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Objaśnienia oznaczeń

nowośćoznaczenie nowego leku na liście MZNOWOŚĆ

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie
stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej
ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania
takich czynności.

Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Rx
Rx-z

Rx-w
Lz
ŚŻ

WM
WMo
OTC
SD
DK
HPL
ZPL

- wydawany na receptę

- wydawany na receptę
do zastrzeżonego stosowania

- wydawany na receptę (leki z grupy I-N lub II-P)

- do stosowania w lecznictwie zamkniętym

- środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
żywieniowego

- wyrób medyczny wydawany na receptę

- wyrób medyczny wydawany bez recepty

- wydawany bez recepty

- suplement diety

- dermokosmetyk

- homeopatyczny produkt leczniczy

- ziołowy produkt leczniczy

postać - opakowaniedawka
cena

w aptece

Kategoria dostępnościUwagi do przepisywania recept

1. ści substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo .

2. na jednej recepcie można przepisać tylko

ilo
wyrazić słowami

jeden lek

1. ści substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo

2. na jednej recepcie można przepisać tylko

ilo
wyrazić słowami.

jeden lek
3. tylko na miesięczną kurację
4. jeśli dawka jednorazowa/dobowa przekracza

dawkę maksymalną:
wykrzyknik/słownie/podpis/pieczęć

5. szczegółowy sposób dawkowania

Leki oznaczone jednym z symboli

Leki oznaczone symbolem

Poziom odpłatności

Odnośniki
przy poziomie odpłatności
kierują do odpowiednich

(1) (2)

wskazań do refundacji.

B

S

C

R
30%
50%
100%

wydawany bezpłatnie
do wysokości limitu

wydawany bezpłatnie
dla pacjentów 75+

wydawany bezpłatnie
dla kobiet w ciąży

odpłatność ryczałtowa

odpłatność 30%

odpłatność 50%

pełna odpłatność lub cena
hurtowa brutto (dla leków
z Programów Lekowych
i Chemioterapii)

Wskazania do refundacji

W:

WP:

wskazania

wskazania pozarejestracyjne

- leki bezpłatne
w ramach chemioterapii

- leki bezpłatne
w określonych programach
lekowych

- kod złącznika MZ

Chemioterapia

Program lekowy

ICD-10: C.0.01

-X w okienku cenowym,

brak zweryfikowanej informacji

środek odurzający (N)
z grupy I-N

substancja
psychotropowa (P)

z grupy II-P

substancja
psychotropowa (P)

Oznaczenia specjalne

Lek dodatkowo
monitorowany



Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja
anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem
naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.

Flonidan®: tabl. 10 mg - 10 szt. Rx 100% 11,75

Flonidan®: tabl. 10 mg - 30 szt. Rx
100% 16,01

30%(1) 7,59

Flonidan®: tabl. 10 mg - 60 szt. Rx
100% 30,51

30%(1) 13,68

Flonidan®: tabl. 10 mg - 90 szt. Rx
100% 47,02

30%(1) 21,76

Flonidan®: zaw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 120 ml Rx
100% 12,60

30%(1) 5,40

Loratadine (1)W: Objawy alergicznego (sezonowego i ca³orocznego) zapalenia
b³ony œluzowej nosa. Objawy przewlek³ej pokrzywki idiopatycznej. WP: Alergia po-
karmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.

Sandoz GmbH

Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 30 szt. Rx
100% 16,13

30%(1) 7,71

Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 60 szt. Rx
100% 30,50

30%(1) 13,67

Loratadyna Galena: tabl. 10 mg - 90 szt. Rx
100% 44,64

30%(1) 19,38

Loratadine (1)W: £agodzenie objawów sezonowego i ca³orocznego alergicznego
zapalenia b³ony œluzowej nosa. £agodzenie objawów przewlek³ej pokrzywki idiopa-
tycznej. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna
objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjen-
tów powy¿ej 2 r¿. Galena

Loratan: kaps. miêkkie 10 mg - 30 szt. Rx
100% 16,46

30%(1) 8,04

Loratan: syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 125 ml Rx
100% 15,42

30%(1) 7,92

Loratadine (1)W: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia b³ony œluzowej no-
sa i przewlek³ej pokrzywki idiopatycznej. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów po-
wy¿ej 2 r¿.; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczy-
nioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 2 r¿. Hasco-Lek SA

Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia;
reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem
naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia

Alergimed: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 14,34

30%(1) 5,92

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Objawowe leczenie alergicznego zapale-
nia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz
pokrzywki. Produkt leczniczy jest wskazany dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wie-
ku od 6 lat i powy¿ej. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca
¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioru-
chowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia MedReg

Alermed®: tabl. 10 mg - 30 szt. Rx
100% 14,76

30%(1) 6,34

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu:
przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa, sezonowego alergiczne-
go zapalenia b³ony œluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek,
przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy-
¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzê-
kiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia

LEK-AM

Allertec®: krople doustne 10 mg/ml - 1 fl. 10 ml Rx
100% 9,59

30%(1) 3,58

Allertec®: krople doustne 10 mg/ml - 1 fl. 20 ml Rx
100% 16,70

30%(1) 5,01

Allertec®: syrop 5 mg/5 ml - 1 but. 100 ml Rx
100% 12,94

30%(1) 6,93

Allertec®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. Rx 100% 16,47

Allertec®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx
100% 14,75

30%(1) 6,33

Allertec® WZF: tabl. powl. 10 mg - 7 szt. OTC 100% 11,06

Allertec® WZF: tabl. powl. 10 mg - 10 szt. OTC 100% 13,49

Allertec® WZF: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. OTC 100% 19,09

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu obja-
wów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym
zapaleniem b³ony œluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów
przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. Krople doustne i syrop: u doros³ych i dzieci w
wieku 2 lat i powy¿ej. Tabl. powl.: u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i powy¿ej.
WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilak-

tyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Polfa Warszawa

Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.� Rx
100% 9,25

30%(1) 3,64

Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 13,94

30%(1) 5,52

Amertil®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.� Rx
100% 25,75

30%(1) 8,92

Cetirizine dihydrochloride (1)W: U doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i star-
szych: cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu,
zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej
nosa; cetyryzyna jest wskazana w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej
pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakc-
ja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Qu-
inckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Biofarm

Cezera: tabl. powl. 5 mg - 20 szt. Rx
100% 13,34

30%(1) 7,73

Cezera: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 17,97

30%(1) 10,12

Cezera: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. Rx
100% 19,75

30%(1) 11,33

Cezera: tabl. powl. 5 mg - 90 szt. Rx
100% 45,38

30%(1) 20,12

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Leczenie objawowe alergicznego zapal-
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz
pokrzywki u doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. WP: Alergia pokarmo-
wa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê
pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Krka

Cezera - (R): tabl. 5 mg - 90 szt. Rx
100% 39,67

30%(1) 14,41

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Leczenie objawowe alergicznego zapal-
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz
pokrzywki u doros³ych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. WP: Alergia pokarmo-
wa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê
pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Delfarma

Contrahist: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml Rx
100% 22,92

30%(1) 10,92

Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 7 szt. Rx 100% 5,08

Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 18,83

30%(1) 10,98

Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. Rx
100% 26,19

30%(1) 10,48

Contrahist: tabl. powl. 5 mg - 84 szt. Rx
100% 38,17

30%(1) 14,60

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Roztw. Objawowe leczenie alergicznego
zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa)
i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat. Tabl. Objawowe leczenie alergicz-
nego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej
nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Alergia pokarmowa - u
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 mie-
si¹ca ¿ycia Adamed

Letizen: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. Rx
100% 9,91

30%(1) 4,30

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wieku 6
lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z sezono-
wym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa, w ³agodzeniu obja-
wów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów po-
wy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzê-
kiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Krka

Lirra: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 13,49

30%(1) 5,64

Lirra: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. Rx
100% 25,74

30%(1) 10,03

Lirra: tabl. powl. 5 mg - 84 szt. Rx
100% 37,51

30%(1) 13,94

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Objawowe leczenie alergicznego zapale-
nia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej
nosa) i pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia;
reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczyniorucho-
wym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Glenmark

Nossin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 13,53

30%(1) 5,68

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Produkt leczniczy, tabl. powl. jest wska-
zany w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym

przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) oraz pokrzywki u doro-
s³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem
naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Apotex Inc.

Xyzal®: roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml� Rx
100% 24,46

30%(1) 12,46

Xyzal®: tabl. powl. 5 mg - 7 szt.� Rx 100% 9,31

Xyzal®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx 100% 31,87

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Tabl. powl. Objawowe leczenie alerg-
icznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. Roztw. do-
ust. Roztw. doust. jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia
b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej
nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 2 lat. WP: Alergia pokarmowa -
u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia VEDIM

Xyzal® - (IR): roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 op. 200 ml� Rx
100% 21,57

30%(1) 9,57

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Roztwór doustny jest wskazany w obja-
wowym leczeniu alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wie-
ku od 2 lat. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakc-
ja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Qu-
inckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Inpharm

Xyzal® - (IR): roztw. doust. 0,5 mg/ml - 1 but. 200 ml� Rx
100% 21,53

30%(1) 9,53

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Roztwór doustny jest wskazany w obja-
wowym leczeniu alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego
alergicznego zapalenia b³ony œluzowej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wie-
ku od 2 lat. WP: Alergia pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakc-
ja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Qu-
inckego - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia Delfarma

Zenaro: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 14,98

30%(1) 7,13

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Objawowe leczenie alergicznego zapal-
enia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzo-
wej nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku od 6 lat. WP: Alergia pokarmo-
wa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê
pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Zentiva

Zyrtec®: tabl. powl. 10 mg - 20 szt. Rx 100% 24,52

Zyrtec®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx
100% 16,01

30%(1) 7,59

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wie-
ku 6 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agod-
zeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia VEDIM

Zyrtec®: krople doustne [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 20 ml Rx
100% 17,15

30%(1) 5,15

Zyrtec®: krople doustne [roztw.] 10 mg/ml - 1 but. 10 ml Rx 100% 16,37

Zyrtec®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 75 ml Rx
100% 10,66

30%(1) 6,16

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych i
dzieci w wieku 2 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu,
zwi¹zanych z sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej
nosa; w ³agodzeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia
pokarmowa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objaw-
iaj¹ca siê pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów
powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia VEDIM

Zyrtec® - (IR): krople doustne [roztw.] 10 mg/ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 17,13

30%(1) 5,14

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wie-
ku 2 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agod-
zeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Delfarma

Zyrtec® - (IR): krople doustne [roztw.] 10 mg/ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 16,47

30%(1) 4,94

Cetirizine dihydrochloride (1)W: Lek jest wskazany u doros³ych i dzieci w wie-
ku 2 lat i starszych: w ³agodzeniu objawów dotycz¹cych nosa i oczu, zwi¹zanych z
sezonowym i przewlek³ym alergicznym zapaleniem b³ony œluzowej nosa; w ³agod-
zeniu objawów przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki. WP: Alergia pokarmowa - u
pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê po-
krzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Inpharm



Zyx®: tabl. powl. 5 mg - 7 szt. Rx 100% 7,56

Zyx®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt. Rx
100% 18,49

30%(1) 10,64

Zyx®: tabl. powl. 5 mg - 56 szt. Rx
100% 32,91

30%(1) 17,20

Zyx®: tabl. powl. 5 mg - 84 szt. Rx
100% 38,06

30%(1) 14,49

Levocetirizine dihydrochloride (1)W: Objawowe leczenie alergicznego zapale-
nia b³ony œluzowej nosa (w tym przewlek³ego alergicznego zapalenia b³ony œluzowej
nosa) i pokrzywki u doros³ych i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat. WP: Alergia pokarm-
owa - u pacjentów powy¿ej 6 miesi¹ca ¿ycia; reakcja anafilaktyczna objawiaj¹ca siê
pokrzywk¹ lub obrzêkiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia Biofarm

Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r¿.;
eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; stan po
przeszczepie nerki u dzieci do 18 r¿.

Encortolon®: tabl. 5 mg - 20 szt. (blister) Rx

100% 12,72

R(1) 7,14

C(2) bezp³.

Prednisolone (1)W: Zaburzenia endokrynologiczne. Niewydolnoœæ kory nadnerc-
zy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i korty-
zon, syntetyczne analogi mog¹ byæ stosowane z mineralokortykoidami). Zespó³
nadnerczowo-p³ciowy (wrodzony, hiperplazja nadnerczy); leczenie stosuje siê w ce-
lu zahamowania wirylizacji spowodowanej nadmiernym wytwarzaniem androgenów
w nadnerczach wskutek niedoboru enzymu w syntezie glikokortykoidów i mineralo-
kortykoidów, niewystarczaj¹cej produkcji tych hormonów i pobudzania kory nadner-
czy przez hormony przysadki. Zaleca siê podawanie sodu; u niektórych pacjentów
mo¿e byæ konieczne tak¿e podawanie mineralokortykoidów. Ostra niewydolnoœæ
kory nadnerczy. Nieropne zapalenie tarczycy. Hiperkalcemia zwi¹zana z chorob¹
nowotworow¹. Choroby alergiczne o ciê¿kim przebiegu, oporne na inne metody le-
czenia. Choroba posurowicza. Reakcje nadwra¿liwoœci na leki. Ca³oroczny lub se-
zonowy alergiczny nie¿yt nosa. Kolagenozy w okresach zaostrzenia lub w niektó-
rych przypadkach jako leczenie podtrzymuj¹ce. Ostre goœæcowe zapalenie miêœnia
sercowego. Toczeñ rumieniowaty uk³adowy. Choroby dermatologiczne. Z³uszcza-
j¹ce zapalenie skóry. Opryszczkowe pêcherzowe zapalenie skóry. Ciê¿kie ³ojotoko-
we zapalenie skóry. Ciê¿kie zapalne choroby skóry. Ciê¿ki rumieñ wielopostaciowy
(zespó³ Stevens-Johnsona). Kontaktowe zapalenie skóry. Atopowe zapalenie skó-
ry. Ziarniniak grzybiasty. Pêcherzyca. Ciê¿ka ³uszczyca. Choroby przewodu pokar-
mowego - w okresach zaostrzenia (d³ugotrwa³e leczenie jest niewskazane). Wrzo-
dziej¹ce zapalenie okrê¿nicy. Choroba Crohna-Leœniowskiego. Choroby hematolo-
giczne. Niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna). Niedokrwist-
oœæ aplastyczna wrodzona. Niedokrwistoœæ wskutek wybiórczej hipoplazji uk³adu
czerwonokrwinkowego. Ma³op³ytkowoœæ wtórna u doros³ych. Idiopatyczna plamica
ma³op³ytkowa (choroba Werlhofa) u doros³ych. Choroby nowotworowe - z równo-
czesnym leczeniem przeciwnowotworowym lub paliatywnym. Bia³aczki i ch³oniaki u
doros³ych. Bia³aczka ostra lub przewlek³a. Zespó³ nerczycowy. Glikokortykosteroidy
wskazane s¹ w celu wywo³ania diurezy lub uzyskania remisji w przypadku bia³komo-
czu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez mocznicy lub w celu poprawy czyn-
noœci nerek u chorych z toczniem rumieniowatym. W idiopatycznym zespole nerczy-
cowym d³ugotrwa³e leczenie mo¿e byæ konieczne w celu zapobie¿enia czêstym na-
wrotom. Choroby neurologiczne. Stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.
Choroby oka (ciê¿kie ostre i przewlek³e procesy zapalne). Zapalenie têczówki. Za-
palenie têczówki i cia³a rzêskowego. Zapalenie naczyniówki i siatkówki. Rozlane za-
palenie b³ony naczyniowej tylnego odcinka oka. Zapalenie nerwu wzrokowego.
Wspó³czulne zapalenie naczyniówki. Zapalenie przedniego odcinka oka. Alergiczne
zapalenie spojówek. Zapalenie rogówki (nie zwi¹zane z zaka¿eniem wirusem
opryszczki lub zaka¿eniem grzybiczym). Alergiczne owrzodzenie brze¿ne rogówki.
Choroby uk³adu oddechowego. Beryloza. Zespó³ Löfflera nie poddaj¹cy siê leczeniu
innymi œrodkami. Zach³ystowe zapalenie p³uc. Objawowa sarkoidoza. Astma
oskrzelowa. Piorunuj¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc (z jednoczesnym leczeniem
przeciwpr¹tkowym). Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagaj¹ce w sta-
nach zaostrzenia). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. £uszczycowe za-
palenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów. M³odzieñcze reumatoidalne za-
palenie stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia). Niereumatycz-
ne choroby uk³adu kostno-stawowego. Ostre dnawe zapalenie stawów. Pourazowe
zapalenie koœci i stawów. Zapalenie b³ony maziowej u pacjentów z zapaleniem koœci
i stawów. Ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej. Inne. GruŸlicze zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych z blokiem podpajêczynówkowym (jednoczeœnie z le-
czeniem przeciwpr¹tkowym). W³oœnica z zajêciem miêœnia sercowego lub uk³adu
nerwowego. WP: Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 r¿.; eozynofi-
lowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 r¿.
(2)Kobiety w ci¹¿y Adamed

Predasol: tabl. 20 mg - 20 szt. Rx

100% 35,10

R(1) 4,27

C(2) bezp³.

Prednisolone (1)W: Lek jest wskazany do leczenia chorób, które wymagaj¹ og-
ólnoustrojowego podawania glikokortykosteroidów. Do tych chorób, w zale¿noœci
od ich objawów i stopnia ciê¿koœci, nale¿¹ [schematy dawkowania (SD): od a do d,
patrz punkt „Dawkowanie”]: lek stosowany jest u doros³ych, dzieci w ka¿dej grupie
wiekowej oraz m³odzie¿y. Leczenie substytucyjne: niewydolnoœæ kory nadnerczy
o dowolnej przyczynie (np. choroba Addisona, zespó³ nadnerczowo-p³ciowy, stan
po usuniêciu operacyjnym nadnerczy, niedobór ACTH) po zakoñczeniu wzrostu
(lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyzon); stany stresowe po d³ugotrwa³ym le-
czeniu kortykosteroidami. Reumatologia: aktywna faza uk³adowego zapalenia na-
czyñ: guzkowe zapalenie têtnic (SD: a, b, u pacjentów z dodatnim wynikiem testu
serologicznego w kierunku zapalenia w¹troby typu B nale¿y ograniczyæ czas trwa-
nia leczenia do 2 tyg.), olbrzymiokomórkowe zapalenie têtnic, polimialgia reumat-
yczna (SD: c), zapalenie têtnicy skroniowej (SD:a, w przypadku nag³ej utraty
wzroku pocz¹tkowo do¿ylna terapia glikokortykosteroidami w pulsach, a nastêp-
nie leczenie podtrzymuj¹ce z monitorowaniem OB), ziarniniakowatoœæ Wegenera:
leczenie pocz¹tkowe (SD: a-b) w skojarzeniu z metotreksatem (³agodne postacie
nieobejmuj¹ce nerek) lub wg schematu Fauci (ciê¿kie postacie obejmuj¹ce nerki
i/lub p³uca), podtrzymywanie remisji: (SD: d, stopniowo zmniejszaj¹c dawki) w
skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi,zespó³ Churga i Strauss: leczenie po-
cz¹tkowe (SD: a-b) z manifestacj¹ narz¹dow¹ i ciê¿kie postacie w skojarzeniu z
lekami immunosupresyjnymi, podtrzymywanie remisji (SD: d); aktywne fazy uk³a-
dowych chorób reumatycznych (SD: a, b): toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zapale-
nie wielomiêœniowe, przewlek³e zanikowe zapalenie wielochrz¹stkowe, mieszana
choroba tkanki ³¹cznej; aktywne reumatoidalne zapalenie stawów (SD: a do d) w
ciê¿kiej, postêpuj¹cej postaci, np. z szybkim zniszczeniem stawów (SD: a) i/lub z
objawami pozastawowymi (SD: b); inne postacie reumatoidalnego zapalenia sta-
wów, które ze wzglêdu na nasilenie objawów wymagaj¹ podawania glikokortyko-
steroidów, a NLPZ nie mog¹ byæ stosowane: zapalenie stawów krêgos³upa, ze-
sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa z zajêciem stawów obwodowych (SD:
b, c), ³uszczycowe zapalenie stawów (SD: c, d), enteropatyczne zapalenie stawów

