A klórhexidin glukonát in vitro hatékony der
matophytákkal és egyes vírusokkal (pl. Herpes sim
plex. stomatitis vesicularis vírus, adenovirus, vac
cinia vírus és HIV) szemben is; míg a benzoxonium 
klorid virueid hatású a membránnal rendelkező viru
sokra, az influenza-, paraínfluenza-vlrusra, valamint 
a Herpes virus hominisra. 

Az A-vitamin fontos szerepet játszik az epitheli
um növekedésében és fejlődésében. Állatkísérletek
ben kimutatták, hogy a hámosadási folyamat során 
növekszik a szdvetek A-vitamin felhasználása. Az A
vitamin lokális alkalmazásakor növekszik e hegkép
ződés során lerakádá kollagén mennyisége és ezál
tal nó a heg mechanikai ellenállóképessége (csök
ken sérülékenysége ). 

A humán klinikai vizsgálatok megerósítették a 
Vita-Merfen hatásosságát és jól tolerálhatóságát 

A Vita-Merfen egyes alkotórészeinek lokális 
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alkalmazást követő szisztémás felszívódására nin
csenek adatok. 

Orális bevitel során a klórhexidin glukonát a bél
ból csekély mennyiségben abszorbeálódik. A be
adott dózisnak kevesebb mint 1 %-a választódik ki a 
vizelettel és plazmakoncentrációja alig éri el a kimu
tathatóság határát. A klórhexidin glukonát főként a 
széklettel választódik ki 90-95%-ban. 

A benzoxonium klorid farmakokinetikai jellemzői 
hasonlóak. Poláris tulajdonságuknak köszönhetOen 
lokálisan alkalmazva mind a klórhexidinsók, mind a 
kvaterner ammóniumsók csak nagyon kis mérték
ben szívódnak fel. 

Az orálisan alkalmazott A-vitamin gyorsan fel
szívódik a gastrointestinalis traktusból és nagyrészt 
a májban raktározódik. Főként a májon keresztül, 
kisebb mértékben a vesék útján választódik ki. 

Az A-vitamin percutan abszorpciója több 
tényezőtól függ, így például az alkalmazott 
vivőanyag típusától, a készítmény A-vitamin kon
centrációjától, valamint a kezelt bőrfelület lokalizá
ciójátóL állapotától és felszínétóL A szokásos alkal
mazás mellett szisztémásan felszívódott A-vitamin 
mennyisége nem haladja meg a WHO által ajánlott 
napi bevitelt (5000 NE). 

Egy lokális gyógyszerkészltmény percutan ab
szorpciója fokozódhat, ha nagy bórfelületen ismé
telten vagy occlusiv kötésben, ill. sérült (különösen 
égett) bórfelületen, nyálkahártyán alkalmazzák, to
vábbá koraszülöttek, csecsemők vagy kisgyerme
kek bőrén, mivel testfelszínük jóval nagyobb a test
tömegükhöz viszonyítva, mint a felnőtteké, spontán 
occlusiós hatással is kell számolni a hajlatokban, 
valamint a pelenka alatti \;>6rfelületen. 
• Hatóanyag 

Chlorhexidinium gluconicum 5 mg, benzoxoni
um chioratum 1 mg, vitamin A 2000 NE, vivőanyag
ként adeps lanae q.s. ad 1 g. 
e Javallat 

Bármilyen természetű kisebb sérülés (horzsolás, 
zúzódás, vágás), rhagadok, könnyebb égési sérü
lés (első vagy másodfokú felületes, kis kiterjedésú 
égés) kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység klórhexidin, kvaterner 
ammóniumsók (benzoxonium klorid), A-vitamin és 
származékai {retinoidok) vagy lanolin iránt. A 
klórhexidin glukonát nem juthat a belső fülbe, ezért 
a Vita-Merfen-t nem szabad a külsó hallójárat 
kezelésére alkalmazni dobhártya perforáció vagy 
annak gyanúja esetén. A Vita-Merfen nem kerülhet 
érintkezésbe az agyhártyávaL agyszövetteL továb
bá nem szabad a szembe jutnia. 
e Adagolás 

Vékony rétegben, közvetlenül vagy kötszer (pl. 
géz) segítségével juttassuk a Vita-Merfen kenőcsöt 
a kezelendő felületre. Ha a sérülés nem túlságosan 
fájdalmas, óvatosan dörzsöljOk a bőrbe a kenócsöt. 

e Mellékhatás 
A Vita-Merfen lokális tolerálhatósága általában 

jó. Ritkán előfordulhatnak túlérzékenységi reakciók 
klórhexidin-glukonáttal vagy benzoxonium-kloriddal 
szemben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Amennyiben a kenács véletl8mJI a'· 'sZembe 
kerülne, vízzel alaposan ki kell öblíteni. 

A Vita-Merfen minimális mennyiségben, kis kiter
jedésú sebek kezelésére terhesség és szapiatás 
alatt is alkalmazható. 

Állatokon benzoxonium kloriddal és klórhexidin
glukonáttal végzett reprodukciós toxicitás! vizsgála
tok negatív eredménnyel zárultak, terhes nőkön 
azonban nem végeztek kontrollált klinikai vizsgála
tokat. Orálisan adagolt nagy A-vitamin dózisok 
potenciálisan magzatkárbsító hatásúak. Nem 
ismeretes, hogy a klórhexidin glukonát vagy a ben
zoxonium-klorid kiválasztádik-e az anyatejjel. Az A
vitamin átjut az anyatejbe. 

óvatosan alkalmazandó a felszívódási elősegítő 
állapotokban (gyulladásos vagy sérült, pl. égett bór
felület, nyálkahártya kezelése; koraszOiött, csecse
mő, ill. kisgyermekkor; továbbá spontán occlusiós 
hatás a hajlatokban vagy a pelenka alatti bőrfelü le
ten). vagy más A-vitamin tartalmú készrtménnyel 
egyidejűleg (különösen a terhesség elsó harma
dában.) 

A Vita-Merfen klórhexidin komponense zavarhat
ja egyes laboratóriumi paraméterek meghatározá
sát fgy antibioticumok vérszintmérését, a vizelet-al
bumin reagenscsfkkal történő kimutatását. 

Anianos detergensekkel (pl. mosdószappan) 
való egyidejú használata nem ajánlott az esetleges 
inkompatibilitás miatt Ha a fehérneműre került 
kenőcs klórhexidin komponense HYPO-val Chipo
klorit tartalmú oldattal) érintkezik, a textilián barna 
folt képződik, amely fehérító hatású (pl. perborát tar
talmú) mosószerekkel általában eltávolítható. 

Túladagolás: nagy mennyiségú Vita-Merfen 
kenőcs véletlen lenyelése hányingert, hányás! 
válthat ki. Megfigyelhető a gyomor-bélnyálkahártya 
irritációja is. Szisztémás hatások kialakulása nem 
valószínű_ Ha szükséges, tüneti terápia alkalmazan
dó. A Vita-Merfen A-vitamin koncentrációja túlságo
san alacsony ahhoz, hogy véletlen lenyelése akut 
mérgezést vagy tartós alkalmazása krónikus intoxi
káció! okozzon. 

Eltártás: 25°C alatti h6rmésékleten. 
o Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4853 
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A szemcsepp hatóanyaga, az aszkorbinsav fon
tos szerepet játszik a coliegen és intercellularis 
anyag szintézisben és a sebgyógyulásban, ezért 
cornea sérülések, szemlencse-homály kezelésére 
ajánlott. 
e Hatóanyag 

0,2 g acidum ascorbicum 10 ml vizes oldatban. 
Tartósítószer: metil-parahidroxibenzoát, propil

tiomerzaL 
a Javallat 

A cornea szövethiánya: marádásos és égési sé
rülések. Szemlencse opacificatio. 

e Ellenjavallat 
A készítmény bármely összetevóje iránti túlérzé

kenység. 
a Adagolás 

Szokásos adagolás: 
- feln6fteknek 2-'-6-szor naponta 1 csepp, 
- gyermekeknek 2-6-szar naponta 1 csepp a 

szemrésbe. 
• Mellékhatás 

Ritkán átmeneti égő, csípő érzés a szemben. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Felbontás után 2 hétig használható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 

• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4549 
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Hatóanyaga, a doxiciklin, széles spektrumú, 
bakteriosztatikus hatású tetraciklin származék, a 
kórokozók fehérjeszintézisét gátolja. 