ze znaczn¹ aktywnoœci¹ procesu zapalnego (SD: a), reaktywne postacie zapale-
nia stawów (SD: c), zapalenie stawów w przebiegu sarkoidozy (SD: b pocz¹tko-
wo); zapalenie serca w przebiegu gor¹czki reumatycznej, ponad 2-3 m-ce w ciê¿-
kich przypadkach (SD: a); m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów w ciê¿kiej
postaci uk³adowej (choroba Stilla) lub z zapaleniem têczówki i cia³a rzêskowego,
które nie ustêpuje po leczeniu miejscowym (SD: a). Pulmonologia: astma oskrzel-
owa (SD: c do a), jednoczeœnie zaleca siê podawanie leków rozszerzaj¹cych
oskrzela; zaostrzenie POChP (SD: b) - zalecany czas leczenia: do 10 dni; œród-
mi¹¿szowe choroby p³uc, takie jak ostre zapalenie pêcherzyków p³ucnych (SD: b),
zw³óknienie p³uc (SD: b), zarostowe zapalenie oskrzelików z organizuj¹cym siê
zapaleniem p³uc (BOOP) (SD: b stopniowo zmniejszaj¹c dawki), w razie potrzeby
w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, przewlek³e eozynofilowe zapalenie
p³uc (SD: b stopniowo zmniejszaj¹c dawki), d³ugotrwa³e leczenie przewlek³ych po-
staci sarkoidozy w stadium II i III (z dusznoœci¹, kaszlem i pogorszeniem parame-
trów czynnoœciowych p³uc) (SD: b); profilaktyka zespo³u zaburzeñ oddychania u
wczeœniaków (SD: b, 2 dawki pojedyncze). Choroby górnych dróg oddechowych:
ciê¿kie postacie py³kowicy i alergicznego nie¿ytu nosa po niepowodzeniu leczenia
glikokortykosteroidami podawanymi donosowo (SD: c); nag³e zwê¿enie krtani i
dróg oddechowych: obrzêk naczynioruchowy, podg³oœniowe zapalenie krtani
(pseudokrup) (SD: b do a). Dermatologia: choroby skóry i b³on œluzowych, które ze
wzglêdu na stopieñ nasilenia i/lub zajmowan¹ powierzchniê albo zajêcie na-
rz¹dów wewnêtrznych nie mog¹ byæ odpowiednio leczone glikokortykosteroidami
stosowanymi miejscowo (lub nie odpowiadaj¹ na takie leczenie). Nale¿¹ do nich:
choroby alergiczne, pseudoalergiczne i choroby alergiczne zwi¹zane z zaka¿e-
niami: np. ostra pokrzywka, reakcje anafilaktoidalne, wysypka polekowa, wielopo-
staciowy rumieñ wysiêkowy, toksyczna rozp³ywna martwica naskórka (zespó³ Ly-
ella), ostra uogólniona osutka krostkowa, rumieñ guzowaty, ciê¿ka gor¹czkowa
dermatoza neutrofilowa (zespó³ Sweeta), alergiczny wyprysk kontaktowy (SD: b
do a); wyprysk: np. wyprysk atopowy, wyprysk kontaktowy, wyprysk bakteryjny
(pieni¹¿kowaty) (SD: b do a); choroby ziarniniakowe: np. sarkoidoza, ziarniniako-
we zapalenie warg (sk¹poobjawowa postaæ zespo³u Melkerssona-Rosenthala)
(SD: b do a); dermatozy pêcherzowe: np. pêcherzyca zwyk³a, pemfigoid pêcher-
zowy, ³agodny pemfigoid b³on œluzowych, linijna IgA dermatoza (SD: b do a); za-
palenia naczyñ: np. alergiczne zapalenie naczyñ, guzkowe zapalenie têtnic (SD: b
do a); choroby autoimmunologiczne: np. zapalenie skórno-miêœniowe, twardzina
uk³adowa (faza stwardnieniowa), przewlek³y toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy i po-
dostra postaæ skórna tocznia rumieniowatego (SD: b do a); dermatozy ci¹¿owe:
np. opryszczka ci¹¿owa, liszajec opryszczkowaty (SD: d do a); dermatozy rumien-
iowo-z³uszczaj¹ce: np. ³uszczyca krostkowa, ³upie¿ czerwony mieszkowy, grupa
przy³uszczyc (SD: c do a); erytrodermia, w tym przypadki zespo³u Sézary’ego
(SD: c do a); inne choroby: np. reakcja Jarischa-Herxheimera na penicylinê zasto-
sowan¹ w leczeniu ki³y, naczyniak krwionoœny jamisty z szybko postêpuj¹cym wy-
trzeszczem, choroba Behçeta, piodermia zgorzelinowa, eozynofilowe zapalenie
powiêzi, liszaj czerwony rumieniowaty, dziedziczne pêcherzowe oddzielanie siê
naskórka (SD: c do a). Hematologia/onkologia: autoimmunologiczna niedokrwist-
oœæ hemolityczna (SD: c do a), samoistna plamica ma³op³ytkowa (choroba Werl-
hofa) (SD: a), ostra ma³op³ytkowoœæ przemijaj¹ca (SD: a), ostra bia³aczka limfob-
lastyczna, ziarnica z³oœliwa, ch³oniak nieziarniczy, przewlek³a bia³aczka limfatycz-
na, makroglobulinemia Waldenströma, szpiczak mnogi (SD: e), hiperkalcemia w
przebiegu podstawowej choroby nowotworowej (SD: c do a), profilaktyka i leczen-
ie wymiotów wywo³anych cytostatykami (SD: b do a), stosowanie w ramach lecze-
nia przeciwwymiotnego; terapia paliatywna chorób nowotworowych. Uwaga:
prednizolon mo¿e byæ stosowany w celu ³agodzenia objawów, np. w przypadku
braku apetytu, jad³owstrêtu i ogólnego os³abienia w przebiegu zaawansowanych
chorób nowotworowych po wyczerpaniu mo¿liwoœci specyficznych terapii. Szcze-
gó³owe informacje mo¿na znaleŸæ w aktualnej literaturze specjalistycznej. Neurol-
ogia (SD: a): miastenia (lekiem pierwszego wyboru jest azatiopryna), przewlek³y
zespó³ Guillaina-Barrégo; zespó³ Tolosa-Hunta; polineuropatia w przebiegu gam-
mapatii monoklonalnej; stwardnienie rozsiane (przy doustnym stopniowym
zmniejszaniu dawek po wczeœniejszym pozajelitowym podawaniu du¿ych dawek
glikokortykosteroidów w przebiegu ostrego rzutu choroby); napady zgiêciowe (ze-
spó³ Westa). Choroby zakaŸne: stany toksyczne w przebiegu ciê¿kich chorób za-
kaŸnych (w skojarzeniu z antybiotykami lub chemioterapeutykami), np. gruŸlicze
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (SD: b), ciê¿kie postacie gruŸlicy p³uc
(SD: b). Choroby oczu (SD: b do a): w chorobach uk³adowych obejmuj¹cych oczy i
w procesach immunologicznych w obrêbie oczodo³u i oka: neuropatia nerwu wzro-
kowego (np. olbrzymiokomórkowe zapalenie têtnic, przednia niedokrwienna neu-
ropatia nerwu wzrokowego (AION), urazowa neuropatia nerwu wzrokowego),
choroba Behçeta, sarkoidoza, orbitopatia tarczycowa, rzekomy guz oczodo³u, od-
rzucenie przeszczepu i w niektórych zapaleniach b³ony naczyniowej, takich jak ze-
spó³ Harady i wspó³czulne zapalenie naczyniówki; w nastêpuj¹cych chorobach
ogólnoustrojowe podawanie glikokortykosteroidów wskazane jest tylko w przy-
padku nieskutecznej terapii lekami stosowanymi miejscowo: zapalenie twardówki,
zapalenie nadtwardówki, zapalenie rogówki, przewlek³e zapalenie cia³a rzêsko-
wego, zapalenie b³ony naczyniowej, alergiczne zapalenie spojówek, oparzenia
zwi¹zkami zasadowymi, w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym w przy-
padku autoimmunologicznego lub zwi¹zanego z ki³¹ œródmi¹¿szowego zapalenia
rogówki, w zapaleniu zrêbu rogówki wywo³anym wirusem opryszczki pospolitej,
tylko jeœli nab³onek rogówki jest nieuszkodzony i zapewniona jest regularna kon-
trola okulistyczna. Gastroenterologia/Hepatologia: wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (SD: b do c); choroba Leœniowskiego-Crohna (SD: b); autoimmunologicz-
ne zapalenie w¹troby (SD: b); oparzenia prze³yku substancjami ¿r¹cymi (SD: a).
Nefrologia: submikroskopowe k³êbuszkowe zapalenie nerek (SD: a); rozplemowe
zewn¹trzw³oœniczkowe k³êbuszkowe zapalenie nerek (gwa³townie postêpuj¹ce
k³êbuszkowe zapalenie nerek) (SD: leczenie du¿ymi dawkami w pulsach, na ogó³
w skojarzeniu z cytostatykami), zmniejszanie dawki i zakoñczenie leczenia w ze-
spole Goodpasture’a, we wszystkich innych postaciach d³ugotrwa³e leczenie (SD:
d); idiopatyczne zw³óknienie pozaotrzewnowe (SD: b). WP: Autoimmunizacyjne
zapalenie trzustki u dzieci do 18 r¿.; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.;
stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y Sun Farm

Bólowa polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia
w obrêbie twarzy

Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 12,15

30%(1) 4,39

S(2) bezp³.

Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 21,83

30%(1) 6,55

S(2) bezp³.

Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 60 szt.� Rx

100% 43,79

30%(1) 13,14

S(2) bezp³.

Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 41,50

30%(1) 12,45

S(2) bezp³.

Alventa®: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 60 szt.� Rx

100% 83,51

30%(1) 25,05

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Krka

Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
75 mg - 30 szt.� Rx

100% 16,45

30%(1) 4,94

S(2) bezp³.

Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
150 mg - 30 szt.� Rx

100% 30,72

30%(1) 9,22

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Delfarma

Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 16,51

30%(1) 4,95

S(2) bezp³.

Alventa® - (IR): kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 30,74

30%(1) 9,22

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Inpharm

Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 12,76

30%(1) 5,00

S(2) bezp³.

Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt.� Rx

100% 22,28

30%(1) 6,77

S(2) bezp³.

Axyven: tabl. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt.� Rx

100% 42,40

30%(1) 12,72

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie napadów paniki z agorafobi¹ lub bez agorafobii. Aristo Pharma

Efectin® ER 37,5: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg

- 10 szt.� Rx 100% 6,00

Efectin® ER 75: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 24,32

30%(1) 8,81

S(2) bezp³.

Efectin® ER 150: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 43,20

30%(1) 12,96

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Upjohn EESV

Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
37,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,70

30%(1) 3,21

S(2) bezp³.

Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 22,40

30%(1) 6,89

S(2) bezp³.

Efevelon SR: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
150 mg - 28 szt.� Rx

100% 42,63

30%(1) 12,79

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa poli-
neuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci 75+
W: Epizody du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Le-
czenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie napa-
dów paniki z agorafobi¹ lub bez agorafobii. Actavis Group PTC ehf.

Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 10,31

30%(1) 3,09

S(2) bezp³.

Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 19,45

30%(1) 5,84

S(2) bezp³.

Faxigen XL: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 36,73

30%(1) 11,02

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa poli-
neuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie zaburzeñ lêkowych uogólnionych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z agorafobi¹ lub bez agorafobii. Mylan Ireland Limited

2 Zyx® LEKsykon - Receptariusz



Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 12,49

30%(1) 4,73

S(2) bezp³.

Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 23,41

30%(1) 7,90

S(2) bezp³.

Faxolet ER: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 45,47

30%(1) 14,45

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. (ICD-10 „Umiarkowane do ciê¿kich epizodów
depresyjnych”). Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej depresji. Leczenie uogóln-
ionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie zaburzeñ lêkowych o charakterze fobii spo-
³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Adamed

Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 11,38

30%(1) 3,62

S(2) bezp³.

Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 21,60

30%(1) 6,48

S(2) bezp³.

Lafactin: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 41,05

30%(1) 12,32

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie ciê¿kich epizodów depresyjnych. Zapobieganie nawrotom ciê¿kich ep-
izodów depresyjnych. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii
spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z agorafobi¹ lub bez towarzysz¹cej agora-
fobii. Aurovitas

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 9,79

30%(1) 2,94

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 98 szt.� Rx

100% 30,10

30%(1) 9,03

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 18,43

30%(1) 5,53

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 98 szt.� Rx

100% 55,10

30%(1) 16,53

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 31,29

30%(1) 9,39

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 98 szt.� Rx

100% 95,96

30%(1) 28,79

S(2) bezp³.

Oriven: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 225 mg

- 28 szt.� Rx

100% 35,31

30%(1) 10,59

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie zaburzenia lêkowego uogólnionego. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie zaburzenia lêkowego z napadami lêku, z agorafobi¹ lub bez agorafobii.

Orion Corporation

Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 13,19

30%(1) 5,43

S(2) bezp³.

Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 25,26

30%(1) 9,75

S(2) bezp³.

Prefaxine: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 48,40

30%(1) 17,38

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie fobii spo³ecznej. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Polpharma

Symfaxin ER® : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
37,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 9,63

30%(1) 2,89

S(2) bezp³.

Symfaxin ER® : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
75 mg - 28 szt.� Rx

100% 18,29

30%(1) 5,49

S(2) bezp³.

Symfaxin ER® : kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
150 mg - 28 szt.� Rx

100% 30,71

30%(1) 9,21

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-

presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Symphar

Velaxin® ER 37,5: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 11,93

30%(1) 4,17

S(2) bezp³.

Velaxin® ER 75: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg

- 28 szt.� Rx

100% 22,69

30%(1) 7,18

S(2) bezp³.

Velaxin® ER 150: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg

- 28 szt.� Rx

100% 43,22

30%(1) 12,97

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Proterapia

Venlafaxine Bluefish XL: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 75 mg - 28 szt.� Rx

100% 13,44

30%(1) 4,03

S(2) bezp³.

Venlafaxine Bluefish XL: kaps. o przed³. uwalnianiu,
twarde 150 mg - 28 szt.� Rx

100% 24,71

30%(1) 7,41

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie ciê¿kich epizodów depresyjnych. Zapobieganie nawrotom ciê¿kich ep-
izodów depresyjnych. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii
spo³ecznej. Leczenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii.

Bluefish Pharma

Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 37,5 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 12,06

30%(1) 4,30

S(2) bezp³.

Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 75 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 22,96

30%(1) 7,45

S(2) bezp³.

Venlectine: kaps. o przed³. uwalnianiu 150 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 43,99

30%(1) 13,20

S(2) bezp³.

Venlafaxine (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Bólowa
polineuropatia cukrzycowa; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy (2)Pacjenci
75+
W: Leczenie epizodów du¿ej depresji. Zapobieganie nawrotom epizodów du¿ej de-
presji. Leczenie uogólnionych zaburzeñ lêkowych. Leczenie fobii spo³ecznej. Le-
czenie lêku napadowego z lub bez towarzysz¹cej agorafobii. Bausch Health

Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL - leczenie wspomagaj¹ce
u chorych na nowotwory

Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 100 mg

- 100 szt.� Rx

100% 16,69

R(1) 3,42

S(2) bezp³.

Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 300 mg

- 100 szt.� Rx

100% 46,00

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Gabapentin Aurovitas: kaps. twarde 400 mg

- 100 szt.� Rx

100% 59,84

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Gabapentin (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2)Pacjenci 75+
W: Produkt wskazany jest jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu napadów czêœcio-
wych, tak¿e wtórnie uogólnionych, u doros³ych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Lek
wskazany jest do stosowania w monoterapii napadów czêœciowych, tak¿e wtórnie
uogólnionych, u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych. Lek wskazany jest
do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuro-
patii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych. Aurovitas

Gabapentin Teva 100 mg: kaps. twarde 100 mg

- 100 szt.� Rx

100% 20,66

R(1) 7,39

S(2) bezp³.

Gabapentin Teva 300 mg: kaps. twarde 300 mg

- 100 szt.� Rx

100% 49,40

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Gabapentin Teva 400 mg: kaps. twarde 400 mg

- 100 szt.� Rx

100% 65,84

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Gabapentin Teva 600 mg: tabl. powl. 600 mg

- 100 szt.� Rx

100% 98,76

R(1) 3,56

S(2) bezp³.

Gabapentin Teva 800 mg: tabl. powl. 800 mg

- 100 szt.� Rx

100% 131,88

R(1) 4,89

S(2) bezp³.

Gabapentin (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2)Pacjenci 75+
W: Padaczka: gabapentyna jest wskazana jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu napa-
dów czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione, u doros³ych i dzieci w wie-
ku 6 lat i starszych. Gabapentyna jest wskazana w monoterapii napadów
czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione, u doros³ych i m³odzie¿y w wie-
ku 12 lat i starszej. Obwodowy ból neuropatyczny: gabapentyna jest wskazana w le-
czeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej
oraz nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych. Teva Pharmaceuticals Polska

Gabapentin Teva - (IR): kaps. twarde 300 mg

- 100 szt.� Rx

100% 45,44

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Gabapentin (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2)Pacjenci 75+
W: Padaczka. Gabapentyna jest wskazana jako lek wspomagaj¹cy w leczeniu na-
padów czêœciowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u doros³ych i
dzieci w wieku 6 lat i starszych. Gabapentyna wskazana jest do stosowania w mono-
terapii napadów czêœciowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u doro-
s³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszej. Leczenie obwodowego bólu
neuropatycznego. Gabapentyna wskazana jest do stosowania w leczeniu obwodo-
wego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po
przebytym pó³paœcu u doros³ych. Delfarma

Neurontin® 100: kaps. 100 mg - 100 szt.� Rx

100% 22,08

R(1) 8,81

S(2) bezp³.

Neurontin® 300: kaps. 300 mg - 100 szt.� Rx

100% 61,76

R(1) 15,56

S(2) bezp³.

Neurontin® 400: kaps. 400 mg - 100 szt.� Rx

100% 80,02

R(1) 17,35

S(2) bezp³.

Neurontin® 600: tabl. powl. 600 mg - 100 szt.� Rx

100% 115,44

R(1) 20,20

S(2) bezp³.

Neurontin® 800: tabl. powl. 800 mg - 100 szt.� Rx

100% 133,34

R(1) 6,35

S(2) bezp³.

Gabapentin (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Ból inny ni¿ okreœlony w ChPL
- leczenie wspomagaj¹ce u chorych na nowotwory (2)Pacjenci 75+
W: Padaczka. Lek wskazany jest jako produkt leczniczy wspomagaj¹cy w leczeniu
napadów czêœciowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u doros³ych i dzie-
ci w wieku 6 lat i starszych. Lek wskazany jest do stosowania w monoterapii napad-
ów czêœciowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u doros³ych i m³odzie¿y
w wieku 12 lat i starszych. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego. Lek wska-
zany jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. boles-
nej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym pó³paœcu u doros³ych.

Upjohn EESV

Ból przebijaj¹cy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, które
w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego
poddawane s¹ opioidowej terapii podtrzymuj¹cej, a u których
istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do stosowania
innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono
nieskutecznoœæ tych leków

� Instanyl: aerozol do nosa 50 µg/dawkê

- 1 but. 1,8 ml� Rx-w
100% 200,40

R(1) 3,20

� Instanyl: aerozol do nosa 100 µg/dawkê

- 1 but. 2,9 ml� Rx-w
100% 394,56

R(1) 3,20

� Instanyl: aerozol do nosa 200 µg/dawkê - 1 but. 5 ml
�

Rx-w
100% 782,87

R(1) 3,20

Fentanyl (1)Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, któ-
rzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecz-
noœæ tych leków WP: Ból przebijaj¹cy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, które w ra-
mach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawane s¹ opioidowej terapii
podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do stoso-
wania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ
tych leków
W: Produkt wskazany jest w leczeniu bólu przebijaj¹cego u doros³ych, u których sto-
sowane jest leczenie podtrzymuj¹ce opioidami w przewlek³ym bólu nowotworowym.
Ból przebijaj¹cy jest przejœciowym nasileniem bólu, pojawiaj¹cym siê na tle kontrol-
owanego w inny sposób bólu przewlek³ego. Pacjenci otrzymuj¹cy leczenie podtrzy-
muj¹ce opioidami, to pacjenci, którzy przyjmuj¹ co najmniej: 60 mg morfiny
doustnie/dobê, 25 µg/godz. fentanylu przezskórnie, 30 mg oksykodonu/dobê, 8 mg
hydromorfonu doustnie/dobê lub odpowiadaj¹c¹ dawkê innego opioidu przez tydz.
lub d³u¿ej. Takeda Polska Sp. z o.o.

�PecFent: aerozol do nosa 100 µg/dawkê

- 1 but. 1,55 ml� Rx-w
100% 162,10

R(1) 3,20

�PecFent: aerozol do nosa 100 µg/dawkê

- 4 but. 1,55 ml� Rx-w
100% 616,81

R(1) 3,20

�PecFent: aerozol do nosa 400 µg/dawkê

- 1 but. 1,55 ml� Rx-w
100% 162,10

R(1) 3,20

�PecFent: aerozol do nosa 400 µg/dawkê

- 4 but. 1,55 ml� Rx-w
100% 616,81

R(1) 3,20

Fentanyl (1)Ból przebijaj¹cy u doros³ych pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, któ-
rzy w ramach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawani s¹ opioidowej
terapii podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do
stosowania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecz-
noœæ tych leków WP: Ból przebijaj¹cy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹, które w ra-
mach leczenia przewlek³ego bólu nowotworowego poddawane s¹ opioidowej terapii
podtrzymuj¹cej, a u których istniej¹ udokumentowane przeciwwskazania do stoso-
wania innych krótkotrwale dzia³aj¹cych opioidów lub stwierdzono nieskutecznoœæ
tych leków
W: Stosowanie produktu jest wskazane przy kontroli bólu przebijaj¹cego (ang. BTP)
u doros³ych, u których stosuje siê podtrzymuj¹ce leczenie opioidami w przewlek³ym
bólu nowotworowym. Ból przebijaj¹cy jest przejœciowym nasileniem bólu, które wy-
stêpuje na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlek³ego. Pacjenci otrzymu-
j¹cy leczenie podtrzymuj¹ce opioidami to pacjenci, którzy przyjmuj¹ doustnie
przynajmniej 60 mg morfiny/dobê, fentanyl przezskórnie w dawce przynajmniej 25
µg/h, przynajmniej 30 mg oksykodonu/dobê, doustnie przynajmniej 8 mg hydromor-
fonu/dobê lub równowa¿n¹ dawkê innego opioidu przez tydz. lub d³u¿ej. Molteni
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Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL

Bi-Profenid®: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 150 mg

- 20 szt. Rx
100% 12,59

50%(1) 7,72

Ketoprofen (1)W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoid-
alnego zapalenia stawów, zapalenia stawów innego pochodzenia, stanów zapaln-
ych pozastawowych, jak zapalenie pochewek œciêgnistych lub zespó³ bolesnego
barku, choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegaj¹cej z du¿ym nasileniem bólu i
znacznie ograniczaj¹cej sprawnoœæ chorego. WP: Ból w przebiegu chorób nowot-
worowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Sanofi-Aventis France

Febrofen®: kaps. o przed³. uwalnianiu 200 mg - 20 szt. Rx
100% 17,96

50%(1) 11,47

Ketoprofen (1)W: Objawowe leczenie przewlek³ych zapalnych chorób reumatycz-
nych, zw³aszcza reumatoidalnego zapalenia stawów. Objawowe leczenie ciê¿kich
zmian zwyrodnieniowych stawów, jeœli niezbêdna dawka wynosi 200 mg/dobê.
WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone
w ChPL Polpharma

Ketokaps Med: kaps. miêkkie 100 mg - 30 szt.� Rx
100% 11,65

50%(1) 6,78

Ketokaps Med: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 22,37

50%(1) 12,63

Ketoprofen (1)W: Leczenie objawowe chorób reumatycznych jak: reumatoidalne
zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza), w tym przebie-
gaj¹ca z du¿ym nasileniem bólu i znacznie ograniczaj¹ca sprawnoœæ chorego, ze-
sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa oraz ³agodzenie niektórych zespo³ów
bólowych, jak: bolesne miesi¹czkowanie, bóle o umiarkowanym nasileniu. WP:
Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL Hasco-Lek SA

Ketonal®: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100% 16,00

Ketonal®: kaps. 50 mg - 30 szt. Rx 100% 13,24

Ketonal® forte: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. Rx
100% 14,54

50%(1) 9,67

Ketoprofen (1)W: Leczenie objawowe zapalnych i zwyrodnieniowych chorób reu-
matycznych uk³adu kostnego oraz ³agodzenie niektórych zespo³ów bólowych. Kaps.
50 mg: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle o
umiarkowanym nasileniu. Tabl. powl. 100 mg: reumatoidalne zapalenie stawów;
osteoartroza (choroba zwyrodnieniowa stawów); bolesne miesi¹czkowanie; bóle o
umiarkowanym nasileniu. Roztwór do iniekcji: wskazania do podawania domiêœnio-
wego: reumatoidalne zapalenie stawów; choroba zwyrodnieniowa stawów; bóle o
umiarkowanym nasileniu. Wskazania do podawania do¿ylnego: bóle po zabiegach
chirurgicznych. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach in-
nych ni¿ okreœlone w ChPL Sandoz GmbH

Ketonal® Duo: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde
150 mg - 30 szt. Rx

100% 21,09

50%(1) 13,79

Ketoprofen (1)W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoid-
alnego zapalenia stawów, zapalenia stawów innego pochodzenia, stanów zapaln-
ych pozastawowych, jak zapalenie pochewek œciêgnistych lub zespó³ bolesnego
barku, choroby zwyrodnieniowej stawów krêgos³upa, przebiegaj¹cej z du¿ym nasil-
eniem bólu i znacznie upoœledzaj¹cej sprawnoœæ chorego. WP: Ból w przebiegu
chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Sandoz GmbH

Ketoprofen-SF: kaps. twarde 50 mg - 20 szt. Rx 100% 11,92

Ketoprofen-SF: kaps. twarde 100 mg - 20 szt. Rx
100% 7,94

50%(1) 4,70

Ketoprofen (1)W: Objawowe leczenie bólu i zapalenia w przypadku: ostrego za-
palenia stawów, przewlek³ego zapalenia stawów, zw³aszcza reumatoidalnego zapa-
lenia stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (choroba Bechtere-
wa) i innych reumatoidalnych stanów zapalnych krêgos³upa, zaostrzenia choroby
zwyrodnieniowej stawów i krêgos³upa (zapalenie koœci i stawów). WP: Ból w prze-
biegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Sun Farm

Profenid®: czopki 100 mg - 10 szt. Rx
100% 11,34

50%(1) 5,67

Profenid®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. Rx
100% 11,70

50%(1) 6,83

Ketoprofen (1)W: Czopki: objawowe leczenie chorób reumatycznych, w tym: reu-
matoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawowe le-
czenie ostrych stanów zapalnych narz¹du ruchu (zapalenie œciêgna, urazy). Bóle
kostno-miêœniowe o nasileniu niewielkim do umiarkowanego, niezale¿nie od pocho-
dzenia. Tabl. powl.: objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoidal-
nego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, przebiegaj¹cej z du¿ym
nasileniem bólu i znacznie ograniczaj¹cych sprawnoœæ chorego. Bóle ró¿nego po-
chodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowanego. Bolesne miesi¹czkowanie. Tabl.
o przed³. uwalnianiu: objawowe leczenie przewlek³ych zapalnych chorób reumat-
ycznych, zw³aszcza reumatoidalnego zapalenia stawów. Objawowe leczenie ciê¿ki-
ch zmian zwyrodnieniowych stawów, jeœli niezbêdna dawka wynosi 200 mg na do-
bê. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL Sanofi-Aventis France

Refastin: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.� Rx
100% 14,18

50%(1) 9,31

Ketoprofen (1)W: Objawowe leczenie: chorób reumatycznych, w tym reumatoid-
alnego zapalenia stawów oraz zapalenia koœci i stawów; zmian zwyrodnieniowych
stawów, przebiegaj¹cych z du¿ym nasileniem bólu i znacznie upoœledzaj¹cych
sprawnoœæ chorego. Bóle ró¿nego pochodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowa-
nego. Bolesne miesi¹czkowanie. WP: Ból w przebiegu chorób nowotworowych - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Polpharma

Bradykardia u dzieci do 18 r¿.

Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
200 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,37

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Euphyllin® Long: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
300 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,09

R(1) 4,61

S(2) bezp³.

Theophylline (1)W: Zapobieganie i leczenie zaburzeñ oddechowych spowodo-
wanych zwê¿eniem dróg oddechowych (skurcz oskrzeli) w przebiegu astmy oskrze-
lowej i POChP. Uwaga: produkty o zmodyfikowanym uwalnianiu zawieraj¹ce teofili-
nê, tj.: ten preparat, nie s¹ przeznaczone do doraŸnego leczenia stanu astmatycz-

nego (ciê¿kiego napadu astmy oskrzelowej) lub nag³ego skurczu oskrzeli (napady
dusznoœci spowodowane zwê¿eniem oskrzeli). Teofiliny nie nale¿y stosowaæ jako
leku 1-ego wyboru w leczeniu astmy u dzieci. WP: Bradykardia u dzieci do 18 r¿.
(2)Pacjenci 75+ AstraZeneca

Salbutamol Hasco: syrop 2 mg/5 ml - 1 but. 100 ml Rx

100% 10,08

R(1) 3,20

C(2) bezp³.

Salbutamol (1)W: Produkt leczniczy stosowany jest w stanach skurczowych
oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i odwracalnej obturacji dróg oddechowych.
WP: Bradykardia u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y Hasco-Lek SA

Theospirex® retard: tabl. powl. o przed³. uwalnianiu
150 mg - 50 szt.� Rx

100% 8,87

R(1) 4,00

S(2) bezp³.

Theospirex® retard 300 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu
300 mg - 50 szt.� Rx

100% 16,13

R(1) 4,00

S(2) bezp³.

Theophylline (1)W: Zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzel-
owej i POChP. Uwaga: produkty z teofilin¹ o przed³u¿onym uwalnianiu nie s¹ prze-
znaczone do doraŸnego leczenia stanu astmatycznego (ciê¿kiego napadu astmy)
lub zaburzeñ oddychania spowodowanych ostrym skurczem oskrzeli. Teofiliny nie
nale¿y stosowaæ jako leku 1-go wyboru w leczeniu astmy u dzieci. WP: Bradykar-
dia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Cholestaza ciê¿arnych

Proursan®: kaps. 250 mg - 90 szt. Rx

100% 93,50

30%(1) 41,94

C(2) bezp³.

Proursan®: kaps. 250 mg - 30 szt. Rx 100% 35,00

Proursan®: kaps. 250 mg - 50 szt. Rx 100% 64,99

Proursan®: kaps. 250 mg - 100 szt. Rx 100% 110,00

Ursodeoxycholic acid (1)Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
stadium choroby, Zaburzenia czynnoœci w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mu-
kowiscydoz¹ WP: Cholestaza ciê¿arnych (2)Kobiety w ci¹¿y
W: Leczenie chorób w¹troby o ró¿nej etiologii w przypadku braku wskazañ do in-
nych rekomendowanych terapii. Pierwotne zapalenie dróg ¿ó³ciowych u pacjentów
bez zdekompensowanej marskoœci w¹troby. Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka spo-
wodowane zarzucaniem ¿ó³ci. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³cio-
wych o œrednicy nie przekraczaj¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni
rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pê-
cherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana. Dzieci i m³odzie¿: zaburzenia czynnoœci
w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mukowiscydoz¹ u dzieci i m³odzie¿y w wieku
6-18 lat. PRO.MED.PL

Ursocam: tabl. 250 mg - 25 szt. Rx 100% 43,37

Ursocam: tabl. 250 mg - 90 szt. Rx

100% 82,27

30%(1) 30,71

C(2) bezp³.

Ursocam: tabl. 250 mg - 100 szt. (poj.) Rx

100% 90,91

30%(1) 33,62

C(2) bezp³.

Ursodeoxycholic acid (1)Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
stadium choroby WP: Cholestaza ciê¿arnych (2)Kobiety w ci¹¿y
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych o œrednicy nie przekracza-
j¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u któr-
ych pomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana.
Leczenie objawowe pierwotnej marskoœci ¿ó³ciowej w¹troby, pod warunkiem, ¿e nie
wystêpuje niewyrównana marskoœæ w¹troby. Polfarmex

Ursopol®: kaps. 150 mg - 20 szt. Rx 100% 17,50

Ursopol®: kaps. 150 mg - 50 szt. Rx 100% 31,20

Ursopol®: kaps. 300 mg - 50 szt. Rx

100% 59,75

30%(1) 25,38

C(2) bezp³.

Ursodeoxycholic acid (1)Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
stadium choroby WP: Cholestaza ciê¿arnych (2)Kobiety w ci¹¿y
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych o œrednicy nie przekracza-
j¹cej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u któr-
ych pomimo obecnoœci kamieni czynnoœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest zachowana.
Leczenie objawowe: pierwotnej marskoœci ¿ó³ciowej w¹troby (pierwotnego zapale-
nia dróg ¿ó³ciowych), pod warunkiem, ¿e nie wystêpuje niewyrównana marskoœæ
w¹troby. Innych chorób w¹troby i dróg ¿ó³ciowych o ró¿nej etiologii. Wewn¹trz-
w¹trobowej cholestazy ciê¿arnych w II i III trymestrze ci¹¿y. Zapalenia b³ony œluzo-
wej ¿o³¹dka spowodowanego zarzucaniem ¿ó³ci. Zaburzeñ czynnoœci w¹troby i
dróg ¿ó³ciowych zwi¹zanych z mukowiscydoz¹ u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.

Bausch Health

Ursoxyn: kaps. twarde 250 mg - 50 szt. Rx 100% X

Ursoxyn: kaps. twarde 250 mg - 100 szt. Rx

100% 81,84

30%(1) 24,55

C(2) bezp³.

Ursodeoxycholic acid (1)Pierwotna ¿ó³ciowa marskoœæ w¹troby w pocz¹tkowym
stadium choroby, Zaburzenia czynnoœci w¹troby i dróg ¿ó³ciowych zwi¹zane z mu-
kowiscydoz¹ WP: Cholestaza ciê¿arnych (2)Kobiety w ci¹¿y
W: Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni ¿ó³ciowych u pacjentów: u których
wystêpuje jeden lub wiêcej kamieni ¿ó³ciowych przepuszczalnych dla promieni rent-
genowskich, o œrednicy nieprzekraczaj¹cej 2 cm, z zachowan¹ prawid³ow¹ czynno-
œci¹ pêcherzyka ¿ó³ciowego; którzy nie wyra¿aj¹ zgody na interwencjê chirurgiczn¹
lub u których postêpowanie chirurgiczne jest przeciwwskazane; u których wystêpuje
wzrost stê¿enia cholesterolu w ¿ó³ci (przesycenie) potwierdzony wynikami badañ la-
boratoryjnych przeprowadzonych na ¿ó³ci uzyskanej przez drena¿ dwunastnicy. Le-
czenie wspomagaj¹ce przed oraz po zabiegu rozbijania kamieni nerkowych fal¹
uderzeniow¹ (litotrypsja). Pierwotna marskoœæ ¿ó³ciowa w¹troby (ang. PBC). Dzieci
i m³odzie¿. Zaburzenia w¹troby i dróg ¿ó³ciowych w przebiegu zw³óknienia torbielo-
watego (mukowiscydozy) u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. AS Grindex

Choroba Huntingtona

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 37,74

R(1) 3,20

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 71,15

R(1) 3,20

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 102,15

R(2) 4,48

Anzorin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 132,98

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli: preparat jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Preparat jest skuteczny
w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono
dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Preparat jest wskazany w
leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w te-
rapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, lek jest
wskazany w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Orion Corporation

Decaldol®: inj. dom. [roztw.] 50 mg/ml - 5 amp. 1 ml� Rx

100% 41,27

30%(1) 12,38

B(2) bezp³.

Haloperidol decanoate (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP:
Choroba Huntingtona (2)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu podtrzymuj¹cym schizofrenii oraz
zaburzeñ schizoafektywnych u doros³ych pacjentów aktualnie skutecznie leczonych
haloperydolem podawanym doustnie. Polfa Warszawa

Egolanza: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 47,95

R(1) 4,71

Egolanza: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.� Rx
100% 90,88

R(1) 3,20

Egolanza: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 91,56

R(1) 3,20

Egolanza: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 173,58

R(1) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do-
br¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w te-
rapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Egis

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 88,38

R(1) 3,20

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 168,59

R(1) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Delfarma

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 87,93

R(1) 3,20

Egolanza - (IR): tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 167,68

R(1) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Inpharm

Haloperidol WZF: tabl. 1 mg - 40 szt.� Rx

100% 6,02

30%(1) 3,11

B(2) 1,86

Haloperidol WZF: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,60

30%(1) 4,68

B(2) bezp³.

Haloperidol WZF 0,2%: krople doust. 2 mg/ml

- 1 but. 10 ml� Rx

100% 6,06

30%(1) 2,31

B(2) 0,70

Haloperidol (1)W: Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej. Leczenie schizofrenii i zabu-
rzeñ schizoafektywnych. DoraŸne leczenie majaczenia, po niepowodzeniu leczenia
niefarmakologicznego. Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Leczenie ostrego pobudzenia psy-
choruchowego w przebiegu zaburzeñ psychotycznych lub w epizodach manii choro-
by afektywnej dwubiegunowej. Leczenie utrzymuj¹cej siê agresji oraz objawów psy-
chotycznych u pacjentów z umiarkowan¹ do ciê¿kiej demencj¹ w chorobie Alzhe-
imera i demencj¹ pochodzenia naczyniowego, gdy leczenie niefarmakologiczne siê
nie powiod³o, a pacjent stanowi zagro¿enie dla siebie lub innych osób. Leczenie ti-
ków, w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a, u pacjentów ze znacznymi zaburzenia-
mi funkcjonowania, po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego le-
czenia farmakologicznego. Leczenie pl¹sawicy o nasileniu ³agodnym i umiarkowa-
nym w chorobie Huntingtona, gdy inne produkty lecznicze s¹ nieskuteczne lub nie
s¹ tolerowane. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie: schizofrenii u m³odzie¿y w wieku 13-17
lat, gdy inna farmakoterapia nie jest skuteczna lub nie jest tolerowana; utrzymu-
j¹cych siê ciê¿kich zachowañ agresywnych u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat z
autyzmem lub ca³oœciowymi zaburzeniami rozwoju, gdy inna farmakoterapia nie jest
skuteczna lub nie jest tolerowana; tików, w tym zespo³u Gillesa de la Tourette’a u
dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-17 lat, ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania,
po niepowodzeniu terapii edukacyjnej, psychoterapii i innego leczenia farmakolo-
gicznego. WP: Choroba Huntingtona (2)Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe Polfa Warszawa
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Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx
100% 41,48

R(1) 3,20

Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 78,63

R(1) 3,20

Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 104,75

R(2) 4,48

Olanzapina Mylan: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 136,84

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w utrzymywaniu poprawy klinicznej w d³ugookresowym leczeniu u pacjen-
tów, u których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii.
Olanzapina jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na
leczenie olanzapin¹, olanzapina jest wskazana do stosowania w celu zapobiegania
nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹. Viatris Ltd

Olanzapina Mylan: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 41,48

R(1) 3,20

Olanzapina Mylan: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.� Rx 100% 23,40

Olanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 78,63

R(1) 3,20

Olanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx 100% 36,40

Olanzapina Mylan: tabl. powl. 10 mg - 98 szt.� Rx
100% 230,14

R(1) 10,45

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
utrzymywaniu poprawy klinicznej w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pa-
cjentów, u których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii.
Olanzapina jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego. U pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹ w te-
rapii epizodu manii, olanzapina jest wskazana do stosowania w celu zapobiegania
nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹.

Mylan Pharmaceuticals Ltd

Olanzapine +pharma: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 47,17

R(1) 3,20

Olanzapine +pharma: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 89,72

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. +pharma Polska

Olanzapine Apotex: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 46,34

R(1) 3,20

Olanzapine Apotex: tabl. powl. 5 mg - 98 szt.� Rx
100% 156,97

R(1) 5,23

Olanzapine Apotex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 91,85

R(1) 3,20

Olanzapine Apotex: tabl. powl. 10 mg - 98 szt.� Rx
100% 304,42

R(1) 10,45

Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx 100% 18,00

Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 98 szt. (blist.)� Rx
100% 151,87

R(1) 5,23

Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 91,85

R(1) 3,20

Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 98 szt. (blist.)� Rx
100% 292,51

R(1) 10,45

Olanzapine Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 172,37

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Doroœli. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Apotex Inc.

Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx
100% 29,75

R(1) 3,20

Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
10 mg - 28 szt.� Rx

100% 55,16

R(1) 3,20

Olanzapine Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
15 mg - 28 szt.� Rx

100% 78,73

R(2) 4,48

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Bluefish Pharma

Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx
100% 49,54

R(1) 6,30

Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 94,74

R(1) 5,05

Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 138,10

R(2) 4,48

Olanzapine Lekam: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 181,29

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym poprawê kliniczn¹ u pacjentów, u
których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina
jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu œrednim do ciê¿kiego. U pacje-
ntów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapi-
n¹, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom zaburzeñ
dwubiegunowych. LEK-AM

Olanzapine Mylan - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 75,63

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegu. Delfarma

Olanzaran: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 38,44

R(1) 3,20

Olanzaran: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 72,51

R(1) 3,20

Olanzaran: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 72,51

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym poprawê kliniczn¹ u pacjentów, u
których stwierdzono odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina
jest wskazana w leczeniu epizodów manii o nasileniu œrednim do ciê¿kiego. U pacje-
ntów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom zaburzeñ dwubieguno-
wych. Aristo Pharma

Olanzin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 44,18

R(1) 3,20

Olanzin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx 100% 23,76

Olanzin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 88,53

R(1) 3,20

Olanzin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx 100% 45,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, którzy wykazali
dobr¹ odpowiedŸ terapeutyczn¹ w pocz¹tkowej fazie leczenia. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanz-
apina wskazana jest w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹
dwubiegunow¹. Actavis Group PTC ehf.

Olanzin - (IR): tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 37,64

R(1) 3,20

Olanzin - (IR): tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 71,58

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, którzy wykazali
dobr¹ odpowiedŸ terapeutyczn¹ w pocz¹tkowej fazie leczenia. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanz-
apina wskazana jest w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorob¹ afektywn¹
dwubiegunow¹. Delfarma

Olazax: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 43,18

R(1) 3,20

Olazax: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 82,05

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Neuraxpharm Arzneimittel

Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx
100% 43,18

R(1) 3,20

Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 82,05

R(1) 3,20

Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 119,04

R(2) 4,48

Olazax Disperzi: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 155,89

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u

których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Neuraxpharm Arzneimittel

Olpinat®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 43,41

R(1) 3,20

Olpinat®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 84,76

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli: olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
olanzapina jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Vipharm

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 49,09

R(1) 5,85

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 52,67

R(1) 6,11

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.� Rx
100% 94,63

R(1) 4,94

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.� Rx
100% 100,73

R(1) 4,41

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.� Rx
100% 146,83

R(1) 4,80

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 120 szt.� Rx
100% 172,08

R(1) 6,40

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 93,85

R(1) 4,16

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 100,73

R(1) 4,41

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 181,06

R(1) 5,97

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.� Rx
100% 192,83

R(1) 6,40

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.� Rx
100% 283,01

R(1) 9,60

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 120 szt.� Rx
100% 331,68

R(1) 12,80

Olzapin: tabl. powl. 10 mg - 112 szt.� Rx
100% 345,32

R(1) 11,95

Olzapin: tabl. powl. 5 mg - 112 szt.� Rx
100% 178,75

R(1) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Doroœli. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt lecz-
niczy jest wskazany w d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u któ-
rych stwierdzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U
pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie
olanzapin¹, produkt leczniczy jest wskazany w celu zapobiegania nawrotom choro-
by afektywnej dwubiegunowej. LEK-AM

Ranofren: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Ranofren: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 97,60

R(1) 7,91

Olanzapine (1)Schizofrenia WP: Choroba Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do-
br¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w te-
rapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Adamed

Zalasta®: tabl. 5 mg - 70 szt.� Rx
100% 114,51

R(1) 3,73

Zalasta®: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 46,97

R(1) 3,73

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 46,97

R(1) 3,73

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 70 szt.� Rx
100% 114,51

R(1) 3,73

Zalasta®: tabl. 10 mg - 70 szt.� Rx
100% 219,71

R(1) 7,47

Zalasta®: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 89,61

R(1) 3,20

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 89,61

R(1) 3,20

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 70 szt.� Rx
100% 219,71

R(1) 7,47

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 130,41

R(2) 4,48

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 70 szt.� Rx
100% 323,32

R(2) 11,20

Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 171,06

R(2) 5,97
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Zalasta®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 70 szt.� Rx
100% 426,93

R(2) 14,93

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do-
bra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Krka

Zalasta® - (IR): tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 33,97

R(1) 3,20

Zalasta® - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 80,22

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do-
bra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Delfarma

Zalasta® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 34,01

R(1) 3,20

Zalasta® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 63,66

R(1) 3,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono do-
bra odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w
leczeniu umiarkowanych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodów manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina jest
wskazana w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Inpharm

Zolafren®: kaps. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 50,60

R(1) 4,04

Zolafren®: kaps. 7,5 mg - 30 szt.� Rx
100% 73,66

R(1) 3,20

Zolafren®: kaps. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 104,13

R(1) 7,81

Zolafren®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 54,37

R(1) 7,81

Zolafren®: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.� Rx
100% 151,94

R(1) 7,46

Zolafren®: tabl. powl. 5 mg - 120 szt.� Rx
100% 193,79

R(1) 6,40

Zolafren®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 104,13

R(1) 7,81

Zolafren®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.� Rx
100% 293,21

R(1) 9,60

Zolafren®: tabl. powl. 10 mg - 120 szt.� Rx
100% 375,08

R(1) 12,80

Zolafren®: tabl. powl. 15 mg - 30 szt.� Rx
100% 147,52

R(2) 4,80

Zolafren®: tabl. powl. 15 mg - 90 szt.� Rx
100% 420,31

R(2) 14,40

Zolafren®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx
100% 193,75

R(2) 6,40

Zolafren®: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.� Rx
100% 556,23

R(2) 19,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹
odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w le-
czeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w tera-
pii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Adamed

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx
100% 50,64

R(1) 7,40

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 84 szt.� Rx
100% 138,98

R(1) 4,48

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 112 szt.� Rx
100% 181,54

R(1) 5,97

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 96,95

R(1) 7,26

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 84 szt.� Rx
100% 267,71

R(1) 8,96

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 112 szt.� Rx
100% 350,91

R(1) 11,95

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 141,42

R(2) 6,57

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 84 szt.� Rx
100% 395,32

R(2) 13,44

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 112 szt.� Rx
100% 520,11

R(2) 17,92

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 185,72

R(2) 5,97

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 84 szt.� Rx
100% 522,92

R(2) 17,92

Zolafren® Swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 112 szt.� Rx
100% 689,32

R(2) 23,89

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugoterminowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwier-
dzono dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest
wskazana w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹,
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Adamed

Zolaxa: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx
100% 49,76

R(1) 3,20

Zolaxa: tabl. powl. 5 mg - 90 szt.� Rx
100% 141,92

R(1) 4,80

Zolaxa: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx
100% 95,58

R(1) 3,20

Zolaxa: tabl. powl. 10 mg - 90 szt.� Rx
100% 278,91

R(1) 9,60

Zolaxa: tabl. powl. 15 mg - 30 szt.� Rx
100% 148,37

R(2) 4,80

Zolaxa: tabl. powl. 15 mg - 90 szt.� Rx
100% 415,21

R(2) 14,40

Zolaxa: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx
100% 200,32

R(2) 7,68

Zolaxa: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.� Rx
100% 553,52

R(2) 19,20

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest sku-
teczna w d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono
dobr¹ odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskaza-
na w leczeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których
w terapii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanza-
pina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegu-
nowej. Polpharma

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 46,99

R(1) 3,75

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 56 szt.
�

Rx
100% 92,83

R(1) 3,20

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx
100% 93,78

R(1) 4,09

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 56 szt.� Rx
100% 181,29

R(1) 5,97

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 140,00

R(2) 5,15

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 56 szt.� Rx
100% 270,69

R(2) 8,96

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 185,73

R(2) 5,97

Zolaxa Rapid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg

- 56 szt.� Rx
100% 359,29

R(2) 11,95

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w
d³ugotrwa³ym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹ od-
powiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w lecze-
niu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii
epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Polpharma

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 40,92

R(1) 3,20

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 78,24

R(1) 3,20

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 123,12

R(2) 4,48

Zopridoxin: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 20 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 143,19

R(2) 5,97

Olanzapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Choroba
Huntingtona (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Doroœli. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii. Jest skuteczna w d³u-
gookresowym leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów, u których stwierdzono dobr¹
odpowiedŸ na leczenie w pocz¹tkowej fazie terapii. Olanzapina jest wskazana w le-
czeniu œrednio nasilonych i ciê¿kich epizodów manii. U pacjentów, u których w tera-
pii epizodu manii uzyskano dobr¹ odpowiedŸ na leczenie olanzapin¹, olanzapina
jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Bausch Health

Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespó³
hemofagocytowy; zespó³ POEMS; ma³op³ytkowoœæ oporna na
leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na
leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe
zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
z wyj¹tkiem idiopatycznego w³óknienia p³uc

Endoxan: tabl. dra¿. 50 mg - 50 szt. Rx

100% 76,15

R(1) 3,20

B(2) bezp³.

B(3) bezp³.

Cyclophosphamide (1)W: Cyklofosfamid jest stosowany w monoterapii lub w le-
czeniu skojarzonym w poni¿ej wymienionych chorobach. Bia³aczki: ostra lub prze-
wlek³a bia³aczka limfoblastyczna/limfocytowa i bia³aczka szpikowa. Ch³oniaki z³oœli-
we: ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy, szpiczak mnogi.
Z³oœliwe guzy lite z przerzutami lub bez przerzutów: rak jajnika, rak piersi, drobnoko-
mórkowy rak p³uc, neuroblastoma (nerwiak niedojrza³y), miêsak Ewinga, miêœniako-
miêsak pr¹¿kowany u dzieci, kostniakomiêsak, ziarniniak Wegenera. Leczenie im-
munosupresyjne w przeszczepach organów. Leczenie kondycjonuj¹ce, poprzedza-
j¹ce allogeniczny przeszczep szpiku kostnego: ciê¿ka anemia aplastyczna, ostra
bia³aczka szpikowa i ostra bia³aczka limfoblastyczna, przewlek³a bia³aczka szpiko-
wa. WP: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespó³ hemofagocytowy; ze-
spó³ POEMS; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia he-
molityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe
zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - z wyj¹tkiem idiopaty-
cznego w³óknienia p³uc (2)Nowotwory z³oœliwe (3)Chemioterapia ICD-10: C.13.

Baxter

Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL

Ebetrexat: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,375 ml - 1 amp.-strzyk.
�

Rx

100% 22,27

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 10 mg/0,5 ml - 1 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Ebetrexat: inj. [roztw.] 15 mg/0,75 ml - 1 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Ebetrexat: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Ebetrexat: inj. [roztw.] 25 mg/1,25 ml - 1 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Ebetrexat: inj. [roztw.] 30 mg/1,5 ml - 1 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Ebetrexat: inj. [roztw.] 7,5 mg/0,375 ml - 4 amp.-strzyk.
�

Rx

100% 88,31

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 10 mg/0,5 ml - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 115,63

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 15 mg/0,75 ml - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 169,19

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 222,14

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 25 mg/1,25 ml - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 274,55

R(1) 4,27

S(2) bezp³.

Ebetrexat: inj. [roztw.] 30 mg/1,5 ml - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 326,97

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Methotrexate (1)W: Czynne reumatoidalne zapalenie stawów u pacjentów doro-
s³ych. Wielostawowe postacie ciê¿kiego czynnego m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów, jeœli leczenie NLPZ okaza³o siê nieskuteczne. Ciê¿ka, oporna na
leczenie, prowadz¹ca do niesprawnoœci ³uszczyca, u doros³ych pacjentów z niewys-
tarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na inne rodzaje leczenia, tj.: fototerapia, fotochemioterapia
(PUVA) i retinoidy oraz ciê¿ka ³uszczyca stawowa (³uszczycowe zapalenie stawów).
WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+

Ebewe Pharma GmbH

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,15 ml� Rx

100% 245,38

R(1) 3,84

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,25 ml� Rx

100% 400,48

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,2 ml� Rx

100% 323,02

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,35 ml� Rx

100% 555,67

R(1) 8,96

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,3 ml� Rx

100% 478,29

R(1) 7,68

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,45 ml� Rx

100% 710,86

R(1) 11,52

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml� Rx

100% 633,54

R(1) 10,24

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,55 ml� Rx

100% 866,05

R(1) 14,08

S(2) bezp³.
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Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,5 ml� Rx

100% 788,79

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Metex: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 0,6 ml� Rx

100% 944,04

R(1) 15,36

S(2) bezp³.

Methotrexate (1)W: Wskazania do stosowania produktu leczniczego obejmuj¹:
czynne, reumatoidalne zapalenie stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowe po-
stacie ciê¿kiego, czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, je¿eli
odpowiedŸ na NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿ka, oporna na leczenie ³uszczyca, w
której nie uzyskano zadowalaj¹cej odpowiedzi po zastosowaniu fototerapii, terapii
PUVA i retinoidów oraz ciê¿kie ³uszczycowe zapalenie stawów u doros³ych pacjen-
tów; choroba Leœniowskiego-Crohna o przebiegu ³agodnym do umiarkowanego w
monoterapii lub w skojarzeniu z glikokortykosteroidami u doros³ych pacjentów, u kt-
órych wystêpuje opornoœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choroby autoim-
munizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+ medac

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,45 ml
�

Rx

100% 66,60

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
�

Rx

100% 45,65

R(1) 4,31

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,35 ml
�

Rx

100% 52,80

R(1) 4,04

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,2 ml
�

Rx

100% 31,25

R(1) 4,76

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,15 ml
�

Rx

100% 23,92

R(1) 4,85

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,25 ml
�

Rx

100% 38,45

R(1) 4,53

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
�

Rx

100% 59,72

R(1) 3,53

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,55 ml
�

Rx 100% X

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
�

Rx

100% 73,51

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml
�

Rx

100% 87,31

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,6 ml
�

Rx

100% 323,02

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
�

Rx

100% 271,27

R(1) 4,27

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml
�

Rx

100% 219,52

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,3 ml
�

Rx

100% 167,22

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,15 ml
�

Rx

100% 87,31

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml
�

Rx

100% 114,32

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,15 ml
�

Rx

100% 167,22

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,2 ml
�

Rx

100% 219,52

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,3 ml
�

Rx

100% 323,02

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,4 ml
�

Rx

100% 426,52

R(1) 6,83

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,5 ml
�

Rx

100% 530,04

R(1) 8,53

S(2) bezp³.

Methofill: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 8 amp.-strzyk. 0,6 ml
�

Rx

100% 633,54

R(1) 10,24

S(2) bezp³.

Methotrexate (1)W: Produkt jest wskazany w leczeniu: czynnego reumatoidalnego za-
palenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowych postaci ciê¿kiego, czynnego m³o-
dzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. JIA), jeœli leczenie NLPZ okaza³o siê

nieskuteczne; ciê¿kiej, opornej na leczenie ³uszczycy, prowadz¹cej do niesprawnoœci, w
której nie uzyskano wystarczaj¹cej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototera-
pia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz ciê¿ka ³uszczyca stawowa (³uszczycowe
zapalenie stawów) u doros³ych pacjentów; ³agodnej do umiarkowanej postaci choroby Le-
œniowskiego-Crohna w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u doros³ych pa-
cjentów opornych na leczenie lub nietoleruj¹cych tiopuryny. WP: Choroby autoimmuniz-
acyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+ Accord Healthcare

Methofill SD: inj. [roztw.] 7,5 mg - 8 wstrzyk.� Rx 100% X

Methofill SD: inj. [roztw.] 10 mg - 8 wstrzyk.� Rx 100% X

Methofill SD: inj. [roztw.] 12,5 mg - 8 wstrzyk.� Rx 100% X

Methofill SD: inj. [roztw.] 15 mg - 8 wstrzyk.� Rx

100% 350,04

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Methofill SD: inj. [roztw.] 17,5 mg - 8 wstrzyk.� Rx 100% X

Methofill SD: inj. [roztw.] 20 mg - 8 wstrzyk.� Rx

100% 391,14

R(1) 6,83

S(2) bezp³.

Methofill SD: inj. [roztw.] 25 mg - 8 wstrzyk.� Rx

100% 485,80

R(1) 8,53

S(2) bezp³.

Methofill SD: inj. [roztw.] 30 mg - 8 wstrzyk.� Rx

100% 580,47

R(1) 10,24

S(2) bezp³.

Methotrexate (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: czynnego reumato-
idalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, wielostawowych postaci ciê¿kiego,
czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. JIA), jeœli leczenie
NLPZ okaza³o siê nieskuteczne, ciê¿kiej, opornej na leczenie ³uszczycy, prowadz¹cej
do niesprawnoœci, w której nie uzyskano wystarczaj¹cej odpowiedzi na inne rodzaje le-
czenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz ciê¿ka ³usz-
czyca stawowa (³uszczycowe zapalenie stawów) u doros³ych pacjentów, ³agodnej do
umiarkowanej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna w monoterapii lub w skojarzeniu
z kortykosteroidami u doros³ych pacjentów opornych na leczenie lub nietoleruj¹cych tio-
puryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+

Accord Healthcare

Namaxir: inj. [roztw.] 7,5 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 81,16

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Namaxir: inj. [roztw.] 10 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 107,81

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Namaxir: inj. [roztw.] 15 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 161,71

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Namaxir: inj. [roztw.] 20 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 216,14

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Namaxir: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx

100% 270,02

R(1) 4,27

S(2) bezp³.

Namaxir: inj. [roztw.] 30 mg - 4 amp.-strzyk.� Rx 100% X

Methotrexate (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu: ak-
tywnego, reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowych
postaci ciê¿kiego, aktywnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeœli
odpowiedŸ na NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿kiej, opornej na leczenie, powoduj¹cej
niesprawnoœæ ³uszczycy, w której nie uzyskano zadowalaj¹cej odpowiedzi po zastoso-
waniu fototerapii, terapii PUVA i retinoidów oraz ciê¿kiego ³uszczycowego zapalenia sta-
wów u doros³ych pacjentów; choroby Leœniowskiego-Crohna o przebiegu ³agodnym do
umiarkowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z glikokortykosteroidami u doros³ych
pacjentów, u których wystêpuje opornoœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choro-
by autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+Actavis Group PTC ehf.

Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt. Rx

100% 30,03

30%(1) 9,33

R(2) 3,66

S(3) bezp³.

Salazopyrin™ EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt. Rx

100% 56,81

30%(1) 17,04

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Sulfasalazine (1)W: Reumatoidalne zapalenie stawów, oporne na leczenie z za-
stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Choroby zapalne jelit (np.:
wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, choroba Crohna). (2)Choroba Leœniowskie-
go-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego WP: Choroby autoimmunizacyj-
ne inne ni¿ okreœlone w ChPL (3)Pacjenci 75+ Pfizer

Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 50 szt. Rx

100% 31,05

30%(1) 10,35

R(2) 4,68

S(3) bezp³.

Sulfasalazin EN: tabl. dojelitowe 500 mg - 100 szt. Rx

100% 59,14

30%(1) 17,74

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Sulfasalazin Krka: tabl. 500 mg - 50 szt. Rx

100% 30,03

30%(1) 9,33

R(2) 3,66

S(3) bezp³.

Sulfasalazine (1)W: Reumatoidalne zapalenie stawów,(RZS) oporne na leczenie
z zastosowaniem NLPZ. Choroby zapalne jelit (np. wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego, choroba Crohna). (2)Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce za-
palenie jelita grubego WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL
(3)Pacjenci 75+ Krka

Tullex: inj. [roztw.] 7,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml� Rx

100% 80,14

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 10 mg - 4 amp.-strzyk. 0,267 ml�
NOWOŒÆ

Rx

100% 104,74

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 10 mg - 12 amp.-strzyk. 0,267 ml� Rx

100% 294,30

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 12,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,333 ml� Rx

100% 128,80

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml� Rx

100% 152,87

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 15 mg - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml� Rx

100% 435,21

R(1) 7,68

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 17,5 mg - 4 amp.-strzyk. 0,467 ml� Rx

100% 176,89

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 4 amp.-strzyk. 0,533 ml� Rx

100% 200,39

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 20 mg - 12 amp.-strzyk. 0,533 ml� Rx

100% 576,11

R(1) 10,24

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,667 ml� Rx

100% 247,34

R(1) 4,27

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 25 mg - 12 amp.-strzyk. 0,667 ml� Rx

100% 717,01

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Tullex: inj. [roztw.] 30 mg - 4 amp.-strzyk. 0,8 ml� Rx

100% 294,30

R(1) 5,12

S(2) bezp³.