A daxiciklin gyorsan és csaknem teljes mérték
ben felszívódik a gastrointestinalis tractusbóL A 
felszívódást az étkezés gyakorlatilag nem befolyá
solja. 

A daxiciklin 90%-a kötődik a plazmafehérjékhez. 
Két Zadorin kapszula bevételét követően a ma

ximális plazmakoncentráció {kb. 2,5 mg/ml) megkö
zeirtóleg 3 óra alatt alakul ki. Napi egy kapszula be
vétele során a plazmaszint még 24 óra elteltével is 
a terápiás tartományban marad, a "steady state" kb. 
3 nap alatt alakul ki. 

A daxiciklin felezési ideje 15 óra. 
A daxiciklin elsősorban az epével, a vizelettel és 

a széklettel választódik ki. Az epében és a vizelet
ben mért csúcskoncentráció többszöröse a plazmá
ban kialakultnak. 

Veseelégtelenség esetén a "klasszikus" tetracik
linektól eltérően a daxiciklin nem kumulálódik. 

A daxiciklin hatásos számos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktérium, valamint bizonyos egyéb 
mikroorganizmusok ellen. 

l. A doxiciklinre általát5an érzékeny mikroorga
nizmusok: 

Brucellák, Pasteurellák, Mycop/asma pneumo
niae, Ureaplasma ureafyticum, Chlamydiák, Rickett
siák, gonococcusok, Vibrio cholerae, Haernaphilus 
ducreyi, Propionibacterium acnes, Spirochaeták. 

ll. A doxiciklinre nem minden esetben érzékeny 
mikroorganizmusok (10-40%-ban rezisztens tör
zsek): 

Staphylococcusok, Streptococcusok (A C és G 
csoport). Streptococcus pneumoniae, Salmanella 
typhi, Shigellák, Klebsiellák,-Proteus morganii, Es
cherichia coli, anaerabek (Ciostridiumok, Bactero
ideS, Fusobacterium), Legionella pneumophila. 

lll. Rezisztens törzsek: 
B és D csoportú Streptococcusok, Enterobacter. 

Serratia, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri. Providen
cia, Pseudomonas és Mycobacterium tuberculosis. 

A ll. csoportba tartozó baktériumok okozta infek
ciókban a daxiciklin csak akkor javasolható, ha a ki
tenyésztett kórokozó érzékeny az antibioticumra. 
e Hatóanyag 

100 mg doxycyc!inum (doxycyclinium chioratum 
formájában) kapszulánként. 

z 
o Javallat 

Légúti infekciók: elsősorban Mycoplasma, 
Chlamydia okozta megbetegedések (bronchitisek, 
atípusos pneumoniák). t:rzékeny kórokozók okozta 
pharyngitis, otitis, sinusitis, bronchitis. 

Uragenita/is infekciók: nem-komplikált gonococ
cus-infekciók, Chlamydia okozta urethritis, cervici
tis, prostatitis. 

t:rzékeny kórokozók okozta nem-komplikált alsó
húgyúti infekciók. 

Szemészctti infekciók: trachoma, inclusiós con
junctivitis. 

B6rinfekci6k: súlyos acneban kiegészítő terápia
ként. 

Gastrointestinalis infekciók: akut amoebiasisban 
az amoebicid szerek kiegészítéseképpen, érzékeny 
kórokozók okozta Shigella, enteropathogen E. coli 
infekciók. 

A daxiciklin alternativ gyógyszer penicillin aller
gia esetén a következő esetekben: Neisseria gonor
rhoeae, Treponema pa/lidum, Lisferia monocyto
genes, Clostridium-, Bacteroides-, Fusobacterium-, 
Actinomyces speciesek okozta fertőzések. 

A daxiciklin az egyik választható gyógyszer 
Borrelia burgdorferi (Lyme kór) kezelésében is. 
e Ellenjavallat 

Bármelyik tetraciklin származék iránti túlérzé
kenység. Szoptatás. 

Súlyos májkárosodás. 
Relatfv ellenjavallat (azaz kizárólag az elóny/koc

kázat szigorú mérlegelésével adható): Terhesség 
idején, valamint gyermekeknek 8 éves kor alatt. 
e Adagolás 

Feln6fteknek a Zadori n szokásos adagja a keze
lés első napján 200 mg (egyszeri dózisban, vagy 12 
óránként 100 mg), majd a fenntartó adag 100 mg. 
Súlyosabb fertőzésekben (különösen krónikus 
húgyúti infekciók esetén) napi 200 mg-ot lehet adni 
a kezelés egész időtartama alatt. 

Gyermekeknek 8 éves kor felett: 50 kg-os vagy 
annál kisebb testtömegú gyermekeknek az ajánlott 
adag a kezelés első napján 4 mg/ttkg (egyszeri dó
zisban. vagy 12 óránként 2 egyenlő adagban el
osztva), majd ezt 2 mg/ttkg-os adagok követik a 
soronkövetkező napokon. 

Súlyosabb fertőzések esetén maximálisan napi 
4 mg/ttkQ-os adagot lehet alkalmazni. 

50 kg-nál nagyobb testtömegű gyermekek ese
tén a szokásos felnőtt adagot kell alkalmazni. 

Az oesophageális irritáció és uiceratic veszélyé
nek csökkentésére a kapszulák bevétele sok folya
dékkal történjen. 

Ha gyomor-irritáció lép fel, a Zadarint étellel 
vagy tejjel egyOtt kell bevenni. 
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A javasolt adagok túllépése a mellékhatások 
gyakoribbá válását eredményezheti. 

A gyógyszeres kezelést a tünetek enyhülése és 
a láz csökkenése után legalább 24-48 óráig folytat
ni kell. 

Az A-csoportú Streptococcus pyogenes fertőzé
sekben a kezelést legalább 10 napig kell folytatni a 
reumás láz vagy a glomerulonephritis kifejlődésé
nek megakadályozására. 

Akut gonococcus urethritís férfiakban: 300 mg
os egyszeri adag, vagy 100 mg napi két alkalom
mal, 2-4 napon át. 

Akut gonococcus-infekcló telnőtt nóben: 100 mg 
naponta kétszer a gyógyulásig (a bizonyított bakté
riummentességig). 

Primaer és secundaer syphilis: napi 300 mg, 
több részben, legalább 10 napon keresztül. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis: diarrhoea, nausea, vomitus, 
anorexia, valamint a rezisztens mikroorgaizmusok 
elszaporodása következtében glossitis, stomatitis, 
vagy staphylococcus enteritis előfordulhat. 

Bór: maculopapularis erythematosus kiütések. 
Ritkán leirtak exfoliativ dermatitist 

Fotoszenzitivitás (lásd. nFigyelmeztetés"). 
Allergiás reakció: anaphylaxia, anaphylactoid 

purpura, angioneurotikus oedema, urticaria, peri
carditis, szisztémás lupus erythematodes (SLE) 
exacerbatio. 

Benignus intracranialis hypertensiot is leírtak, 
amely a gyógyszerszedés megszakításával gyorsan 
megszűnt. 

Vérképzószervi: thrombocytopenia, haemolyti
kus anaemia, eosinophilia, neutropenia. 

Használata a fogak fejlődésének időszakában 
(terhesség második fele, csecsemókor és gyermek
kor 8 éves korig) a fogak maradandó elszínezódé
sét okozhatja (sárga-szürke-barna). 

Egyéb: 
A daxiciklin stabil kalcium kempiexet képez a 

csontképző szövetekben. 
A vér karbamid-nitrogén szintje dózisfüggOen 

emelkedhet. 
A plazma prothrombin szintje csökkenhet. 
Májkárosodás (elsősorban vese- és máj insuffi

dentia esetén és vesebeteg terheseken) fordulhat 
elő. 

Szekunder infekciók alakulhatnak ki nem érzé
keny kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodá
sa miatt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-hidroxidot, kalcium-, magnézium- és 

vassókat, valamint bizmut-szubszalicilátot tartalmazó 
szerekkel, kolesztiraminnal, kolesztipollal, valamint 
aktív szénnel, mert ezek csökkentik felszívódását. 
Ha szedésűk elkerülhetetlen, a daxiciklin bevétele 
után legalább 3 óra elteltével veheták be; 

- metoxifluran narcotikummal (Penthran), súlyos 
néha fatalis vesekárosodás lehetséges); 

- karbamazepin, fenitoin, barbiturátok 7 órára 
csökkenthetik felezési idejét; 

-.hepatotoxikus szerekkel: 
- penicillin- és cefalosporin készítményekkel 

(ezek hatását csökkenti). 
óvatosan adha.tó együtt: 
- orális anticoagulánsokkal (prothrombin-aktiv

itást csökkenti a K vitamint termelő E. coli esetleges 
elpusztítása következtében); 

- orális antidiabeticumokkal (egyidejű alkalma
zás esetén az antidiabeticum dózisának· csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a kontracsptiv 
hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális vé
dekezés javallott). 
e Figyelmeztetés 

A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Csont
és fogkárosító hatásuk miatt a terhesség második 
felében és B éven aluli gyermekeknek csak akkor 
adhatók, ha más antibiotikum nem hatékony vagy 
ellenjavallt Mivel állatkfsérlete_kben smbriotoxikus 
hatásúak, a terhesség első felében is csak akkor 
adhatók, ha az anyára nézve vitális indikáció áll 
fenn. 

Szoptatás alatt alkalmazva bejutnak az anyatej
be. 

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 az időseké, a vese- és májbetegeké, bár 
a daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és a vesebete
gek vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo
ratóriumi paraméterek (pl. vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin) meghatározását. 

Orális antiqiabeticumokkal, ill. anticoagulán
sokkal történő alkalmazásakor rendszeresen elle
nőrzendő a vércukorszint, ill. az alvadási paraméte
rek, mivel a fenti gyógyszerek adagcsökkentése vál
hat szükségessé. 

Gonococcus-fertózés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja esetén a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el kell végezni; legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Fotoszenzibilitást okozhat; a daxicikiint szedő 
betegeket a napfénytől és az UV-sugárzástól óvni 
kell, bór erythema 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 vagy azt követően fel
lépő súlyos hasmenés esetén pseudomembranosus 
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colitisre kell gondolni, ezért ilyenkor a szükséges di
agnosztikus és terápiás lépéseket meg kell tenni. 
Perisztaltikát gátló szer adása kontraindikált. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + +V 
• TörzskOnrvi szám: OGYI-T: 4548 
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Nátrium-fluorid tartalmú, fogszuvasodás meg
előzésére szolgáló, szisztémás hatású bukkális tab
letta. 

A főként hidroxiapatitból álló fogzománc felüle
tén a plaque-képzó baktériumok által termelt, illetve 
a táplálkozás kapcsán képződő savak deminerali
satíós folyamatokat indítanak meg. - A nyálban ol
dott ionok (fluorid, kalcium, hidrogénfoszfát) révén 
fiziológiás remineralisatio jön létre. Ha azonban a fo
gak felszínét és a fissurákat aktív plaque-ok borítják, 
a remineralisatiós mechanizmus károsodik. 

A nyál fluorid koncentrációjának növelésével 
- a fogzománc hídroxiapatit tartalma fluoroapa

tittá alakul, ezáltal nő a savakkal szembeni ellenálló
képessége; 

-gátlódik a szájüregben a szénhidrátoknak sav
vá történó bakterialis lepóntása; 

-meggyorsul az ásványi anyagoknak a nyálból 
a fogakba történő beépülése. 

A fluorid védőhatása rendszeres orális bevitel 
esetén mind a tejfogakon, mind a maradandó foga
kon egyaránt érvényesül. 

A fogáttörés előtt a véráram szállítja a fluoridot a 
fogcsírákhoz. A fogáttörés után a fluorid a fogak ke
ményállományába fáként a fluorid tartalmú nyállal 
való közvetlen érintkezés útján is beépül. Ezért a 
tablettát nem szabad egészben lenyelni. Fontos, 
hogy a fogzománcot nem károsltó cukormentes tab
letta a szájüregben minéllassabban olvadjon szét. 

A nátrium-fluorid a gyomor-bélrendszerből gyor
san és csaknem teljes mértékben felszívódik (bio
hasznosulása közel100%-os). 

A fluorid a testnedvek és szövetek fiziológiás al
kotórésze. Fáként a csontokban és a fogakban, kís
mértékben a hajban és körömben raktározódik. Át
jut a nyál ba, valamint kis mennyiségben az anyatej
be is. 

Nem metabolizálódik. Elsősorban a vizelettel, ki
sebb mértékben a széklettet és a verejtékkel válasz
tódik ki. 

A Zymafluor enyhén édes íze ellenére cukrot 

nem tartalmaz, így diabeteses betegek is használ
hatják. 
e Hatóanyag 

0,25 mg, ill. 1 mg fluoriddal ekvivalens 0,553 
mg, ill. 2,211 mg natrium fluoratum. Az 1.4 mg-os 
bukkális tabletta fehér, domború, enyhe édeskés 
mentolos ízzel. Az 1 mg-os bukkális tabi. kerek, 
domború, sárgás-drapp színű, enyhén édes ízű. 
a Javallat 

Fogszuvasodás megelőzése gyermek- és fel
nőttkorban. 

o Ellenjavallat 
A készítmény bármely alkotórésze iránti túlérzé

kenység. Beszúkült vesefunkció, májkárosodás. 
Nem alkalmazható, ha az ivóvíz fluorid tartalma 

0,75 mg/1 felett van. 
• Adagolás 

A napi adag az ivóviz fluorid tartalmától függ.* 
Ha az ivóvíz fluorid tartalma 0,3 mg/1 alatti, az 

alábbi fluorid adagok javallottak. 
- 6 hónapos kortól a 2. életév végéig 0,25 

mg/nap, azaz napi 1 db "\4 mg-os tabletta. 
- a 3-4. életévben 0,50 mg/nap, azaz napi 2 db 

"\4 mg-os tabletta. 
-az 5-6. életévben 0,75 mg/nap, azaz napi 3 db 

"\4 mg-os tabletta. 
- 7 éves kortól 1 mg/nap, azaz napi 1 db 1 mg

os, esetleg 4 db "\4 mg-os tabletta. 
Ha az ivóvíz fluorid tartalma 0,3--0,7 mg/1: 
-a 2. életévvégéig nincs szükség fluorid pótlás-

ra, 
- a 3-4. életévben naponta 0,25 mg fluorid, az

az napi 1 db 1.4 mg-os tabletta, 
- az 5. életévtól naponta 0,50 mg fluorid, azaz 

napi 2 db 1.4 mg- os tabletta bevitele indokolt. 
Ha az ivóvíz fluorid tartalma meghaladja a O, 75 

mg/1-t, a Zymafluor bukkális tabletta szedése fe
lesleges, sót káros lehet, ezért nem szabad alkal
mazni. 