Methotrexate (1)W: Produkt wskazany jest do leczenia: czynnego, reumatoidal-
nego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; wielostawowej postaci ciê¿kiego,
czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, je¿eli odpowiedŸ na
NLPZ jest niewystarczaj¹ca; ciê¿kiej, opornej na leczenie, prowadz¹cej do nie-
pe³nosprawnoœci ³uszczycy pospolitej, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
oraz ciê¿kiego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów; choroby
Leœniowskiego-Crohna o przebiegu ³agodnym do umiarkowanego w monoterapii lub
w skojarzeniu z kortykosteroidami u doros³ych pacjentów, u których wystêpuje opor-
noœæ b¹dŸ nietolerancja na tiopuryny. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿
okreœlone w ChPL (2)Pacjenci 75+ Egis

Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL;
porfiria skórna póŸna

Arechin®: tabl. 250 mg - 30 szt. (blistry)� Rx

100% 19,39

30%(1) 5,82

S(2) bezp³.

Chloroquine diphosphate (1)W: Wskazania do refundacji. Zimnica. Zapobie-
ganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymuj¹ce zimnicy (malarii) wy-
wo³ywanej przez Plasmodium vivax, Plasmogium malariae, Plasmodium ovale oraz
wra¿liwe na chlorochinê szczepy Plasmodium falciparum. Pe³zakowica i ropieñ
w¹troby wywo³ane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami
przeciw pe³zakom dzia³aj¹cymi na œwietle jelita. Chlorochinê stosuje siê jako lek dru-
giego rzutu, je¿eli metronidazol okaza³ siê nieskuteczny lub jest niedostêpny. Ró¿ne
postacie tocznia rumieniowego, postaæ uk³adowa (ang. SLE), przewlek³a i toczeñ ru-
mieniowaty kr¹¿kowy (ang. DLE). Reumatoididalne zapalenie stawów. Wskazania
z ChPL. Zimnica. Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzy-
muj¹ce zimnicy (malarii) wywo³ywanej przez Plasmodium vivax, Plasmogium malar-
iae, Plasmodium ovale oraz wra¿liwe na chlorochinê szczepy Plasmodium falcipa-
rum. Pe³zakowica i ropieñ w¹troby wywo³ane przez Entamoeba histolytica, zwykle w
skojarzeniu z lekami przeciw pe³zakom dzia³aj¹cymi na œwietle jelita. Chlorochinê
stosuje siê jako lek drugiego rzutu, je¿eli metronidazol okaza³ siê nieskuteczny lub
jest niedostêpny. Ró¿ne postacie tocznia rumieniowego, postaæ uk³adowa (ang.
SLE), przewlek³a i toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy (ang. DLE). Reumatoididalne za-
palenie stawów. Leczenie wspomagaj¹ce w zaka¿eniach koronowirusami typu beta
takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2. WP: Choroby autoimmunizacyj-
ne inne ni¿ okreœlone w ChPL; porfiria skórna póŸna (2)Pacjenci 75+ Adamed

Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; zespó³
Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna
u dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.;
aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych
granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja uk³adu
czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³
hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³
mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie
koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek

Cyclaid: kaps. miêkkie 25 mg - 50 szt.� Rx
100% 67,12

R(1) 3,38

Cyclaid: kaps. miêkkie 50 mg - 50 szt.� Rx
100% 133,87

R(1) 3,20

Cyclaid: kaps. miêkkie 100 mg - 50 szt.� Rx
100% 267,95

R(1) 3,41

Ciclosporin (1)W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych.
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narz¹dów mi¹¿szo-
wych. Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio
otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku. Zapobieganie
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odrzucaniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji ko-
mórek macierzystych. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw go-
spodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host disease). Wskazania pozatransplan-
tacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka. Leczenie zagra¿aj¹cego
utrat¹ wzroku, zapalenia b³ony naczyniowej poœredniego lub tylnego odcinka oka
pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne by³o nieskuteczne lub
powodowa³o nieakceptowalne dzia³ania niepo¿¹dane. Leczenie zapalenia b³ony na-
czyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi reakcjami zapalnymi, obejmu-
j¹cymi siatkówkê u pacjentów bez objawów neurologicznych. Zespó³ nerczycowy.
Steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy, wywo³any przez pierwotne
choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogni-
skowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub b³oniaste zapalenie k³êbuszków
nerkowych. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzy-
mania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co po-
zwala na odstawienie steroidów. Reumatoidalne zapalenie stawów. Leczenie ciê¿-
kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. £uszczyca. Leczenie ciê¿kiej
³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne leczenie jest nieskuteczne lub
niewskazane. Atopowe zapalenie skóry. Produkt leczniczy jest wskazany u pacjent-
ów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne.
WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; zespó³ Alporta z

bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r¿.; nieswoiste
zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; bia³aczka z
du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja uk³adu czerwonokrwinkowe-
go; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna
na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie
koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek Apotex Inc.

Equoral: kaps. elastyczne 25 mg - 50 szt.� Rx
100% 67,12

R(1) 3,38

Equoral: kaps. elastyczne 50 mg - 50 szt.� Rx
100% 133,87

R(1) 3,20

Equoral: kaps. elastyczne 100 mg - 50 szt.� Rx
100% 267,95

R(1) 3,41

Equoral: roztw. doust. 100 mg/ml - 1 but. 50 ml� Rx
100% 310,64

R(1) 3,20

Ciclosporin (1)W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych: za-
pobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹troby,
serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów
uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku: zapo-
bieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapobieganie
lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD). Wskazania
pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka: czynne, zagr-
a¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub tylnego odcinka
oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest nieskuteczne lub
powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyniowej oka w chorob-
ie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki. Zespó³ nerczycowy:
steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doros³ych i dzieci, wywo³any
przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie z minimalnymi zmianami,
ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub b³oniaste zapalenie k³êbusz-
ków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wywo³ania remisji i jej utrzymania.
Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³anej steroidami, co pozwala na wy-
cofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie ciê¿kiego,
czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. £uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy
u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia s¹ nieskuteczne lub nie-
wskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim
atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne. WP: Choro-
by autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u
dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u
dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granul-
arnych limfocytów T; wybiórcza aplazja uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ akty-
wacji makrofagów; zespó³ hemofagocytowy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie;
zespó³ mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie koñczyny,
rogówki, tkanek lub komórek Teva Pharmaceuticals Polska

Equoral - (IR): roztw. doust. 100 mg/ml - but. 50 ml� Rx
100% 301,56

R(1) 3,20

Ciclosporin (1)W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹tro-
by, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjen-
tów uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapo-
bieganie lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD).
Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka:
czynne, zagra¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub
tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest
nieskuteczne lub powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyn-
iowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki.
Zespó³ nerczycowy: steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doro-
s³ych i dzieci, wywo³any przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie
z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub
b³oniaste zapalenie k³êbuszków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wy-
wo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³a-
nej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapa-
lenie stawów: leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
£uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne me-
tody leczenia s¹ nieskuteczne lub niewskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat
jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których ko-
nieczne jest leczenie ogólne. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u
dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja
szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja
uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocyt-
owy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie pa-
liatywne; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek Delfarma

Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 10 mg - 60 szt.
�

Rx
100% 55,86

R(1) 26,93

Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 25 mg - 50 szt.
�

Rx
100% 74,72

R(1) 10,98

Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 50 mg - 50 szt.
�

Rx
100% 142,76

R(1) 12,09

Sandimmun Neoral®: kaps. miêkkie 100 mg - 50 szt.
�

Rx
100% 275,73

R(1) 11,19

Sandimmun Neoral®: roztw. doust. 100 mg/ml

- 1 fl. 50 ml� Rx
100% 342,44

R(1) 35,00

Ciclosporin (1)W: Przeszczepianie. Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, w¹tro-

by, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjen-
tów uprzednio otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku:
zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku. Zapo-
bieganie lub leczenie choroby “przeszczep przeciw gospodarzowi” (ang. GVHD).
Wskazania pozatransplantacyjne. Endogenne zapalenie b³ony naczyniowej oka:
czynne, zagra¿aj¹ce utrat¹ wzroku zapalenie b³ony naczyniowej poœredniego lub
tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaŸnego, gdy leczenie konwencjonalne jest
nieskuteczne lub powoduje ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. Zapalenie b³ony naczyn-
iowej oka w chorobie Behçet’a z nawracaj¹cymi zaostrzeniami i zajêciem siatkówki.
Zespó³ nerczycowy: steroidozale¿ny i steroidooporny zespó³ nerczycowy u doro-
s³ych i dzieci, wywo³any przez choroby k³êbuszków nerkowych, takie jak: nefropatie
z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie k³êbuszków lub
b³oniaste zapalenie k³êbuszków nerkowych. Preparat mo¿e byæ stosowany do wy-
wo³ania remisji i jej utrzymania. Mo¿e te¿ byæ u¿yty do podtrzymania remisji wywo³a-
nej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Reumatoidalne zapa-
lenie stawów: leczenie ciê¿kiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
£uszczyca: leczenie ciê¿kiej ³uszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne me-
tody leczenia s¹ nieskuteczne lub niewskazane. Atopowe zapalenie skóry: preparat
jest wskazany u pacjentów z ciê¿kim atopowym zapaleniem skóry, u których ko-
nieczne jest leczenie ogólne. WP: Choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone
w ChPL; zespó³ Alporta z bia³komoczem u dzieci do 18 r¿.; anemia aplastyczna u
dzieci do 18 r¿.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; aplazja lub hipoplazja
szpiku kostnego; bia³aczka z du¿ych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja
uk³adu czerwonokrwinkowego; zespó³ aktywacji makrofagów; zespó³ hemofagocyt-
owy; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie; zespó³ mielodysplastyczny - leczenie pa-
liatywne; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek

Novartis Poland

Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem;
³uszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem

Acidum folicum Richter : tabl. 5 mg - 30 szt. Rx

100% 4,45

R(1) 4,45

S(2) bezp³.

Acidum folicum Richter : tabl. 15 mg - 30 szt. Rx

100% 12,86

R(1) 12,86

S(2) bezp³.

Folic acid (1)W: Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie
w nastêpuj¹cych stanach i jednostkach chorobowych: przewlek³e choroby zwi¹zane
z hemoliz¹ krwi (talasemie, niedokrwistoœæ sierpowatokrwinkowa, zimnica); niedok-
rwistoœæ megaloblastyczna; przewlek³e niedo¿ywienie, alkoholizm; u chorych leczo-
nych dializ¹ oraz u chorych przyjmuj¹cych niektóre leki (barbiturany, prymidon, cy-
klosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym); u kobiet stosuj¹cych doustne œrodki antyk-
oncepcyjne. WP: Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem;
³uszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem (2)Pacjenci 75+ Gedeon Richter

Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do
18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych
oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego,
lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów

Apo-Atorva: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 9,27

30%(1) 6,16

S(2) bezp³.

Apo-Atorva: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 17,39

30%(1) 11,17

S(2) bezp³.

Apo-Atorva: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. Rx

100% 11,50

30%(1) 3,45

S(2) bezp³.

Apo-Atorva: tabl. powl. 30 mg - 60 szt. Rx

100% 21,56

30%(1) 6,47

S(2) bezp³.

Apo-Atorva: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 31,23

30%(1) 18,80

S(2) bezp³.

Apo-Atorva: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. Rx

100% 21,56

30%(1) 6,47

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia: jako uzupe³nienie leczenia dietetyczne-
go w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholestero-
lu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku
10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hi-
percholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiada-
j¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewys-
tarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod le-
czenia. Jest równie¿ stosowana w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego
i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholeste-
rolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afere-
za cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie
chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczynio-
wym u pacjentów, u których ryzyko 1-go zdarzenia sercowo-naczyniowego ocenia-
ne jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników
ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z
wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci
leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u ner-
czycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolno-
œci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Apo-Simva 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,10

30%(1) 5,03

S(2) bezp³.

Apo-Simva 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,05

30%(1) 8,91

S(2) bezp³.

Apo-Simva 40 : tabl. powl. 40 mg - 30 szt.� Rx

100% 21,78

30%(1) 13,49

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, gdy reakcja na dietê i inne
niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest
niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii, jako
uzupe³nienie diety i innych metod prowadz¹cych do zmniejszenia stê¿enia lipidów
(np. aferezy LDL) lub gdy metody te oka¿¹ siê niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzen-
iom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie œmiertelnoœci i zachoro-
walnoœci na choroby serca i naczyñ u pacjentów z objawow¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ mi-
êœnia sercowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem chole-
sterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynni-
ków ryzyka i uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿-
ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzyk-
iem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Apotex Inc.

Atoris®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 9,17

30%(1) 6,06

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. Rx

100% 27,03

30%(1) 17,71

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 13,38

30%(1) 7,16

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. Rx

100% 25,05

30%(1) 12,62

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 38,24

30%(1) 19,59

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. Rx

100% 18,47

30%(1) 9,15

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 30 mg - 60 szt. Rx

100% 33,92

30%(1) 15,27

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 25,99

30%(1) 13,56

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 48,31

30%(1) 23,44

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 71,21

30%(1) 33,91

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. Rx

100% 38,24

30%(1) 19,59

S(2) bezp³.

Atoris®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 50,19

30%(1) 25,32

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Stosowany jako uzupe³nienie leczenia
dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu,
cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzie-
ci w wieku �10 lat z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hiper-
cholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarcza-
j¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczen-
ia. W celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doro-
s³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia doda-
na do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyn-
iowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ry-
zyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z
dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wt-
órna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem po-
wik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Krka

Atorvagen: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 9,55

30%(1) 3,33

S(2) bezp³.

Atorvagen: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 18,34

30%(1) 5,91

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Preparat jest wskazany jako uzupe³nie-
nie diety w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, cho-
lesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów z pierwotn¹ hiperchole-
sterolemi¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ lub hiperlipide-
mi¹ z³o¿on¹ mieszan¹ (odpowiadaj¹c¹ typowi IIa lub typowi IIb wg klasyfikacji Fre-
dricksona), w przypadku niezadowalaj¹cej odpowiedzi na stosowanie specjalnej
diety oraz innych niefarmakologicznych metod leczenia. Preparat jest równie¿
wskazany w obni¿aniu stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doro-
s³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia doda-
na do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.afereza cholesterolu-LDL), lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyn-
iowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ry-
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zyko wyst¹pienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest oceniane jako
du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysok-
im ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczen-
ia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydol-
noœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Mylan Ireland Limited

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 8,42

30%(1) 2,53

S(2) bezp³.

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 23,35

30%(1) 7,01

S(2) bezp³.

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 15,40

30%(1) 4,62

S(2) bezp³.

Atorvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx 100% X

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doro-
s³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹
pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipide-
mi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji
Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i in-
nych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt leczniczy jest równie¿ stosow-
any w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu LDL u doro-
s³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia doda-
na do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyn-
iowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ry-
zyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z
dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wt-
órna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem po-
wik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 4,35

30%(1) 1,31

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 8,54

30%(1) 2,56

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 21,59

30%(1) 6,48

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. Rx

100% 11,51

30%(1) 3,45

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 16,30

30%(1) 4,89

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 28,00

30%(1) 8,40

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 40,76

30%(1) 12,23

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. Rx

100% 21,59

30%(1) 6,48

S(2) bezp³.

Atorvastatin Bluefish AB: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 28,00

30%(1) 8,40

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doro-
s³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹
pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipide-
mi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji
Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i in-
nych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt leczniczy jest równie¿ stosow-
any w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doro-
s³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia doda-
na do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub
wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-na-
czyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u któ-
rych ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e,
wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ci-
ê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzyk-
iem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Bluefish Pharma

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 4,68

30%(1) 1,57

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 9,46

30%(1) 3,24

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. Rx

100% 16,63

30%(1) 4,99

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 24,19

30%(1) 7,26

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 18,13

30%(1) 5,70

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 31,45

30%(1) 9,44

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 45,93

30%(1) 13,78

S(2) bezp³.

Atorvastatin Genoptim: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 31,32

30%(1) 9,40

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupe³nienie
leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cho-
lesterolu (total-C), cholesterolu LDL (LDL C), apolipoproteiny B i triglicerydów u pa-
cjentów doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hiperchole-
sterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z
hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg
klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowa-
nie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest równie¿ stosowany
w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów
doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia
dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholestero-
lu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom ser-
cowo-naczyniowym. Lek jest stosowany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-na-
czyniowym u pacjentów doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia serco-
wo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu re-
dukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci
w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz
przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolno-
œci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbu-
minuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹,
lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Synoptis Pharma

Atorvasterol®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 9,44

30%(1) 6,33

S(2) bezp³.

Atorvasterol®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 18,74

30%(1) 12,52

S(2) bezp³.

Atorvasterol®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 36,71

30%(1) 24,28

S(2) bezp³.

Atorvasterol®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 36,02

30%(1) 11,15

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Dawka 80 mg. Hipercholesterolemia. Atorvasterol jest sto-
sowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego
stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B itriglicery-
dów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszychz hipercholeste-
rolemi¹ pierwotn¹, w tymheterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hi-
perlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg kla-
syfikacji Fredrickson’a), gdy odpowiedŸ na stosowanie diety i inne niefarmakologicz-
ne metody leczenia jest nieodpowiednia. Atorvasterol jest równie¿ wskazany w celu
zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego icholesterolu frakcji LDL udoro-
s³ychpacjentówz rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ homozygotyczn¹, jako uzupe³nie-
nie innych metod leczenia hipolipemizuj¹cego (np. aferezy LDL) lub jeœli takie meto-
dy leczenia nie s¹ dostêpne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko
pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, jako uzu-
pe³nienie korygowania innych czynników ryzyka. Dawka 10, 20, 40 mg. Hipercho-
lesterolemia. Atorvasterol jest stosowany jako uzupe³nienie leczenia dietetycznego
w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu
LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10
lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hiperc-
holesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarcza-
j¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczen-
ia. Atorvasterol jest równie¿ stosowany w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej
hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizu-
j¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom
sercowo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego oraz kolejnego
zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami ma-
j¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka WP: Ciê¿ka wtórna hiperchole-
sterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ serco-
wo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w
przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z to-
warzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Atorvox: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 8,65

30%(1) 5,54

S(2) bezp³.

Atorvox: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 14,89

30%(1) 8,67

S(2) bezp³.

Atorvox: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 27,20

30%(1) 14,77

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia: produkt leczniczy jest stosowany jako

uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacj-
entów z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholestero-
lemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹, odpowiadaj¹c¹ hiperlipide-
mii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpo-
wiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt
leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowite-
go i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hiperchole-
sterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.
afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobiega-
nie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego
zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami ma-
j¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hiperchole-
sterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ serco-
wo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w
przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z to-
warzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+

Teva Pharmaceuticals Polska

Atorvox - (IR): tabl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 13,89

30%(1) 4,17

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia: produkt leczniczy jest stosowany jako
uzupe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacj-
entów z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholestero-
lemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹, odpowiadaj¹c¹ hiperlipide-
mii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj¹cej odpo-
wiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Produkt
leczniczy jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowite-
go i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hiperchole-
sterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np.
afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobiega-
nie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyn-
iowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego
oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czyn-
ników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do
18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku sku-
tecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub ze-
spo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze-
szczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Atractin: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 7,16

30%(1) 4,05

S(2) bezp³.

Atractin: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 14,03

30%(1) 7,81

S(2) bezp³.

Atractin: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 27,30

30%(1) 14,87

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Produkt leczniczy jest wskazany do sto-
sowania w uzupe³nieniu do zalecanej diety, w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿e-
nia cholesterolu ca³kowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i
trójglicerydów u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 10 lat i powy¿ej z pier-
wotn¹ hipercholesterolemi¹, w tym tak¿e z hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ (postaæ
heterozygotyczna) lub hiperlipidemi¹ mieszan¹ (odpowiadaj¹c¹ typowi II a lub typo-
wi II b wg klasyfikacji Fredricksona) , je¿eli odpowiedŸ na dietê oraz inne œrodki nie-
farmakologiczne jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do
stosowania w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i LDL-C u osób do-
ros³ych z homozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ w uzupe³nieniu do innych
metod leczenia obni¿aj¹cego poziom cholesterolu (np. afereza LDL) lub w przypad-
kach, gdy takie metody terapeutyczne s¹ niedostêpne. Profilaktyka chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego. Pomocniczo, w celu ograniczenia innych czynników ryzyka
w ramach profilaktyki incydentów sercowo-naczyniowych u doros³ych pacjentów, u
których stwierdzono wysokie ryzyko wyst¹pienia pierwszego incydentu serco-
wo-naczyniowego. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10
do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku
skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub
zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze-
szczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Bausch Health

Atrox® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 9,10

30%(1) 5,99

S(2) bezp³.