Terhességben és szoptatás idején napi 1 mg flu
orid (1 db 1 mg-os table'tta) alkalmazható. Miyel az 
anyatejbe csak elhanyagolható mártékben jut át, a 
csecsemő Zymafluor adagját nem szükséges csök
kenteni. 

Alkalmazása. A Zymafluor bukkális tablettál 
hagyni kell a szájban szétesni, a nyálban feloldódni. 
Legkedvezőbb naponta egy alkalommal, este, fog
masás után egyszerre bevenni a napi adagot. Amint 
a gyermek életkora megengedi, a tablettákat a kül
só szájtornác (vestibulus oris) jobb és bal oldalán 
felváltva (a fogíny és az arc közötti térben) célszerű 
alkalmazni. 

'A lakosság által fogyasztott ivóviznek fluoridtartalmáról 
az adott közigazgatási terület illetékes Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szelgálala rendelkezik részletes adatok
kal. A hazai adatokat tartalmazó áttekintő fluorid-térkép a 
betegtájékoztatóhoz csatolva. 

F/2041 



Csecsemőknek és kisgyermekeknek a tablettá
kat széttörve, kevés vízben feloldva és tejet nem tar
talmazó italba vagy pépes ételbe elkeverve kell be
adni. 
e Mellékhatás 

Szórványosan enyhe bórtünetek (erythema, 
urticaria), amelyek a kezelés megszakításakor el
múlnak. 

Krónikus túladagolás (napi 2 mg vagy ezt meg
haladó fluorid adagok) a fogzománc foltos elszíne
zódését (fluorosis dental is) okozhatja, ami általában 
csak kozmetikai probléma. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ka.lciummal, magnéziummal vagy alumíniummal 
történő egyidejű adása csökkentheti a fluorid felszí
vódását, ezért a Zymafluort nem ajánlatos tejjel, tej
termékkel vagy antacidumokkal együtt alkalmazni. 

A Zymafluor és antacidurnak bevétele között 
legalább 2 órának kell eltelnie. 
• Figyelmeztetés 

Más fluorid tartalmú szisztémás készítmény egy
idejű alkalmazása tilos. A Zymafluor tabletta hatását 
3 éves kortól jól kiegészíthetik a fluorid tartalmú fog
krémek. 

A Zymafluor tablettékat naponta kell alkalmazni. 
Amennyiben a tabletták szedése néhány napra 
megszakad, a kimaradt adagot nem szabad össze
gyűjtve egy alkalommal, pótlólag beadni. 

A Zymafluor 1 mg-os tabletta adása csak 7 éven 
felülieknek javasolt. 

Túladagolás. Az egyszerre nagyobb mennyi
ségben történő fluoridbevitel akut intoxikáció! okoz
hat. Akut túladagolás jelei mutatkoznának feln6fte
ken 250 mg feletti nátrium-fluorid adagok (több mint 
100 db 1 mg-os Zymafluor tabletta) bevételekor. A 
dosis letalis felnőtteknek kb. 5 g. 

Gyermekeken 500 mg feletti dózisok (több mint 
900 db 1,4 mg-os Zymafluor tabletta) okozhatnának 
fatális kimenetelű mérgezést. 

A túladagolás tünetei: Kezdetben főként gastro
intestinalis izgalmi tünetek, mint pl. nyálzás, hánYin
ger, hányás, abdominalis fájdalom, hasmenés. Ezt 
követően izomgyengeség, clonusos görcsök, lég
zésbénulás léphet fel. Gyakran hypocalcaemia és 
hypoglycaemia is kialakul. 

Kezelés 
- Ha kevesebb mint 5 mg/ttkg fluoriddal (keve

sebb mint 200 db % mg-os Zymafluor tabletta egy 
10 kg-os gyermek esetében történt a túladagolás, 
oralis kalciumadás (pl. tej itatása) és a gyermek né
hány órás megfigyelése szükséges. 

- Ha 5 mg/ttkg fluoridnál nagyobb mennyiség
gel (több mint 200 db lA mg-os Zymafluor tabletta 
egy 10 kg-os gyermek esetében) történt a mérge
zés, azonnali hánytatás, kalcium tartalmú oldat (pl. 
feloldott kalcium pezsgőtabletta) itatása és több 
órás intenzív megfigyelés szükséges. 

-Ha 15 mg!ttkg fluoridnál nagyobb mennyiség
gel (több mint 600 db % mg-os Zymafluor tabletta 
egy 10 kg-os gyermek esetében) történt a mérge
zés, azonnali kórházba szállítás, gyomormosás 
(ajánlott kalcium kloriddal vagy más kalcium sóval) 
szükséges, ezt követően pedig .alumínium hidroxid 
adása, amely csökkentheti a fluorid felszívódását. 

További intézkedések: kardiológiai ellenőrzés, 

convulsiók eselén iv. 10 ml 10%-os kalcium
glukonát inj. 4--6 óránként; kólika eselén morfin vagy 
petidin adása; elektrolitbevitel; a légzés megfigyelé
se, szükség eselén haemodialysis. A hányadék, 
széklet és vizelet a bórfelületről azonnallemosandó, 
mivel fluorid tartalmuk miatt maró hatásúak. 

Eltartás: nedvességtól és hótól védve (30 oc 
alatt). 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4676 (% mg): 

OGYI-T.: 4677 (1 mg) 
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TÖRZSKÖNYVBŐL TÖRÖLT KÉSZiTMÉNYEK JEGYZÉKE 
1988-1996. MÁJUS 31 .. KÖZön• 

1994 AUREOMYCIN kapsz. A. T. 10 oldat (Bayer) 
ACETYLCHOLINUM OPHTAL. (Rhone Poulenc/Specia) 1994 
szemészeli oldat (Dispersa) 1993 

ACIDDTEST tabi.+ drg. (Chinoin) 1991 
ACIDUM NICOTINICUM 25 mg inj. (Richter) 1993 
ACIGNOST inj. (Germed) 1992 
ACIGOXIN inj. (Richter) 1993 
ACIGOXIN tabi. (Richter) 1993 
ADELPHAN tabi. (Ciba) 1994 
ADENYL 50 mg inj. 

(Pharmacia/Farm italia C.E.) 1994 
AESCUSAN drg. (Jenapharm) 1995 
AETHER ADNARCOSIM (Chinoin) 1992 
AHYPNON inj. (Germed) 1994 
AKROFOLLIN OLAJOS inj. (Richter) 1993 
AKTEDRON tabi. (Chinoin) 1989 
ALBAMYCIN kapsz. (Upjohn) 1994 
ALDOCORTEN inj. (Ciba) 1994 
ALKERAN inj. {Wellcome) 1993 
ALUMINIUM HYDROX. 100 g por {EGIS) 1988 
AMSINON inj. (Organon) 1990 
AMBOSEX PROLONGATUM OL. inj. (Richter) 1993 
AMBOSEX SUBLING. tabi. (Richter) 1993 
AMIDAZOPHENUM 0,1 mg tabi. (Chinoin) 1992 
AMIDAZOPHENUM 0,3 mg tabi. (Chinoin) 1992 
AMINOX 24 g poramp. (Hoechst) 1994 
AMIPAOUE 3,75 g rtg.kontrasztanyag (Cilag) 1994 
AMIPAQUE 6,75 g rtg.kontrasztanyag (Cilag) 1994 
AMMIFURIN 2% sol. (Me_?export) 1994 
AMMIFURIN 20 mg tabi. '·(Medexport) 1994 
AMMÖNIA PÁRNA belélegzésre (Biogal) 1996 
AMMÓNIUM CHLORATUM 0,5 g 

bélben oldódó drg. (Biogal) 
AMYLNITRIT PÁRNA belélegzésre (EG IS) 
ANASTHIM inj. (Richter) 
ANCOTIL 1% inf. (Roche) 
ANCOT!L 500 mg tabi. (Roche) 
ANDRORAL tabi. (Richter) 
ANTRENYL drg. (Ciba) 
APARKAZIN inj. (EG\S) 
APARKAZIN 50 mg drg. (EGIS) 
APARKAZIN 250 mg drg. (EGIS) 
ARSOTON\N tabi. {Chinoin) 
ARTEPARON inj. (Luitpo\d) 
ASS-100 pezsgótabl. (Pharmavit) 
ASTHAMID tabl. (EGIS) 
ATROPIN 1% szemolaj (Germed) 
ATRGPlNUM SULF. 0,05% inj. {EGIS) 

1996 
1993 
1988 
1995 
1995 
1993 
1994 
1993 
1993 
1993 
1992 
1995 
1992 
1989 
1994 
1988 

'A jegyzék csak azon gyógyszereket tartalmazza, melyeknek 
minden kiszerelési egysége a törzskönyvból törlésre került. 
A törzskönyvból törölt készitmények - a készletek kito
gyásáig -lejárati idejükig forgalomban lehetnek. 