Atrox® 10: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx

100% 9,05

30%(1) 2,83

S(2) bezp³.

Atrox® 10: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. Rx

100% 13,00

30%(1) 3,90

S(2) bezp³.

Atrox®20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 14,66

30%(1) 8,44

S(2) bezp³.

Atrox®20: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. Rx

100% 17,31

30%(1) 5,19

S(2) bezp³.

Atrox®20: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 24,57

30%(1) 7,37

S(2) bezp³.

Atrox® 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 28,68

30%(1) 16,25

S(2) bezp³.

Atrox® 40: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 32,84

30%(1) 9,85

S(2) bezp³.
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Atrox® 40: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 46,70

30%(1) 14,01

S(2) bezp³.

Atrox® 80: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 40,09

30%(1) 15,22

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupe³nienie
leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cho-
lesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y
oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym he-
terozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mie-
szan¹) (odpowiadaj¹ca typom IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
metod leczenia. Lek jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej
hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizu-
j¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom serco-
wo-naczyniowym u doros³ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-na-
czyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê
innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wie-
ku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy
braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci ne-
rek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminu-
ri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po
przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 6,62

30%(1) 3,51

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx

100% 9,56

30%(1) 3,34

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. Rx

100% 14,00

30%(1) 4,68

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 11,33

30%(1) 5,11

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. Rx

100% 18,22

30%(1) 5,79

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 26,16

30%(1) 7,85

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 21,92

30%(1) 9,49

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 33,74

30%(1) 10,12

S(2) bezp³.

Lambrinex: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 48,54

30%(1) 14,56

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Preparat jest stosowany jako uzu-
pe³nienie leczenia dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³ko-
witego cholesterolu (total-C), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteiny B i triglice-
rydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych pacjentów z
hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ ro-
dzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu
IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na
stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Preparat jest rów-
nie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholestero-
lu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako
terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza choleste-
rolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom ser-
cowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjen-
tów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest
jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu redukcjê innych czynników ryzyka.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysok-
im ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczen-
ia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydol-
noœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ S Lab

Liprox®: tabl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 14,27

30%(1) 11,69

S(2) bezp³.

Lovastatin (1)W: W pierwotnej hipercholesterolemii (typu II a i II b), jednoczeœnie z
odpowiedni¹ diet¹ w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i choles-
terolu LDL u pacjentów, u których leczenie diet¹ lub innymi metodami nie by³o wy-
starczaj¹co skuteczne; w mia¿d¿ycy têtnic wieñcowych u pacjentów ze zwiêkszo-
nym stê¿eniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych me-
tod nie by³o wystarczaj¹co skuteczne. Terapia lowastatyn¹ nie zwalnia z obowi¹zku
przestrzegania diety ubogiej w cholesterol. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterole-
mia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyn-
iowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu:
niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzy-
sz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyr-
etrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Lovasterol: tabl. 20 mg - 28 szt.� Rx

100% 14,67

30%(1) 12,09

S(2) bezp³.

Lovastatin (1)W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii (hiperlipoproteinemia
typu IIa i IIb) u pacjentów, u których dieta z ograniczon¹ iloœci¹ nasyconych t³uszcz-
ów i cholesterolu oraz inne niefarmakologiczne metody leczenia, nie by³y skuteczne.
Spowolnienie rozwoju mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych u pacjentów z chorob¹ wieñ-

cow¹ w kompleksowym leczeniu zmierzaj¹cym do zmniejszenia stê¿enia ca³kowite-
go cholesterolu i cholesterolu-LDL. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ z zachowa-
niem diety. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecz-
noœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo-
³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze-
szczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. (4 blist.) Rx 100% 12,50

Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. (2 blistry) Rx

100% 7,95

30%(1) 4,08

S(2) bezp³.

Simcovas: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 15,61

30%(1) 7,88

S(2) bezp³.

Simcovas: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx 100% X

Simcovas: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx 100% X

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotn-
ej lub mieszanej dyslipidemii, jako lek uzupe³niaj¹cy dietê, gdy odpowiedŸ na lecze-
nie dietetyczne i inne niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne,
zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie homozygotycznej hiperc-
holesterolemii rodzinnej, jako lek uzupe³niaj¹cy dietê i inne metody leczenia zmniej-
szaj¹ce stê¿enie lipidów (np. LDL-afereza) lub gdy takie metody s¹ niew³aœciwe. Za-
pobieganie incydentom sercowo-naczyniowym. Zmniejszenie zachorowalnoœci i
umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿-
d¿yc¹ uk³adu sercowo-naczyniowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szo-
nym stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego, jako leczenie wspomagaj¹ce maj¹ce na
celu skorygowanie innych czynników ryzyka oraz uzupe³nienie innego leczenia za-
pobiegaj¹cego chorobom serca i naczyñ. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia
u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczynio-
wych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu:
niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowi-
rusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Actavis Group PTC ehf.

Simratio 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 6,35

30%(1) 4,42

S(2) bezp³.

Simratio 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 12,49

30%(1) 8,62

S(2) bezp³.

Simratio 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 24,78

30%(1) 17,05

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipi-
demii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne
metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a) jest niewystarcz-
aj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie
diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. aferezy LDL), lub jeœli
takie metody leczenia s¹ niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom
ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralnoœci i chorobowoœ-
ci ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
miêœnia sercowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem
cholesterolu jako leczenie wspomagaj¹ce maj¹ce na celu skorygowanie innych cz-
ynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysok-
im ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczen-
ia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydol-
noœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Ratiopharm

Simvacard® 10: tabl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 5,68

30%(1) 3,75

S(2) bezp³.

Simvacard® 20: tabl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 10,79

30%(1) 6,92

S(2) bezp³.

Simvacard® 40: tabl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 21,28

30%(1) 13,55

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne metody leczenia (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy
cia³a) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii ro-
dzinnej w po³¹czeniu z diet¹ i innymi metodami leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipi-
dów (np. afereza LDL) lub gdy inne metody leczenia s¹ niew³aœciwe lub niedostêp-
ne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejsze-
nie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjen-
tów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szo-
nym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygo-
wanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej choro-
bom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecz-
noœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo-
³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze-
szczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Simvachol®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 4,43

30%(1) 2,50

S(2) bezp³.

Simvachol®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 8,86

30%(1) 4,99

S(2) bezp³.

Simvachol®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 17,42

30%(1) 9,69

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipi-
demii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne le-

czenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego le-
czenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczenie jest
niew³aœciwe lub niedostêpne. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby
uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub
cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie
wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzu-
pe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hiperc-
holesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ ser-
cowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego)
w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z
towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych tera-
piê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+

Gedeon Richter

Simvagen 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 6,88

30%(1) 3,01

S(2) bezp³.

Simvagen 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 13,47

30%(1) 5,74

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholeslerolemia: leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a)
jest niewystarczaj¹ca; leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii ja-
ko uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza
LDL) lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zda-
rzeniom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowañ i
umieralnoœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿-
d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem
cholesterolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych cz-
ynników ryzyka lub uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca.
WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysok-
im ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczen-
ia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u
nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydol-
noœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Mylan Ireland Limited

SimvaHEXAL 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 6,70

30%(1) 4,63

S(2) bezp³.

SimvaHEXAL 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 13,38

30%(1) 9,24

S(2) bezp³.

SimvaHEXAL 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 23,82

30%(1) 15,53

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotn-
ej lub z³o¿onej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, gdy dieta i inne metody postê-
powania niefarmakologicznego (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) s¹ nie-
wystarczaj¹ce. Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, jako
uzupe³nienie diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. aferezy
LDL) lub gdy metody te s¹ niew³aœciwe. Zapobieganie zdarzeniom ze strony uk³adu
sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralnoœci i zachorowalnoœci na choroby
serca i naczyñ u pacjentów z objawow¹ mia¿d¿ycow¹ chorob¹ uk³adu sercowo-na-
czyniowego lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub zwiêkszonym stê¿eniem cholesterolu,
jako leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzy-
ka i uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna
hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologiczne-
go) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+

Sandoz GmbH

Simvastatin Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 3,64

30%(1) 1,09

S(2) bezp³.

Simvastatin Aurovitas: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 6,98

30%(1) 2,09

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipi-
demii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne le-
czenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii (HoFH) jako uzupe³nienie diety i in-
nego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczen-
ie jest niew³aœciwe. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu ser-
cowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z
prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomaga-
j¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej
terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowy-
ch oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niew-
ydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowi-
rusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 3,58

30%(1) 1,65

S(2) bezp³.

Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 5,79

30%(1) 1,92

S(2) bezp³.

Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 6,19

30%(1) 2,05

S(2) bezp³.

Simvastatin Bluefish: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 11,26

30%(1) 3,53

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipi-
demii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne niefarmakologiczne le-
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czenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest niewystarczaj¹ca. Leczenie
rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupe³nienie diety i innego le-
czenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub jeœli takie leczenie jest
niew³aœciwe. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na choroby uk³adu serco-
wo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca lub cukrzyc¹, z
prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczenie wspomaga-
j¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupe³nienie innej
terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowy-
ch oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niew-
ydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowi-
rusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Bluefish Pharma

Simvasterol®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 7,04

30%(1) 5,11

S(2) bezp³.

Simvasterol®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 13,98

30%(1) 10,11

S(2) bezp³.

Simvasterol®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 26,03

30%(1) 18,30

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest nie-
wystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzu-
pe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub
jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako
leczenie wspomagaj¹ce stosowane wraz z dzia³aniami maj¹cymi na celu skorygo-
wanie innych czynników ryzyka oraz innymi sposobami terapii zapobiegaj¹cej cho-
robom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18
r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecz-
noœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo-
³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub
niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po prze-
szczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Storvas CRT: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 5,48

30%(1) 2,37

S(2) bezp³.

Storvas CRT: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 10,81

30%(1) 4,59

S(2) bezp³.

Storvas CRT: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. Rx

100% 11,44

30%(1) 3,43

S(2) bezp³.

Storvas CRT: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 20,85

30%(1) 8,42

S(2) bezp³.

Storvas CRT: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. Rx

100% 21,46

30%(1) 6,44

S(2) bezp³.

Storvas CRT: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 39,24

30%(1) 14,37

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Atorwastatyna jest stosowana jako uzu-
pe³nienie leczenia dietetycznego w celu zmniejszenia zwiêkszonego stê¿enia ca³ko-
witego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych
pacjentów, dzieci i m³odzie¿y od 10 r¿. z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym he-
terozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mie-
szan¹) (odpowiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w
przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakolo-
gicznych metod leczenia. Atorwastatyna jest równie¿ wskazana w celu zmniejszen-
ia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych pacjentów z ho-
mozygotyczn¹ postaci¹ rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do in-
nych sposobów terapii hipolipemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy,
gdy taka terapia jest niedostêpna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko
pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia-
³aniami maj¹cymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wt-
órna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem po-
wik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Ranbaxy

Torvacard® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 8,36

30%(1) 5,25

S(2) bezp³.

Torvacard® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 12,63

30%(1) 6,41

S(2) bezp³.

Torvacard® 40: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 23,30

30%(1) 10,87

S(2) bezp³.

Torvacard® 40: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 66,56

30%(1) 29,26

S(2) bezp³.

Torvacard® 80: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 46,04

30%(1) 21,17

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Hipercholesterolemia: stosowany jako uzupe³nienie leczenia
dietetycznego w celu obni¿enia podwy¿szonego stê¿enia ca³kowitego cholesterolu,

cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y oraz dzie-
ci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym heterozygot-
yczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹, lub z hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (od-
powiadaj¹c¹ hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
metod leczenia. Preparat jest równie¿ stosowany w celu obni¿enia stê¿enia choles-
terolu ca³kowitego i cholesterolu-LDL u doros³ych z homozygotyczn¹ postaci¹ ro-
dzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipoli-
pemizuj¹cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedo-
stêpna. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzen-
iom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia
sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du¿e, wraz z dzia³aniami maj¹cymi na
celu redukcjê innych czynników ryzyka. WP: Ciê¿ka wtórna hipercholesterolemia u
dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowy-
ch oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niew-
ydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹
mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowi-
rusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Tulip®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 9,22

30%(1) 6,11

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx

100% 18,30

30%(1) 12,08

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 10 mg - 90 szt. Rx

100% 27,20

30%(1) 17,88

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 15,07

30%(1) 8,85

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. Rx

100% 27,65

30%(1) 15,22

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. Rx

100% 40,56

30%(1) 21,91

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 21,31

30%(1) 8,88

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 60 szt. Rx

100% 35,45

30%(1) 10,64

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 40 mg - 90 szt. Rx

100% 51,91

30%(1) 15,57

S(2) bezp³.

Tulip®: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. Rx

100% 51,43

30%(1) 26,56

S(2) bezp³.

Atorvastatin (1)W: Lek jest wskazany jako uzupe³nienie diety w celu zmniejszenia
podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL (LDL-C), apol-
ipoproteiny B i triglicerydów u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 10 lat lub star-
szych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹, w tym z hipercholesterolemi¹ rodzinn¹
(wariant heterozygotyczny) lub hiperlipidemi¹ z³o¿on¹ (mieszan¹) (odpowiadaj¹c¹
typom IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona), gdy odpowiedŸ na stosowanie diety i in-
ne niefarmakologiczne metody leczenia jest niewystarczaj¹ca. Lek jest równie¿
wskazany w celu zmniejszenia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i LDL-C u doro-
s³ych z rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ homozygotyczn¹, jako uzupe³nienie innych
metod leczenia hipolipemizuj¹cego (np. aferezy LDL) lub jeœli takie metody leczenia
nie s¹ dostêpne. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros³ych pa-
cjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego jest ocen-
iane jako du¿e, jako uzupe³nienie korygowania innych czynników ryzyka. WP: Ci-
ê¿ka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzyk-
iem powik³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Vasilip®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 6,14

30%(1) 4,21

S(2) bezp³.

Vasilip®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 12,92

30%(1) 9,05

S(2) bezp³.

Vasilip®: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 21,04

30%(1) 13,31

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest nie-
wystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzu-
pe³nienie diety i innego leczenia zmniejszaj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL)
lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom
ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci
na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako
leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub
uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hi-
percholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologiczne-
go) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Krka

Vastan®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 5,84

30%(1) 3,91

S(2) bezp³.

Vastan®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 12,22

30%(1) 8,35

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a)
jest niewystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii ja-
ko uzupe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza
LDL) lub jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarze-
niom ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieral-
noœci na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹
naczyñ serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem choleste-
rolu, jako leczenie wspomagaj¹ce, wraz z dzia³aniami koryguj¹cymi inne czynniki ry-
zyka i innymi metodami terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtór-
na hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powi-
k³añ sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia
niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowe-
go, lub cukrzycy typu I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ ne-
rek), lub otrzymuj¹cych terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu
narz¹dów (2)Pacjenci 75+ Bausch Health

Ximve: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 6,79

30%(1) 4,72

S(2) bezp³.

Ximve: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 12,64

30%(1) 8,77

S(2) bezp³.

Ximve: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 13,53

30%(1) 9,39

S(2) bezp³.

Ximve: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 23,01

30%(1) 14,72

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterole-
mii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub in-
ne niefarmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie mc.) jest nie-
wystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzu-
pe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub
jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ
serca lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako
leczenie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub
uzupe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hi-
percholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ
sercowo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologiczne-
go) w przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu
I (z towarzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych
terapiê antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+

RECORDATI

Zocor® 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 6,47

30%(1) 4,54

S(2) bezp³.

Zocor® 20: tabl. powl. 20 mg - 28 szt. Rx

100% 12,93

30%(1) 9,06

S(2) bezp³.

Zocor® 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt. Rx

100% 25,56

30%(1) 17,83

S(2) bezp³.

Simvastatin (1)W: Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii
lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupe³nienie diety, kiedy reakcja na dietê lub inne nie-
farmakologiczne leczenie (np. æwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy cia³a) jest nie-
wystarczaj¹ca. Leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzu-
pe³nienie diety i innego leczenia obni¿aj¹cego stê¿enie lipidów (np. afereza LDL) lub
jeœli takie leczenie jest niew³aœciwe lub niedostêpne. Zapobieganie zdarzeniom ze
strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowañ i umieralnoœci na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawn¹ mia¿d¿yc¹ naczyñ serca
lub cukrzyc¹, z prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem cholesterolu, jako leczen-
ie wspomagaj¹ce, maj¹ce na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzu-
pe³nienie innej terapii zapobiegaj¹cej chorobom serca. WP: Ciê¿ka wtórna hipercho-
lesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r¿. (z wysokim ryzykiem powik³añ serco-
wo-naczyniowych oraz przy braku skutecznoœci leczenia niefarmakologicznego) w
przebiegu: niewydolnoœci nerek lub zespo³u nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z to-
warzysz¹c¹ mikroalbuminuri¹ lub niewydolnoœci¹ nerek), lub otrzymuj¹cych terapiê
antyretrowirusow¹, lub po przeszczepianiu narz¹dów (2)Pacjenci 75+ MSD

Drgawki inne ni¿ okreœlone w ChPL

�RELSED®: mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml

- 5 szt.� Rx
100% 26,10

R(1) 12,90

�RELSED®: mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml

- 5 szt.� Rx
100% 32,79

R(1) 3,20

Diazepam (1)Padaczka WP: Drgawki inne ni¿ okreœlone w ChPL
W: Drgawki gor¹czkowe. Stan padaczkowy. Rzucawka ciê¿arnych. Napady lêku.
Stany ze zwiêkszonym napiêciem miêœniowym. Tê¿ec. Premedykacja przed ró¿ny-
mi zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi oraz sedacja w okresie pooperacyj-
nym. Polfa Warszawa

Dyskineza póŸna u osób doros³ych - leczenie

Viregyt® -K: kaps. 100 mg - 30 szt.� Rx 100% X

Viregyt® -K: kaps. 100 mg - 50 szt.� Rx

100% 20,28

30%(1) 6,08

S(2) bezp³.

Amantadine hydrochloride (1)Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dyskineza
póŸna u osób doros³ych - leczenie (2)Pacjenci 75+
W: Choroba Parkinsona. Zaka¿enia wirusem grypy typu A. Egis
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Dystonia wra¿liwa na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby
i zespo³u Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny

Madopar® 62,5: kaps. 50 mg+ 12,5 mg - 100 szt.� Rx

100% 27,84

R(1) 6,34

S(2) bezp³.

Madopar® 62,5: tabl. do przyg. zaw. doust.
50 mg+ 12,5 mg - 100 szt.� Rx

100% 27,84

R(1) 6,34

S(2) bezp³.

Madopar® 125: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt.� Rx

100% 53,14

R(1) 6,94

S(2) bezp³.

Madopar® 125: tabl. do przyg. zaw. doust.
100 mg+ 25 mg - 100 szt.� Rx

100% 53,14

R(1) 6,94

S(2) bezp³.

Madopar® 250: kaps. 200 mg+ 50 mg - 100 szt.� Rx

100% 97,63

R(1) 3,56

S(2) bezp³.

Madopar® 250: tabl. 200 mg+ 50 mg - 100 szt.� Rx

100% 97,63

R(1) 3,56

S(2) bezp³.

Madopar® HBS: kaps. 100 mg+ 25 mg - 100 szt.� Rx

100% 53,14

R(1) 6,94

S(2) bezp³.

Levodopa + Benserazide (1)Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿li-
wa na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hy-
droksylazy tyrozyny (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona. Produkt leczni-
czy szczególnie wskazany u chorych z dysfagi¹ (zaburzeniami po³ykania) lub w sy-
tuacjach, gdy po¿¹dane jest szybsze rozpoczêcie dzia³ania leku, np. u chorych
cierpi¹cych z powodu wczesnoporannej lub popo³udniowej akinezji, lub u których
wystêpuj¹ objawy opóŸnienia dzia³ania dawki (“delayed-on”) lub hipokinezji koñca
dawki (“wearing-off”). Produkt kapsu³ka HBS jest wskazany u pacjentów z ró¿nymi
wahaniami dzia³ania leku (np. “dyskinezj¹ maksymalnej dawki” i “pogorszeniem
przy koñcu dzia³ania dawki”, które mog¹ byæ zwi¹zane ze zmniejszon¹ sprawnoœci¹
motoryczn¹ w ci¹gu nocy). Zespó³ niespokojnych nóg (RLS): dawka 125 mg, 100
mg + 25 mg, dawka 200 mg + 50 mg, oraz kapsu³ki HBS, 100 mg + 25 mg, jest tak¿e
wskazany w leczeniu objawowym zespo³u niespokojnych nóg (Restless Legs Syn-
drome - RLS), w tym: idiopatycznego RLS, RLS zwi¹zanego z niewydolnoœci¹ nerek
wymagaj¹c¹ dializy. Roche

Madopar® 250 mg - (IR): tabl. 200 mg+ 50 mg

- 100 szt.� Rx

100% 96,38

R(1) 3,56

S(2) bezp³.

Levodopa + Benserazide (1)Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿li-
wa na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hy-
droksylazy tyrozyny (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona. Produkt leczni-
czy w postaci tabl. do sporz. zaw. doust. jest szczególnie wskazany u chorych z dys-
fagi¹ (zaburzeniami po³ykania) lub w sytuacjach, gdy po¿¹dane jest szybsze
rozpoczêcie dzia³ania leku, np. u chorych cierpi¹cych z powodu wczesnoporannej
lub popo³udniowej akinezji, lub u których wystêpuj¹ objawy opóŸnienia dzia³ania le-
ku („delayed-on”) lub skrócenie dzia³ania leku („wearing-off”). Produkt leczniczy
HBS jest wskazany u pacjentów z ró¿nymi wahaniami dzia³ania leku (np. „dyskinez¹
szczytu dawki” i „pogorszeniem koñca dawki”, jak na przyk³ad nocny bezruch). Zes-
pó³ niespokojnych nóg (ang. RLS): produkt leczniczy 125 mg, 100 mg + 25 mg,
kaps.; produkt leczniczy 200 mg + 50 mg, kaps. oraz produkt leczniczy HBS, 100 mg
+ 25 mg, kaps. jest tak¿e wskazany w leczeniu objawowym RLS, w tym: idiopatycz-
nego RLS; RLS zwi¹zanego z niewydolnoœci¹ nerek wymagaj¹c¹ dializy. Inpharm

Nakom®: tabl. 250/25 mg - 100 szt. Rx

100% 80,51

R(1) 4,44

S(2) bezp³.

Nakom® Mite : tabl. 100/25 mg - 100 szt. Rx

100% 49,40

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Levodopa + Carbidopa (1)Choroba i zespó³ Parkinsona WP: Dystonia wra¿liwa
na lewodopê inna ni¿ w przebiegu choroby i zespo³u Parkinsona; niedobór hydroks-
ylazy tyrozyny (2)Pacjenci 75+
W: Choroba i/lub zespó³ Parkinsona. Preparat ³agodzi wiele objawów choroby i ze-
spo³u Parkinsona, szczególnie takich jak sztywnoœæ i spowolnienie ruchowe, a tak¿e
dr¿enie, utrudnione po³ykanie, œlinotok i brak stabilnoœci postawy. Jeœli reakcja or-
ganizmu na leczenie produktami leczniczymi zawieraj¹cymi wy³¹cznie lewodopê
jest niewystarczaj¹ca, a objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby Parkinsona
nie s¹ w takim samym stopniu kontrolowane w ci¹gu dnia, zamiana na produkt z³o-
¿ony zawieraj¹cy lewodopê z karbidop¹ zazwyczaj jest skuteczna w zmniejszaniu
fluktuacji ruchowych. Przez zmniejszenie pewnych dzia³añ niepo¿¹danych wywo³a-
nych przez sam¹ lewodopê, produkty z³o¿one zawieraj¹ce lewodopê z karbidop¹ ³a-
godz¹ objawy choroby Parkinsona u wiêkszoœci pacjentów z tym schorzeniem. Lek
jest wskazany równie¿ u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, którzy przyjmuj¹ prepar-
aty wit. zawieraj¹ce chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6). Sandoz GmbH

Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 r¿.

Metocard®: tabl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 7,02

R(1) 6,05

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Metocard®: tabl. 100 mg - 30 szt. Rx

100% 10,29

R(1) 5,16

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Metoprolol tartrate (1)W: Nadciœnienie têtnicze. D³awica piersiowa. Zaburzenia
rytmu serca, zw³aszcza czêstoskurcz nadkomorowy. Pomocniczo w nadczynnoœci
tarczycy. Wczesne rozpoczêcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy za-
wa³u miêœnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a ta-
k¿e umo¿liwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych. WP: Eks-
trasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Pa-
cjenci 75+ Polpharma

Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; miastenia; zespó³
miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna
(z wyj¹tkiem zespo³u Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby
p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; choroby
autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone
w ChPL; stan po przeszczepie narz¹du, koñczyny, tkanek,
komórek lub szpiku

Encorton®: tabl. 1 mg - 20 szt. (fiol.) Rx 100% 8,32

Encorton®: tabl. 1 mg - 20 szt. (blister) Rx

100% 8,20

R(1) 8,20

B(2) 7,02

C(3) bezp³.

Encorton®: tabl. 5 mg - 20 szt. Rx

100% 12,09

R(1) 9,37

B(2) 6,17

C(3) bezp³.

Encorton®: tabl. 5 mg - 100 szt. (blistry) Rx

100% 29,60

R(1) 5,33

B(2) bezp³.

C(3) bezp³.

Encorton®: tabl. 10 mg - 20 szt. Rx

100% 20,34

R(1) 11,70

B(2) 8,50

C(3) bezp³.

Encorton®: tabl. 20 mg - 20 szt. Rx

100% 27,95

R(1) 8,54

B(2) 4,27

C(3) bezp³.

Prednisone (1)W: Choroby uk³adu endokrynnego: niewydolnoœæ kory nadnerczy
pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru s¹ hydrokortyzon i kortyz-
on, syntetyczne pochodne mog¹ byæ stosowane z mineralokortykoidami); wrodzona
hiperplazja nadnerczy; hiperkalcemia zwi¹zana z chorob¹ nowotworow¹; zapalenie
tarczycy (nieropne). Choroby alergiczne o ciê¿kim przebiegu, oporne na inne meto-
dy leczenia: kontaktowe zapalenie skóry; atopowe zapalenie skóry; choroba posur-
owicza; reakcje nadwra¿liwoœci na leki; ca³oroczny lub sezonowy alergiczny nie¿yt
nosa. Kolagenozy (glikokortykosteroidy wskazane s¹ w okresach zaostrzenia lub w
niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymuj¹ce): ostre reumatyczne zapale-
nie miêœnia sercowego; zapalenie skórno-miêœniowe (u dzieci glikokortykosteroidy
mog¹ byæ lekiem z wyboru); toczeñ rumieniowaty uk³adowy. Choroby skóry i b³on
œluzowych: z³uszczaj¹ce zapalenie skóry; opryszczkowe pêcherzowe zapalenie sk-
óry; ciê¿kie ³ojotokowe zapalenie skóry; ciê¿ki rumieñ wielopostaciowy (zespó³ Ste-
vens-Johnsona); ziarniniak grzybiasty; pêcherzyca; ciê¿ka ³uszczyca. Choroby
przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; d³ugotrwa³e leczenie jest nie-
wskazane): wrzodziej¹ce zapalenie okrê¿nicy; choroba Leœniowskiego-Crohna.
Choroby uk³adu krwiotwórczego: niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta (autoimmu-
nologiczna); niedokrwistoœæ aplastyczna wrodzona; niedokrwistoœæ wskutek wybiór-
czej hipoplazji uk³adu czerwonokrwinkowego; ma³op³ytkowoœæ wtórna u doros³ych;
idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa (choroba Werlhofa) u doros³ych. Choroby no-
wotworowe (jako leczenie paliatywne, ³¹cznie z odpowiednim leczeniem przeciwno-
wotworowym): bia³aczka i ch³oniaki u doros³ych; ostra bia³aczka u dzieci; zespó³ ner-
czycowy; glikokortykosteroidy wskazane s¹ w celu wywo³ania diurezy lub uzyskania
remisji w przypadku bia³komoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez
mocznicy lub w celu poprawy czynnoœci nerek u chorych z toczniem rumieniowa-
tym. W idiopatycznym zespole nerczycowym d³ugotrwa³e leczenie mo¿e byæ ko-
nieczne w celu zapobie¿enia czêstym nawrotom. Choroby neurologiczne: stward-
nienie rozsiane w okresach zaostrzenia. Choroby oka (ciê¿kie ostre i przewlek³e
procesy alergiczne i zapalne): zapalenie têczówki; zapalenie têczówki i cia³a rzêsko-
wego; zapalenie naczyniówki i siatkówki; rozlane zapalenie b³ony naczyniowej tyl-
nego odcinka oka; zapalenie nerwu wzrokowego; wspó³czulne zapalenie naczynió-
wki; zapalenie przedniego odcinka oka; alergiczne zapalenie spojówek; zapalenie
rogówki (nie zwi¹zane z zaka¿eniem wirusem opryszczki lub zaka¿eniem grzybic-
zym); alergiczne owrzodzenie brze¿ne rogówki. Choroby uk³adu oddechowego: be-
ryloza; zespó³ Löfflera; zach³ystowe zapalenie p³uc; objawowa sarkoidoza; piorunu-
j¹ca lub rozsiana gruŸlica p³uc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruŸliczym); ast-
ma oskrzelowa. Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagaj¹ce w stanach za-
ostrzenia): zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa; ³uszczycowe zapalenie
stawów; reumatoidalne zapalenie stawów, m³odzieñcze reumatoidalne zapalenie
stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia). Inne, niereumatyczne
stany zapalne uk³adu kostno-stawowego: ostre i podostre zapalenie kaletki; ostre
dnawe zapalenie stawów; ostre, nieswoiste zapalenie pochewki œciêgna; pourazo-
we zapalenie koœci i stawów; zapalenie b³ony maziowej u pacjentów z zapaleniem
koœci i stawów; zapalenie nadk³ykcia. Inne: gruŸlicze zapalenie opon mózgowych z
blokiem podpajêczynówkowym (jednoczeœnie z leczeniem przeciwgruŸliczym); w³o-
œnica z zajêciem miêœnia sercowego lub uk³adu nerwowego. WP: Eozynofilowe
zapalenie jelit u dzieci do 18 r¿.; miastenia; zespó³ miasteniczny; miopatia zapalna;
neuropatia zapalna (z wyj¹tkiem zespo³u Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby
p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; stan po przeszczepie narz¹du, koñczy-
ny, tkanek, komórek lub szpiku (2)Nowotwory z³oœliwe (3)Kobiety w ci¹¿y Adamed

Gor¹czka neutropeniczna (zaka¿enie w przebiegu neutropenii) -
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; anemia
aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml

- 1 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 60,10

R(1) 37,33

B(2) bezp³.

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml

- 5 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 300,51

R(1) 8,37

B(2) bezp³.

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml

- 7 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 235,92

R(1) 11,29

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml

- 1 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 96,16

R(1) 60,93

B(2) bezp³.

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml

- 5 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 480,82

R(1) 14,37

B(2) bezp³.

�Accofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml

- 7 amp.-strzyk.
Rx-z

100% 381,47

R(1) 20,14

Filgrastim (1)W: Preparat jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutrop-
enii i zmniejszenia czêstoœci wystêpowania neutropenii z gor¹czk¹ u pacjentów
otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego no-
wotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów mielod-
ysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów pod-
danych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których wyst-
êpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo stoso-
wania i skutecznoœæ produktu leczniczego s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymu-
j¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Preparat jest wskazany do stosowa-
nia w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. PBPC). U
dzieci lub doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idiopatyczn¹ neu-
tropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹ neutrofili (ANC) �0,5 x 109/l oraz ciê¿kimi lub nawra-
caj¹cymi zaka¿eniami w wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie produktu leczniczego
jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofili i zmniejszenia czêstoœci i czasu
trwania objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Preparat jest wskazany w leczeniu
przewlek³ej neutropenii (ANC �1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zaka¿e-
niem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿-
na zastosowaæ innych metod leczenia neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna
(zaka¿enie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Che-
mioterapia ICD-10: C.0.06. Accord Healthcare

Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml

- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z
100% 85,39

B(1) bezp³.

Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml

- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z

100% 230,42

R(2) 9,26

B(1) bezp³.

Zarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml

- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z
100% 121,30

B(1) bezp³.

Zarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml

- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z

100% 368,73

R(2) 3,20

B(1) bezp³.

Filgrastim (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.06. (2)W: Skrócenie czasu trwania
neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u pac-
jentów otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzon-
ego nowotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów
mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów pod-
danych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których wyst-
êpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo i sku-
tecznoœæ stosowania filgrastymu s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymuj¹cych
chemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Mobilizacja komórek progenitorowych krwi
obwodowej (ang. PBPC). U dzieci i doros³ych z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idio-
patyczn¹ neutropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹ neutrofilów (ANC) �0,5x109/l oraz
ciê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿eniami w wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie fil-
grastymu jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia
czêstoœci i czasu trwania objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Leczenie przewlek³ej
neutropenii (ANC �1,0x109/l) u pacjentów z zaawansowanym zaka¿eniem wirus-
em HIV w celu zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿na zastoso-
waæ innych metod leczenia neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna (zaka¿enie
w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; anemia
aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Sandoz GmbH

Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w
ChPL

Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 60 mg

- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx
100% 2810,45

B(1) bezp³.

Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 90 mg

- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx

100% 3735,67

B(2) 7,12

B(1) bezp³.

R(3) 10,32

R(4) 10,32

Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 120 mg

- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx

100% 4669,31

B(2) bezp³.

B(1) bezp³.

R(3) 4,27

R(4) 4,27

Lanreotide (1)Chemioterapia ICD-10: C.37.a.; C.37.b. (2)Leczenie guzów neu-
roendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i czêœci G2 (index
Ki67 do maksymalnie 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki, po wykluczeniu
ognisk pierwotnych w koñcowej czêœci prajelita, u doros³ych pacjentów z nieopera-
cyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami (3)Leczenie obja-
wów hipersekrecji wystêpuj¹cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych
(4)Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w
ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w d³ugotrwa³ym leczeniu chorych na akrome-
galiê, gdy stê¿enie kr¹¿¹cego hormonu wzrostu (GH) i/lub insulinopodobnego czyn-
nika wzrostu (IGF-1) pozostaj¹ nieprawid³owe po operacji i/lub radioterapii oraz u
pacjentów, u których nie jest mo¿liwe przeprowadzenie operacji chirurgicznej i/lub
zastosowanie radioterapii. Celem postêpowania terapeutycznego w akromegalii
jest obni¿enie stê¿eñ GH i IGF-1, i o ile jest to mo¿liwe, doprowadzenie ich do warto-
œci prawid³owych; w leczeniu objawów zwi¹zanych z akromegali¹;. w leczeniu gu-
zów neuroendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych (GEP-NET) G1 i czêœci
guzów G2 (indeks Ki67 do maks. 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki lub nie-
znanego pochodzenia, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w koñcowej czêœci pra-
jelita, u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo
zaawansowanymi lub z przerzutami; w leczeniu objawów zwi¹zanych z guzami neu-
roendokrynnymi. Ipsen Poland
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Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w
ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu
nowotworów neuroendokrynnych innych ni¿ okreœlone w ChPL

Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
uwalnianiu] 10 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.) Rx-z

100% 588,80

B(1) bezp³.

R(2) 13,57

Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
uwalnianiu] 20 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.) Rx-z

100% 1177,61

B(1) bezp³.

R(2) 11,44

Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
uwalnianiu] 30 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.) Rx-z

100% 1766,39

B(1) bezp³.

R(2) 4,57

Octreotide (1)Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2)Akromegalia, Leczenie
objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy
zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z
objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ Zollinge-
ra-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed ope-
racj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z za-
awansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci
prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choro-
by WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; obja-
wy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych
ni¿ okreœlone w ChPL
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest niewska-
zane lub nieskuteczne, albo pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed
wyst¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów u pa-
cjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z
cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neu-
roendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym
ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajd-
uj¹ce siê w œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przysadki wydziela-
j¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym
i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowied-
nie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skutecz-
noœæ. Teva B.V.

Sandostatin®: inj. [roztw.] 50 µg/ml - 5 amp. 1 ml Rx

100% 34,02

B(1) bezp³.

R(2) 26,52

Sandostatin®: inj. [roztw.] 100 µg/ml - 5 amp. 1 ml Rx

100% 45,36

B(1) bezp³.

R(2) 25,20

Octreotide (1)Chemioterapia ICD-10: C.45.a. (2)Akromegalia WP: Hiperinsulin-
izm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wy-
stêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych ni¿ okreœlone w
ChPL
W: Leczenie objawowe i zmniejszanie stê¿enia hormonu wzrostu (ang. GH) i insu-
linopodobnego czynnika wzrostu (ang. IGF) w osoczu pacjentów z akromegali¹, u
których leczenie chirurgiczne lub radioterapia okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Pro-
dukt leczniczy jest równie¿ zalecany w leczeniu pacjentów z akromegali¹, u który-
ch leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane b¹dŸ u pacjentów odmawiaj¹cych
poddania siê takiemu leczeniu lub bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wy-
st¹pieniem pe³nych efektów radioterapii. £agodzenie objawów spowodowanych
hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki (ang. GEP), takimi jak rako-
wiaki z cechami zespo³u rakowiaka. Lek nie jest lekiem przeciwnowotworowym i
nie powoduje u tych pacjentów wyleczenia. Zapobieganie powik³aniom po opera-
cjach trzustki. Nag³e postêpowanie w celu zahamowania krwawieñ lub zapobiega-
nia nawrotom krwawieñ z ¿ylaków prze³yku w przebiegu marskoœci w¹troby.
Produkt leczniczy jest stosowany w po³¹czeniu ze specyficznym leczeniem, takim
jak endoskopowa skleroterapia ¿ylaków. Leczenie gruczolaków przysadki wydzie-
laj¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicz-
nym i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest
odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia
osi¹gnie skutecznoœæ. Novartis Poland

Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
10 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml Rx

100% 588,80

B(1) bezp³.

R(2) 13,57

Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
20 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml Rx

100% 1177,61

B(1) bezp³.

R(2) 11,44

Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
30 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml Rx

100% 1766,39

B(1) bezp³.

R(2) 4,57

Octreotide (1)Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2)Akromegalia, Leczenie
objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy
zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z
objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ Zollinge-
ra-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed ope-
racj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z za-
awansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci
prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choro-
by WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; obja-
wy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych
ni¿ okreœlone w ChPL
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest nie-
wskazane lub nieskuteczne lub pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym,
przed wyst¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów
u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowia-
kami z cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi gu-
zami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o
nieznanym ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pier-
wotne nieznajduj¹ce siê w œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przy-
sadki wydzielaj¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu
chirurgicznym i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie
jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia
osi¹gnie skutecznoœæ. Novartis Poland

Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego
nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii
uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych
ni¿ w ChPL

Anastrozol Bluefish: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 51,06

B(1) bezp³.

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których
stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego. Bluefish Pharma

Anastrozol Teva: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 58,15

B(1) 6,47

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Lek jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menop-
auzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego. Leczeniu
uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwier-
dzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego. Leczeniu uzupe³niaj¹cym
wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie ob-
ecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksy-
fenem. Teva Pharmaceuticals Polska

Apo-Nastrol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 59,60

B(1) 7,92

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko-
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogeno-
wego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzu-
pe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono
w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹ce-
go tamoksyfenem. Apotex Inc.

Arimidex®: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 63,03

B(1) 11,35

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Preparat jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po
menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego;
leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których
stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzupe³niaj¹cym
wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie ob-
ecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksy-
fenem. AstraZeneca

Aromek™: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 55,37

B(1) bezp³.

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi posiadaj¹cego recept-
ory dla hormonów, u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego nowotworu
piersi u kobiet z naturaln¹ lub sztucznie wywo³an¹ menopauz¹, które wczeœniej le-
czone by³y lekami blokuj¹cymi receptory estrogenowe i u których nast¹pi³ nawrót lub
progresja choroby. Leczenie uzupe³niaj¹ce u pacjentek po menopauzie z hormono-
zale¿nym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Przed³u¿enie le-
czenia uzupe³niaj¹cego u pacjentek po menopauzie z hormonozale¿nym rakiem
piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po zabiegu chirurgicznym i standard-
owym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem. Skutecznoœæ leku nie zosta³a po-
twierdzona u kobiet z rakiem piersi nie posiadaj¹cym receptorów dla estrogenów.