AVLOSULFON 0,1 g tabi. (Zeneca) 1994 
AZOPHENUM COFFEINUM CITRICUM-tabl.--. · 
(Alkaloida) 

B-COMPLEX inj. (Richter) 
BACTRIM inj. infúzióhoz (Roche) 
BALTIX cseppek (EGIS) 
BAlRAFEN krém (Hoechst) 
BAYRENA szirup (Alkaloida) 
BAYRENA tabi. (Alkaloida) 
BEACILLIN tabi. (Biogal) 
SEBULI N TIM 4 600 NE inj. (lmmuno) 
BELLETCVAL tabi. (Alkaloida) 
BENEM\0 0,5% tabi. (MSO) 
BEROLAS E i nj. (Roche) 
BETACID pasztilla (Richter) 
BILISCOPIN 100 ml inf. {Schering) 
BlNOTAL inj. (Bayer) 
BINOTAL szuszp. (Bayer) 
BIOSUPRESSIN kapsz. (Biogal) 
BISECUAIN tabi. (Richter) 
BIUNG kenőcs (Biogal) 
BORAGIN hüvelytabl. (Chinoin) 
BUCARBAN tabi. (Chinoin) 

C-VITAMIN 100 mg tabi. (Steinhard) 
CALCIUM CHLORATUM inj. (Biogal) 
CARDITOX!N tabi. (Richter) 
CATERGEN tabi. (Biogal) 
CEFOBJD 0,5 g inj. (Pfizer) 
CELONTIN kapsz. (Gödecke Parke Davis) 
CELOSPOR 1 g im. inj. (Ciba) 
CELOSPOR 1 g iv. inj. (Ciba) 
CELOSPOR 4 g iv. inj. (Ciba) 
CENTEDR!N tabi. (Cyanamid-Lederle) 
GENTEDAIN tabi. (Richter) 
CHINORTO szemcsepp (Pharmamagist) 
CHINORTO FORTE szemcsepp 
(Pharmamagist) 

.CHLORAETHYL spray (Chinoin) 
CHLORAMINUM B tabi. (Polfa) 
CHLORBUTIN 2 mg tabi. (Medexport) 
CHLOROCID SZUSZP. inj. (EG IS) 
CHLORPROTIXEN inj. (léciva-Praha) 
ClPAIN OL 100 mgfiO ml inj. iv. infúzióhoz 
(KAKA) 

CIPRINOL 250 mg filmtabl. (KAKA) 
Cl PROBAY-BIOGAL 250 mg filmtabl. {Bioga!) 
CIPROBAY-BIOGAL 500 mg filmtabl. (Biogal) 
CLEXANE 20 mg/0,2 ml inj. 
(Rhone Poulenc/ Rorer) 
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1989 
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1988 
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CUNIUM tabi. (Richter) 1988 
CODEIN STIBIUM tabi. {Alkaloida) 1990 
COOEINUM HYDROCLORIC_ 0,01 g tabi. 
(Alkaloida) 1993 

CODEINUM HYDROCLORIC. 0,02 g tabi. 
· (Alkaloida) 1993 
CODEINUM PHOSPHORICUM 0,01 g tabL 
{Alkaloida) 1993 

CODEINUM PHOSPHORICUM 0,02 g tabi. 
(Alkaloida) 1993 

CODEIN UM PHOSPHORICUM 0,03 g tabi. 
(Alkaloida) 1993 

COOERETTA tabi. (Alkaloida) 1994 
CODERIT tabi. (Alkaloida) 1994 
COGENTIN tabi. (MSD) 1995 
COUMYCINE 250 OOO NE tabi. 

(Rhone Poulenc/Roger-Bellon) 1993 
COMBANTAIN szuszp. (Pfizer) 1994 
COMBANTAIN tabi. (Pfizer) 1994 
CONFERON tabi. (Chinoin) 1991 
CONVULEX 300 mg tabi. (Gerot) 1991 
COOROINAX 5 mg tabi. (Janssen) 1993 
COORDINAX 200 ml szuszp. (Janssen) 1993 
CORBOGAIN inj. (Richter) 1993 
CORONTIN drg. {Chinoin) 1991 
CORONTIN FORTE drg. (Chinoin) 1991 
CRASNITIN 10 OOO E i nj. (Bayer) 1994 
CYCLOPHOSPHAMID 50 mg drg. (Germed) 1992 
CYCLOPHOSPHAMID 100 mg inj. (Germed) 1994 
CYCLOPHOSPHAMID 200 mg inj. (Germed) 1992 
CYCLOSERIN 25 mg tabi. (Chinoin) 1991 
CYTONAL inj. {Germed) 1992 

DALGüL cseppek {Richter) 1993 
DECOSTERON ol. inj. (Richter) 1993 
DEGRANOL inj. (Chinoin) 1991 
DELAGIL szirup {Alkaloida) 1993 
DEMALGONIL cseppek (Chinoin) 1995 
OEPERSOLON orr-fülcseppek (Richter) 1993 
DEPERSOLON szemkenőcs (Richter) 1990 
DEPOT PADUTIN 40 E inj. {Bayer) 1994 
DESERYL RETARD tabi. (Sandoz) 1994 
DESHISAN 50 mg sebhintőpor (Germed) 1994 
DESOPIMON tabi. (EGIS) 1994 
DEVINCAN inj. (Richter) 1995 
DEVINCAN tabi. (Richter) 1993 
DEXAMETHASON 0,5 mg tabi. (Orion) 1995 
01-ADRESON F tabi. (Organon) 1994 
DIAPHENYLSULFON 50 mg tabi. (Medexport) 1994 
DJAPHYLLIN GLUTEOSUM inj. (Richter) 1993 
DICAPTOL olajos inj. (Pharmamagist) 1994 
OJHYDERGOT 0,5 mg inj. (Sandoz) 1994 
D! ONOSIL AQUA SUSP. inj. {Glaxo) 1994 
D! ONOSIL OlLY SUSP. inj. (Glaxo) 1994 
DOMATRIN inj. (Chinoin) 1988 
DOMATRIN tabi. (Chinoin) 1988 

EDTACAL 2 g in j. (léciva-Praha) 1993 

EGGOSALJL tabi. (EGlS) 1988 
ELASTOSAN cinkenyv pólya (Biogal) 1993 
ELMEX gél (Germed) 1994 
ELMEX oldat (Germed) 1994 
ENDOBIL 30 ml inj. (Bracco) 1996 
ENDOBIL 100 ml inj. (Bracco) 1996 
ENZAPROST F 1 mg inj. (Chinoin) 1992 
EPPY 1% szemcsepp (Pharmacia) 1992 
EPS!LONAMINOCAPRONSAV inj. (Germed) 1992 
EPSJLONAM!NOCAPRONSAV pulv. (Germed)1994 
ERGOMETRIN 0,2 mg inj. (Richter) 1993 
ERGOMETRIN 0,5 mg inj. {Richter) 1995 
ERGOMETRINUM MALEINICUM drg. 
(Richter) 1995 

ERYCINUM 100 mg inj. (Schering) 1994 
ERYTHROMYCIN 100 OOO E tabi. 
(Medexport) 1994 

ERYTHROMYCIN 200 OOO E tabi. 
(Medexport) 1994 

ERYTHROMYCIN 250 OOO E tabi. 
(Medexport) 1994 

ETH!MIZOL tabi. (Medexport) 1989 
ETHIMIZOL 1,5% inj. {Medexport) 1989 
ElOPURIN tabi. (Alkaloida) 1990 
ETOVAL tabi. (Alkaloida) 1993 
ETOVALETIA tabi. (Alkaloida) 1993 
EXACTHJN inj. (Richter) 1993 
EXPECTIN cseppek (Heves m. Gyt.Kp.) 1995 

FERCUPAR drg. (Richter) 1990 
FERCUPAR szirup {Richter) 1995 
FLAGYL 500 mg inf. (Rhone Poulenc/Specia) 1994 
FONURIT tabi. (Chinoin) 1993 
FRENOLON inj. (EGIS) 1994 
FRENOLON 5 mg drg. (EG!S) 1994 
FRENOLON 25.mg drg. (EGIS) 1994 
FUNGIFEN oldat {EG!S) 1990 
FURANTRAL 20 mg inj. (Polfa) 1994 

GALANTHAMIN 0,25% inj. (Medexport) 1994 
GALANTHAMIN 0,5% nj. (Medexport) 1994 
GAPONA tabi. (EGJS) 1988 
GELASTYPT tampon {Hoechst) 1994 
GENTAMICIN 10 mg inj. {Chinoin) 1992 
GENTAMYCIN 10 mg inj. (Pharmachim) 1994 
GENTAMYCIN 80 mg inj. (Pharmachim) 1994 
GEOPEN 500 mg tabi. (Pfizer) 1995 
GILUSTENON FORTE retard kapsz. {Giulini) 1994 
GLANOUCORPIN ol. inj. {Richter) 1993 
GLANDUITRIN inj. (Richter) 1993 
GLUTAREC tabi. (Alkaloida) 1994 
GLYVENOL drg. (Chinoin) 1993 
GLYVENOL drg. (Ciba) 1994 
GLYVENOL kapsz. (Ciba) 1994 
GRORM 2 NE inj. (Human) 1990 
GRORM 4 NE inj. (Human) 1990 

HAEMATEX inj. (Richter) 1995 
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HEPARIN kenőcs (Richter) 1990 
HIBERNALETIA végbélkúp (EGIS) 1993 
HOGIVAL ol. 5 mg inj. (Richter) 1993 
HORMOFORT olajos inj. (Richter) 1995 
HOVALETIEN drg. (Biogal) 1996 
HYDROCOOIN cseppek (EGIS) 1993 
HYDROCOOIN iilj. (EGIS) 1993 
HYGROTON 100 mg t8bl. (Ciba) 1994 
HYPANODIN végbélkúp (Heves m. Gyt.Kp.) 1995 
HYPOPHYSIS szippantó por (Richter) 1990 

!MAP mikrokrist. inj. (Richter) 1995 
IMODIUM kapsz. (Richter) 1993 
IMODIUM oldat (Richter) 1993 
INACTIN 1 g inj. (Byk) 1994 
INDIGOCARMIN inj. (Merck) 1991 
INSIOON drg. {Ciba) 1994 
INSULIN 200 NE inj. (Richter) 1990 
INSULIN ACTRAPHANE HM 40 NE inj. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ACTRAPHANE HM PENFILL 
100 NE patron (Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ACTRAPID HM 40 NE inj. 
{Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ACTRAPID HM PENFILL 
100 NE patron (Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ISOPHANE 400 NE in j. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN MIXTARD 400 NE in j. 
{Novo Nordisk) 1992 

INSULIN MONOTARD HM 40 NE inj. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN NOVO ACTRAPID 400 NE inj. 
(Novo Nordisk) 1990 

INSULIN NOVO LENTE 400 NE inj. (Galenika) 1995 
INSULIN NOVO SEMILENTE 400 NE inj. 

(Novo Nordisk) 1993 
INSULIN PROTOPHANE HM 40 NE inj 

(Novo Nordisk) 1993 
INSULIN PROTOPHANE HM PENFiLL 

100 NE patron (Novo Nordisk) 1993 
INSULIN RAPITARD 400 NE inj. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ULTRALENTE 400 NE i nj. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN ULTRATARD HM 40 NE in j. 
(Novo Nordisk) 1993 

INSULIN-DEPOT-8-RICHTER 400 NE in j. 
(Richter) 1995 

INSULIN-LONG-S-RICHTER 400 NE inj. 
(Richter) 1995 

INSULIN-NOVO LENTE 400 NE inj. 
{Novo Nordisk) 1990 

INSULIN-S-RICHTER 400 NE inj. (Richter) 1995 
INSULINUM DEMITARDUM 400 NE inj. 
{Polfa) 1994 

JNTRAJOD inj. (EGJS) 1993 
ISMELlN 5% szemcsepp (Dispersa) 1993 

ISOGLAUCON % mg szemcsepp 
(Boehringer Ingelheim) 

ISOKET 0,1% oldat infúzióhoz (100 ml) 
(Schwarzpharma) 

ISOLANID cseppek (Richter) 
JSOLAN!D inj. (Richter) 
JSOLANID végbélkúp (EGIS) 
JSONJCID inj. (Richter) 
JSONICID 50 mg tabi. (Richter) 
ISONJCID 100 mg tabi. (Richter) 
IXECUR tabi. (Richter) 

JACUTIN emulzió (1000 ml) (Herma!) 
JECTOFER inj. (Bosnali jek) 
JODPAPAVERINTHEOSAN drg. (Alkaloida) 
JOPAGNOST tabi. (Léciva-Praha) 

K-STROPHANTOSID inj. (Richter) 
KALIUM CHLORATUM RETARD kapsz. 
{Biogal) 

KANAMYC!N 1 g inj. (Medexport) 
KARIL tabi. (EGIS) 
KEFLIN 1 g inj. (Lilly) 
KLION kenőcs {Richter) 
KLION szuszp. {Richter) 
KLION-D hüve!ytab!. (Richter) 
KOBALT-FERRLECIT inj. 
(Rhone Poulenc/Nattermann) 

KONAK!ON 10 mg inj. (Roche) 

LATERGAL 2 mg tabi. (Richter) 
LEGATIN drg. (Biogal) 
LEUPURIN tabi. {Chinoin) 
LEXJR drg. (Richter) 
LEXIR inj. (Richter) 
UBR!UM 10 mg drg. (Humanpharma) 
LIDOCAIN drg. (EGIS) 
U DOCAIN 1%- ADRENALIN 0,001% inj. 

(E GIS) 
LIMOVAN tabi. (Richter) 
LIMOVANIL ol.inj. (Richter) 
LINCOMYCIN 300 mg in j. {Medexport) 
LIOTHYRONJN tabi. (Richter) 
LIPOIC ACID 0,5% inj. (Medexport) 
LOMID!NE 120mgin j. 
(Rhone Poulenc/Specia) 

LORINDEN hab (Polfa) 
LUBOMYCIN 300 mg inj. (Polfa) 
LUDIOMIL inj. (Chinoin) 
LUDIOMIL 10 mg drg. (Chinoin) 
LUDIOMIL 25 mg drg. (Chinoin) 
LUDIOMIL 50 mg drg. {Chinoin) 
LUKULLIN dr9. (EGIS) 
LYCURJM inj (Richter) 
LYNDJOL 2,5 mg tabi. (Organon) 

MACRODEX 6% -5% glükóz-oldatban 
inf. (Human) 

2045 

1993 

1995 
1993 
1995 
1988 
1995 

''1995 
1990 
1993 

1995 
1994 
1988 
1993 

1993 

1994 
1994 
1988 
1990 
1995 
1995 
1995 

1994 
1995 

1995 
1990 
1992 
1995 
1995 
1993 
1993 

1993 
1993 
1993 
1994 
1993 
1994 

1994 
1994 
1994 
1992 
1992 
1992 
1992 
1993 
1993 
1994 

1996 



MACRODEX 6% - izotóniás NaCl 
oldatban inf. (Human) 

MEDIVALER cseppek (Biogal) 
MENOTEST diagnosztikum (EGIS) 
METHOCEL 2% oldat (Oispersa) 
METHOTREXAT-LEDERLE 2,5 mg tabi. 
(Cyanamid-Leder!e) 

METHOTREXAT-LEOERLE 5 mg i nj. 
(Cyanamid-Lederle) 

METHOTREXAT-LEDERLE 50 mg inj. 
(Cyanamid-Lederle) 

METICILLIN inj. (Chinoin) 
METINDOL tabi. (Polfa) 
METOCLOPRAMIDE BP 10 mg tabi. 
(APS l Berk) 

MIKROFOLLIN 0,01 mg tabi. (Richter) 
MISCLERON kapsz. (Chinoin) 
MISCLERON 500 mg kapsz. (Chinoin) 
MORGALIN drg. (Chinoin) 
MOTILIUM filmtabl. (Richter) 
MYCERIN tabi. (Medexport) 
MYO-RELAXIN inj. (Germed) 
MYOCRISIN 1 mg inj. 
(Rhone Poulenc/May and Baker) 

MYOCRISIN 5 mg in j. 
(Rhone Poulenc/May and Baker) 

MYSOLINE 250 mg tabi. (Zeneca) 

NALORPHIN inj. (Chinoin) 
NATRIUM CITRICUM inj. (Richter) 
NA TRIUM SALICYLICUM drg. (E GIS) 
NEO-GYNOFORT cseppek (Richter) 
NEOESERIN 2% szemcseppek 
(ARV l Germed) 

NEOMAGNOL T tabi. (Alkaloida) 
NEOPHEDAN tabi. (Chinoin) 
NEOTONOCAIN inj. (Richter) 
NEROBOL tabi. (Richter) 
NEUPON drg. {Biogal) 
NIBUPHIN 0,033% orrcsepp {Medexport) 
NIKOTINSAVAMID tabi. (Richter) 
NITROFURANTOIN 0,05 g tabi. (Chinoin) 
NITROSORBIO O,Q1 g tabi. (Medexport) 
NIZORAL tabi. (Richter) 
N IZORAL 2% krém (Richter) 
NOBRIUM 5 mg kapsz. (Humanpharma) 
NOD!CID kenőcs (EGIS) 
NONACHLAZIN drg. (Medexport) 
NORADRENALIN 1 mg inj. (Richter) 
NORCURON inj. (Richter) 
NOSCAPIN tabi. (Alkaloida) 
NOVERIL 40 mg in j. (Sandoz) 
NOVOBARIUM orális por (EG!S) 
NOVOBARIUM rektális (EGIS) 
NUREDAL tabi. (EGIS) 

OFTAN ECO 0,06% szemcsepp {Leiras) 
OFTAN ECO 0,125% szemcsepp (Leiras) 
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OLEANDOMYCIN tabi. (Medexport) 
ORAP 1 mg tabi. {Richter) 
ORAP 4 mg tabi. (Richter) 
OTERBEN tabi. (Chinoin) 
OVESTIN 250 mg tabi. (Organon) 
OXACILLIN inj. (Chinoin) 
OXYCODON tabi. (Alkaloida) 
OXYTETRACYLIN!UM CHLORATUM kapsz. 
(Chinoin) 

OXYTOCIN 2 NE inj (Richter) 
OXYTOCIN 3 NE inj. (Richter) 

PAMBA inj. (Byk) 
PANAOOL kapsz. (Sterling-Health) 
PANIVERIN inj. (Chinoin) 
PANKREON gran. {gyermekeknek) 

(Kali Chemie) 
PANTHENOL szemkenőcs (Germed) 
PENTAM!D!NE ISETHIONATE inj. 
(Rhone Poulenc/May and Baker) 

PERCORTEN M CRYST. inj. (Ciba) 
PERCORTEN VIZOLO. 50 mg inj. (Ciba) 
PEREMIN inj. (Chinoin) 
PEREMIN oldat (Chinoin) 
PERLEPSIN tabi. (Chinoin) 
PERNOVINETTA drg. (Chinoin) 
PHAROOORAN pálcikák (Germed) 
PHENOLPHTALEINUM 0,2 g tabi. (Alkaloida) 
PHENOXIN fertőtlenítő oldat (Biogal) 
PHENYLBUTAZON 100 mg dr g. (Richter) 
PHENYLBUTAZON 100 mg tabi. (Richter) 
PHENYLBUTAZON 200 mg drg. (Richter) 
PHENYLBUTAZON 200 mg tabi. (Richter) 
PHTHORURACIL 5 %in j. (Medexport) 
P!MAFUCIN steril 2,5% szuszp. 
(Yamanouchi Europe) 

P!REM aerosol (Gödecke Parke Davis) 
P!REM tabi. (Gödecke Parke-Davis) 
PITRESSIN TANNATE inj. 
(Gödecke Parke Davis) 

PLASMODEX inj. (Biogal) 
POLFAMYCIN 250 mg inj. (Polfa) 
POLYGLUKIN 6% inf. {Medexport) 
POLYMYXIN B SULF. 50 mg in j. (Pfizer) 
POLYMYXIN M SU.LPHAT 100 OOO NE tabi. 
(Medexport) 

POTESEPT szirup {Alkaloida) 
POTESETTA tabi. (Alkaloida) 
PRE-PAR 10 mg tabi. (Ouphar) 
PREGNOSTICON /ALL IN/ (Organon) 
PREGNOSTICON PLANOTEST (Organon) 
PROGAINAMID tabi. (Léciva-Praha) 
PROGAINAMID 10% inj. (Léciva-Praha) 
PROGAINIUM HYDROCHLORICUM 2% i nj. 

(Richter) 
PROPHYLEDTA tabi. (Germed) 
PROPYCIL 50 tabi. (Kali Chemie) 
PROPYLON SUBLING. tabi. {Alkaloida) 
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PROVERA ·250 mg tabi. (Upjohn) 1994 
PSORIAZIN 0,005% kenőcs (Medexport) 1989 
PTIMAL drg. (EGIS) 1993 
PULSOTYL inj. (Chinoin) 1992 
PYROPHOS 0,01% oil.sol. {Medexport) 1994 
PYROPHOS 0;02% oil.sol. {Medexport) 1994 

QUAMATEL 10 mg filmtabl. (Richter) 1993 
OUINOSEPTYL tabi. {Biogal) 1996 

RABENID 100 mg tabi. (Richter) 1995 
RABENIO 200 mg drg. (Richter) 1993 
RAUSEDYL inj. (Richter) 1993 
RAUSEDYL O, 1 mg tabi. (Richter) 1993 
RAUSEDYL 0,25 mg tabi. (Richter) 1993 
REASEC cseppek (Richter) 1990 
REOERGAM inj. {Richter) 1995 
REOERGAM 1 mg tabi. {Richter) 1995 
REDIMYL inj. (Chinoin) 1990 
RENGASJL 200 mg kapsz. (Ciba) 1994 
RENGASI L 400 mg kapsz. (Ciba) 1994 
RETANDROL 25 mg olajos inj. (Richter) 1993 
RETANDROL250 mg olajos inj. (Richter) 1995 
RHEOMACROOEX 10% (**) inf. (Pharmacia) 191M 
RHEOMACRODEX 10% -5%-0S 
GLÜKÓZ OLDATBAN inf. {Human) 1996 

RHEOMACRODEX 10%-IZOT. NaCl 
OLDATBAN inf. (Human) 1996 

RHEOPOLYGLUKIN inf. {Medexport) 1994 
RIDOL inj. (Richter) 1993 
RIGEDAL tabi. (Richter) 1993 
RIGENICID drg. (Richter) 1990 
RIGENICID inf. (Richter) 1993 
RIGENICID kúp (Richter)/ 1990 
RITOSEPT oldat (Biogal) 1996 
ROHYPNOL 1 mg inj. (Roche) 1995 
ROHYPNOL 2 mg inj. {Roche) 1995 
ROHYPNOL 2 mg tabi. (Roche) 1995 
RUBOMYCIN 20 mg inj. (Medexport) 1994 

SACERNO tabi. (Alkaloida) 1994 
SALAZOPYRIDAZIN tabi. (Medexport) 1994 
SALAZOPYRIN 500 mg tabi. (Pharmacia) 1992 
SALBUTAMOL 4 mg tabi. (Polfa) 1994 
SALVOSEPTYL tabi. (Alkaloida) 1991 
SANDIMMUN 25 mg kapsz. (Sandoz) 1995 
SANOIMMUN 50 mg kapsz. (Sandoz) 1995 
SANDIMMUN 100 mg kapsz. (Sandoz) 1995 
SANDIMMUN 100 mg/ml ivóoldat (Sandoz) 1995 
SANDONORM 1 mg tabi. (Sandoz) 1994 
SANDOSClL 0,25 mg drg. (Sandoz) 1994 
SANDOSTEN drg. (Alkaloida) 1989 
SANDOSTEN-CALCIUM pezsgőtabi 

{Alkaloida) 1989 
SANDOSTEN-Ca inj. (KAKA) 1989 
SANEGYl inj. (EGIS) 1988 
SANEGYl 10 mg tabi. (EGIS) 1989 
SANEGYl 25 mg tabi. (EGIS) 1989 

SANGTENSIN 10 mg tabi. (EGIS) 
SANOTENSIN 25 mg tabi. (E GIS) 
SARKOLYSIN tabi. {Medexport) 
SCOPOLAMIN 0,5% szemolaj (Germed) 
SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM inj. 
{Richter) 

SECADOL drg. {Richter) 
SEDUXEN szuszp. {Richter) 
SEDUXEN 2 mg tabi. (Richter) 
SEDUXEN 10 mg tabi. (Richter) 
SEMAP tabi. (Richter) 
SEVENAL 60 mg tabi. {Alkaloida) 
SICOL spray (EG!S) 
SPIRACTIN inj. (Richter) 
STEROFUNOIN CAL 25% inf. {Braun) 
STEROGENOL oldat {EGIS) 
STIGMOSAN inj. {Chinoin) 
STRYCHNOTONIN drg. (Chinoin) 
SUCCICURAN inj. (Germed) 
SUPERSEPTYL inj. (Chinoin) 
SUPERSEPTYL tabi. (Alkaloida) 
SYGETH!N 1% inj. (Medexport) 
SYMPATHOMIM inj. (EGIS) 
SYNTESTRIN drg. {Richter) 
SYNTESTRIN drg. (Richter) 

TACE kapsz. 
(Marion Merrel Oow/Ewopharma) 

T ALUSIN 0,25 mg drg. {Knoll) 
TARDYFERON (BÉBÉ-) RETARD drg. (EGIS) 
TAROYFERON RETARD drg. (EGIS) 
TEBEFORM drg. (Richter) 
TETRACOR cseppek (Chino:n) 
TETRACOR-EPHERIT cseppek (Chinoin) 
TETRACOR-EPHERIT inj. (Chinoin) 
TETRAN iv. inj. {Chinoin) 
TETRAN B drg. (Chinoin) 
TETRANETIA iv. inj. (Chinoin) 
TETRAVEAIN inj. (Polfa) 
THYRANON 100 mg tabi. (Organon) 
TIMIDON hüvelytabl. (Alkaloida) 
TIMIDON zselé szerelékekkel (EG IS) 
TINSET tabi. {Richter) 
TOBANUM tabi. (Richter) 
TOLAZOLIN inj. (EGIS) 
TOLAZOLIN tabi. (EGIS) 
TOPOSTASINE 3000 por {Roche) 
TOXOGONIN inj. (Merck) 
TRAPANAL l g inj. (Byk) 
TRECATOR 0,500 g por 

(Rhone-Pou lenc/Theraplix) 
TREMARIL 15 mg tabi. (Sandoz) 
TREMBLEX inj. (Richter) 
TRENTAL inj. (Hoechst) 
TRENTAL 400 drg. (Chinoin) 
TRIASEPTYL tabi. (Alkaloida) 
TRIMETHOPRIM tabi. (EGIS) 
TRJSEDYL cseppek (Richter) 
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TRISEDYL inj. (Richter) 1995 
TRISEOYL tabi. (Richter) 1995 
TRYPSIN oldat (Richter) 1993 
TUBOCURARIN 10 mg/ml inj. (Orion) 1995 
ULTRACORTEN H 25 mg inj. {Ciba) 1994 
UROGRAFIN 45% inj. rtg.kontrasztanyag 
(Schering) 1994 

UROGRAFIN 60% inj. rtg.kontrasztanyag 
(Schering) 1994 

UROGRAFIN 75% inj. rtg.kontrasztanyag 
(Schering) 1994 

UROMIRO 60% inj. (Bracco) 1992 
UROMIRO 75% inj. (Bracco) 1992 

VALSIL 100 mg kapsz. {Röhm) 1996 
VASCUL.AT tabi. {Boehringer Ingelheim) 1994 
VASOPRESSIN-SANDOZ orrspray (Sandoz) 1993 
VENOBARB!TAL inj. (Chinoin) 1993 
VENORUTON inj. (Zyma/Ciba) 1994 
VIBRAMYCIN szirup (Pfizer) 1995 
VIBRAMYCIN 200 mg inj. (Pfizer) 1996 
VIDEX tabi. (Chinoin) 1991 
VITAMIN A drg. (Biogal) 1993 

VITAMIN A olaj {EGIS) 1994 
VITAMIN A+ 0 2 olaj (EGlS) 1990 
VITAMIN A+ 0 2 FORTE OL. inj. (EGIS) 1990 
VITAMIN 8 12 1000 mg +VITAMIN 81 

100 mg inj. (Richter) 1990 
VITAMIN 8 12 1000 mg +VITAMIN 81 
200 mg inj. (Richter) 1995 

VITAMIN 03 400000 NE olaj (Chinoin) 1994 
VITAMIN 0 3 400 OOO NE olajos inj. (Chinoin) 1989 
VITAMINK inj. (Chinoin) 1993 
VITAMINK tabi. (Chinoin) 1993 
VULTAX inj. (Richter) 1995 

YOHISTRIN MASCULICUM drg. (Chinoin) 1992 
YOHISTRIN MASCULICUM SZUSZP. inj. 
(Chinoin) 1992 

ZARONTIN kapsz. (Gödecke Parke Oavis) 1994 
ZINCPROT-INSULIN szuszp. 400 NE in j. 
(Richter) 1990 

ZITOSTOP tabi. (EGIS) 1993 

2048 
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Az OGYI által törzskönyvezett, de 1995 végéig forgalmazásra 
nem került gyógyszerkészitmények jegyzéke A-Z-ig . . . . . . . . . . 1641 
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Nyomtatta és kötötte a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. 
Felelős vezető: Muskát Péter vezérigazgató 

Munkaszám: 96-0558 
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