Celon Pharma

Atrozol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 55,07

B(1) 3,39

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko-
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogeno-
wego; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego; leczeniu uzu-
pe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono
w guzie obecnoœæ receptora estrogenowego, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹ce-
go tamoksyfenem. Vipharm

Clarzole: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 60,15

B(1) 4,78

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium inwazyj-
nego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce
horomonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, po uprzedn-
im standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat. Leczen-
ie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po
menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, wy-
stêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie, u których wyst¹pi³ nawrót lub pro-
gresja procesu nowotworowego, a które uprzednio by³y leczone lekami o dzia³aniu
antyestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z re-

ceptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana. Nie wykaz-
ano skutecznoœci u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Actavis Group PTC ehf.

Egistrozol: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 59,62

B(1) 7,94

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko-
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormo-
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³nia-
j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w gu-
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego
tamoksyfenem. Egis

Egistrozol - (IR): tabl. powl. 1 mg - 30 szt. Rx
100% 50,64

B(1) bezp³.

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko-
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormo-
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³nia-
j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w gu-
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego
tamoksyfenem. Inpharm

Egistrozol - (IR): tabl. powl. 1 mg - 30 szt. Rx
100% 51,60

B(1) bezp³.

Anastrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu zaawansowanego raka piersi u ko-
biet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormo-
nu; leczeniu uzupe³niaj¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u
których stwierdzono w guzie obecnoœæ receptora dla hormonu; leczeniu uzupe³nia-
j¹cym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w gu-
zie obecnoœæ receptora dla hormonu, po 2-3 latach leczenia uzupe³niaj¹cego
tamoksyfenem. Delfarma

Etruzil: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 60,15

B(1) 4,78

Etruzil: tabl. powl. 2,5 mg - 90 szt. Rx
100% 153,79

B(1) bezp³.

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie z inwazyjnym rakiem piersi we
wczesnym stadium zaawansowania, z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych. Prze-
d³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce hormonozale¿nego inwazyjnego raka piersi u kobiet
po menopauzie, które otrzymywa³y wczeœniej standardow¹ terapiê uzupe³niaj¹c¹
tamoksyfenem przez 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z za-
awansowanym, hormonozale¿nym rakiem piersi. Zaawansowany rak piersi u kobiet
po menopauzie naturalnej lub wywo³anej sztucznie, leczonych wczeœniej antyestro-
genami, u których dosz³o do nawrotu lub progresji choroby. Leczenie neoadjuwanto-
we u kobiet po menopauzie z HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnoœci¹
receptorów hormonalnych, które nie kwalifikuj¹ siê do chemioterapii i u których nie
ma wskazañ do natychmiastowej operacji. Nie wykazano skutecznoœci leku u pa-
cjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych. Egis

Glandex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 75,02

B(1) 19,65

Exemestane (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i
HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawanso-
wanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³nia-
j¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Lek jest przeznaczony do uzupe³niaj¹cego leczenia raka piersi u kobiet po me-
nopauzie w przypadku inwazyjnego wczesnego raka piersi, w którego komórkach
wykryto obecnoœæ receptorów estrogenowych, po 2-3 latach pocz¹tkowego leczen-
ia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem. Produkt jest przeznaczony do leczenia przypad-
ków zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywo³anego
leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uleg³a postêpowi mimo podaw-
ania antyestrogenów. Nie wykazano skutecznoœci podawania eksemestanu pa-
cjentkom, u których w komórkach guza nie wykryto receptorów estrogenowych.

Hasco-Lek SA

Lametta®: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 55,37

B(1) bezp³.

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium inwazyj-
nego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce
u pacjentek po menopauzie z hormonozale¿nym inwazyjnym rakiem piersi we
wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym ta-
moksyfenem trwaj¹cym 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormo-
nozale¿nego raka piersi u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka
piersi u kobiet po menopauzie, wystêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie,
u których wyst¹pi³ nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio
by³y leczone lekami o dzia³aniu przeciwestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe
HER-2-ujemnego raka piersi z receptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie,
u których chemioterapia nie jest odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa opera-
cja nie jest wskazana. Nie stwierdzono skutecznoœci produktu leczniczego u pacjen-
tek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów. Vipharm
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Letrozole Aurovitas: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 55,28

B(1) bezp³.

Letrozole Aurovitas: tabl. powl. 2,5 mg - 120 szt. Rx
100% 201,74

B(1) bezp³.

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium inwazyj-
nego raka piersi z receptorami dla hormonów. Przed³u¿one leczenie uzupe³niaj¹ce
horomonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, po uprzedn-
im standardowym leczeniu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat. Leczen-
ie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u kobiet po
menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, wy-
stêpuj¹cej fizjologicznie lub wywo³anej sztucznie, u których wyst¹pi³ nawrót lub pro-
gresja procesu nowotworowego, a które uprzednio by³y leczone lekami o dzia³aniu
antyestrogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z re-
ceptorami dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana. Nie wykaz-
ano skutecznoœci u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Eugia Pharma

Letrozole Bluefish: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx
100% 54,48

B(1) bezp³.

Letrozole (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie
hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormono-
terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze
stosowanie hormonoterapii uzupe³niaj¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach
innych ni¿ w ChPL
W: Leczenie uzupe³niaj¹ce raka piersi z receptorami dla hormonów we wczesnym
stadium zaawansowania, u kobiet po menopauzie. Przed³u¿enie leczenia uzu-
pe³niaj¹cego hormonozale¿nego, inwazyjnego raka piersi, po standardowym lecze-
niu uzupe³niaj¹cym tamoksyfenem trwaj¹cym 5 lat, u kobiet po menopauzie.
Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormonozale¿nego raka piersi u ko-
biet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopau-
zie fizjologicznej lub wywo³anej sztucznie, u których nast¹pi³ nawrót lub progresja
choroby nowotworowej, a które wczeœniej by³y leczone lekami o dzia³aniu przeciwe-
strogenowym. Leczenie neoadjuwantowe HER-2-ujemnego raka piersi z receptora-
mi dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest
odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana.

Bluefish Pharma

Symex: tabl. dra¿. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 74,89

B(1) 19,52

Exemestane (1)Rak piersi w II rzucie hormonoterapii WP: Hormonozale¿ny i
HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawanso-
wanego nowotworu (mo¿liwe wczeœniejsze stosowanie hormonoterapii uzupe³nia-
j¹cej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych ni¿ w ChPL
W: Eksemestan jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym u kobiet po menopauzie
z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów estrogenowych po
2-3 latach pocz¹tkowego leczenia uzupe³niaj¹cego tamoksyfenem. Eksemestan
jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie natural-
nego lub wywo³anego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uleg³a
postêpowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczno-
œci eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w
komórkach guza. Symphar

Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿.

Lotensin®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 14,63

R(1) 14,37

S(2) bezp³.

Lotensin®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 20,28

R(1) 17,35

S(2) bezp³.

Lotensin®: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.� Rx

100% 29,61

R(1) 23,74

S(2) bezp³.

Benazepril hydrochloride (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego, leczenie
wspomagaj¹ce w zastoinowej niewydolnoœci serca (klasy II-IV wg NYHA). Tabletki
10 mg ponadto w postêpuj¹cej przewlek³ej niewydolnoœci nerek (klirens kreatyniny
30-60 ml/min.). WP: Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+

Mylan Healthcare

Ma³op³ytkowoœæ autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespó³
mielodysplastyczny

Danazol Polfarmex: tabl. 200 mg - 100 szt. Rx
100% 233,35

R(1) 3,56

Danazol (1)W: Endometrioza: leczenie objawów zwi¹zanych z endometrioz¹
i/lub zmniejszenie ognisk endometriozy. Preparat mo¿e byæ stosowany w skojarze-
niu z leczeniem operacyjnym, a tak¿e, jako jedyny lek, u pacjentek, u których inne
leczenie jest nieskuteczne. Dysplazja w³óknisto-torbielowata gruczo³u sutkow-
ego: objawowe leczenie nasilonego bólu i tkliwoœci uciskowej. Preparat powinien
byæ stosowany tylko u pacjentów, u których inne leczenie by³o nieskuteczne b¹dŸ
niewskazane. WP: Ma³op³ytkowoœæ autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespó³
mielodysplastyczny Polfarmex

M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ
wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku
nietolerancji metotreksatu

Arava® 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt. Rx-z

100% 62,79

R(1) 9,35

S(2) bezp³.

Arava® 20 mg: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 118,95

R(1) 8,87

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy, nale¿¹cy do grupy leków
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (DMARD - ang. Disea-

se-Modifying Antirheumatic Drug); aktywn¹ postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Nie-
dawne lub równoczesne leczenie pacjenta produktami leczniczymi z grupy DMARD
(np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotoksyczne lub hematotoksyczne dzia³anie
mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego
te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania leflunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ anali-
z¹ spodziewanych korzyœci w stosunku do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, za-
st¹pienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy DMARD bez
przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wyst¹pienia dzia-
³añ niepo¿¹danych, nawet po d³ugim czasie od momentu zmiany produktu lecznic-
zego. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Arava® - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 107,57

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD), aktywn¹
postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro-
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok-
syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le-
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz-
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêk-
szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
momentu zmiany produktu leczniczego. Delfarma

Arava® - (IR): tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 107,61

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy, nale¿¹cy do grupy leków
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD); aktywn¹
postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro-
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok-
syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych. Dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le-
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz-
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania mo¿e zwiêk-
szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych, nawet po d³ugim czasie od
momentu zmiany produktu leczniczego. Inpharm

Leflunomid Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx-z

100% 53,72

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomid Bluefish: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 101,92

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid nale¿y do grupy leków przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych prze-
bieg choroby (ang. DMARD) i wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: ak-
tywn¹ postaci¹ reumatoidalnego zapalenia stawów, aktywn¹ postaci¹ artropatii
³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta produktami leczniczy-
mi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotoksyczne lub hemato-
toksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wyst¹pienia ciê¿kich dzia³añ
niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania leflunomidu nale¿y
poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku do mo¿liwego ry-
zyka. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy
DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wy-
st¹pienia powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od momentu
zmiany produktu leczniczego. Bluefish Pharma

Leflunomide medac: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx-z

100% 59,39

R(1) 5,95

S(2) bezp³.

Leflunomide medac: tabl. powl. 15 mg - 30 szt. Rx-z

100% 86,82

R(1) 5,06

S(2) bezp³.

Leflunomide medac: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 113,28

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: czynnym reumat-
oidalnym zapaleniem stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków prze-
ciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD - Disease
Modifying Antirheumatic Drug). Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro-
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok-
syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le-
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz-
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêk-
szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
momentu zmiany produktu leczniczego. medac

Leflunomide Sandoz: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx

100% 113,28

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z: czynnym reumato-
idalnym zapaleniem stawów, jako lek przeciwreumatyczny modyfikuj¹cy przebieg
choroby (ang. DMARD), czynn¹ artropati¹ ³uszczycow¹. Niedawne lub jednoczesne
leczenie produktami leczniczymi z grupy DMARD o dzia³aniu hepatotoksycznym lub

hematotoksycznym (np. metotreksatem) mo¿e zwiêkszaæ ryzyko ciê¿kich dzia³añ
niepo¿¹danych, dlatego decyzjê o rozpoczêciu leczenia leflunomidem nale¿y po-
przedziæ wnikliw¹ analiz¹ stosunku korzyœci do mo¿liwego ryzyka. Ponadto zmiana
leflunomidu na inny produkt leczniczy z grupy DMARD bez przeprowadzenia proce-
dury wymywania mo¿e równie¿ zwiêkszyæ ryzyko dzia³añ niepo¿¹danych, nawet
d³ugo po dokonaniu zmiany. Sandoz GmbH

Leflunomide Zentiva: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx-z

100% 53,15

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. Rx-z

100% 100,81

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Leflunomide (1)Aktywna postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów WP: M³od-
zieñcze idiopatyczne zapalenie stawów - postaæ wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (2)Pacjenci 75+
W: Leflunomid wskazany jest w leczeniu u doros³ych pacjentów z: aktywn¹ postaci¹
reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy nale¿¹cy do grupy leków
przeciwreumatycznych, modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD), aktywn¹
postaci¹ artropatii ³uszczycowej. Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta pro-
duktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazuj¹cymi hepatotok-
syczne lub hematotoksyczne dzia³anie mo¿e zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych; dlatego te¿ decyzjê o rozpoczêciu stosowania le-
flunomidu nale¿y poprzedziæ wnikliw¹ analiz¹ spodziewanych korzyœci w stosunku
do mo¿liwych zagro¿eñ. Co wiêcej, zast¹pienie leflunomidu innym produktem lecz-
niczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania, mo¿e zwiêk-
szaæ ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych nawet po d³ugim czasie od
momentu zmiany produktu leczniczego. Zentiva

Mukowiscydoza

Azibiot®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 18,42

50%(1) 13,96

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: zaka¿enia
górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gard³a i migda³ków; ostre
zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne za-
palenie oskrzeli i zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zewn¹trzszpitalne
zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: rumieñ wêdruj¹cy-Erythema mi-
grans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme),ró¿a, liszajec, wtórne ropne zapalenie skó-
ry; choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zapalenie cewki moczowej,
zapalenie szyjki macicy, wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêd-
niæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania œrodków
przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Krka

Azimycin®: tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx
100% 25,34

50%(1) 20,88

Azimycin®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 15,98

50%(1) 11,52

Azimycin®: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 15,10

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wymienionych
ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka-
¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie mig-
da³ków, zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych
dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia
oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe.
Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skó-
ry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); tr¹dzik
pospolity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choro-
by przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia
trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³o-
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza

Polfa Tarchomin SA

Azithromycin Genoptim: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 9,46

50%(1) 5,00

Azithromycin (1)W: Leczenie nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych wywo³anych
przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: zaka¿enia dolnych dróg oddecho-
wych: zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie p³uc o
przebiegu lekkim do umiarkowanego; zaka¿enia górnych dróg oddechowych: zapal-
enie zatok, zapalenie gard³a lub migda³ków; ostre zapalenie ucha œrodkowego; za-
ka¿enia skóry i tkanek miêkkich o przebiegu lekkim do umiarkowanego, np. zapale-
nie mieszków w³osowych, zapalenie tkanki ³¹cznej, ró¿a; niepowik³ane zapalenie
cewki moczowej i b³ony œluzowej szyjki macicy, wywo³ane przez Chlamydia tracho-
matis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania
leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Synoptis Pharma

AzitroLek: tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx
100% 21,31

50%(1) 16,85

AzitroLek: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 18,48

50%(1) 14,02

AzitroLek: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 19,24

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zaka¿e-
niach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakteryj-
ne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrod-
kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrze-
nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowa-
nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; nie-
powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowa-
nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Sandoz GmbH

AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 100 mg/5 ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 16,02

50%(1) 12,18

AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 26,43

50%(1) 18,75

AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml

- 1 but. 37,5 ml Rx
100% 39,01

50%(1) 24,61

AzitroLek: prosz. do przyg. zaw. doust. 200 mg/5 ml

- 1 but. 30 ml Rx
100% 31,44

50%(1) 19,92

Azithromycin (1)W: Lek wskazany jest w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ, wy-
wo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakteryjne zapale-
nie zatok obocznych nosa (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha
œrodkowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); ³agodne do
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umiarkowanie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich; niepowik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez
Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwe-
go stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Sandoz GmbH

AzitroLek - (IR): tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx
100% 14,51

50%(1) 10,05

AzitroLek - (IR): tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 14,51

50%(1) 10,05

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zaka¿e-
niach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakteryj-
ne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrod-
kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrze-
nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowa-
nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; nie-
powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowa-
nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Inpharm

AzitroLek - (IR): tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx
100% 13,93

50%(1) 9,47

AzitroLek - (IR): tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 13,93

50%(1) 9,47

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w nastêpuj¹cych zaka¿e-
niach, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê: ostre bakteryj-
ne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre bakteryjne zapalenie ucha œrod-
kowego (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków; zaostrze-
nie przewlek³ego zapalenie oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); lekkie do umiarkowa-
nie ciê¿kiego pozaszpitalne zapalenie p³uc; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich; nie-
powik³ane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywo³ane przez Chlamydia
trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowa-
nia leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Delfarma

Azitrox 500: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 13,36

50%(1) 8,90

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ, wywo-
³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg od-
dechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków podniebiennych, za-
palenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddec-
howych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrze-
li, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego œródmi¹¿szowe oraz pêcherzykowe zapalenie
p³uc. Zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: rumieñ wêdruj¹cy (pierwszy objaw borelio-
zy z Lyme); ró¿a, liszajec, wtórnie zaka¿one ropne zapalenie skóry; tr¹dzik pospolity
(Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przeno-
szone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane stany zapalne cewki moczowej oraz szyjki maci-
cy wywo³ywane przez Chlamydia trachomatis. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu pro-
duktem leczniczym, nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce stosowania le-
ków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Zentiva

Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 21,57

50%(1) 13,89

Azycyna: zaw. doust. [granulat] 200 mg/5 ml

- 1 but. 30 ml Rx
100% 26,11

50%(1) 14,59

Azithromycin (1)W: Lek jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ,
wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych
dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie
zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych:
ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do
umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenia skóry; rumieñ wêdru-
j¹cy (Erythema migrans) - 1-szy objaw boreliozy z Lyme. Nale¿y uwzglêdniæ oficjal-
ne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania œrodków przeciwbak-
teryjnych. WP: Mukowiscydoza Adamed

Azycyna: tabl. powl. 250 mg - 6 szt. Rx
100% 22,39

50%(1) 17,93

Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 13,36

50%(1) 8,90

Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 20,30

Azycyna: tabl. powl. 500 mg - 12 szt. Rx 100% 52,16

Azithromycin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaka¿eñ wywo-
³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górnych dróg od-
dechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok.
Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre za-
palenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowa-
nie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i tkanek miêk-
kich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema
migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); tr¹dzik pospolity (Acne vulgaris) o
umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³cio-
w¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwz-
glêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowania leków
przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Adamed

Macromax: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 13,93

50%(1) 9,47

Macromax: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 15,91

Azithromycin (1)W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka-
¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górn-
ych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie zatok, zapalenie
migda³ków. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapal-
enie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ
wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwsze stadium boreliozy z Lyme); tr¹dzik pospol-
ity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby prze-
noszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia tra-
chomatis. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawi-
d³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydoza Bausch Health

Nobaxin 500: tabl. powl. 500 mg - 2 szt. Rx
100% 12,63

50%(1) 9,66

Nobaxin 500: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx 100% 10,00

Nobaxin 500: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 27,90

Azithromycin (1)W: Produkt jest wskazany w leczeniu wymienionych ni¿ej zaka-
¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azytromycynê. Zaka¿enia górn-
ych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, zapalenie migda³ków, zapale-

nie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego. Zaka¿enia dolnych dróg oddechowy-
ch: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, lekkie do
umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿szowe. Zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumieñ wêdru-
j¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), je¿eli nie mo¿na zasto-
sowaæ antybiotyków pierwszego rzutu; tr¹dzik pospolity (Acne vulgaris) o umiarko-
wanym nasileniu, wy³¹cznie u doros³ych. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: nie-
powik³ane zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ
oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i
lokalne dane dotycz¹ce antybiotykowra¿liwoœci okreœlonych bakterii. WP: Mukowi-
scydoza LEK-AM

Sumamed®: granulat do przyg. zaw. 100 mg/5 ml

- 1 but. 20 ml Rx
100% 16,61

50%(1) 12,77

Sumamed®: kaps. twarde 250 mg - 6 szt. Rx
100% 23,01

50%(1) 18,55

Sumamed®: tabl. do przyg. zaw. doust. 500 mg - 3 szt. Rx 100% 16,50

Sumamed®: tabl. powl. 125 mg - 6 szt. Rx
100% 22,38

50%(1) 20,15

Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 2 szt. Rx 100% 18,79

Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 3 szt. Rx
100% 23,01

50%(1) 18,55

Sumamed®: tabl. powl. 500 mg - 6 szt. Rx 100% 27,80

Azithromycin (1)W: Dawka 100 mg/5 ml, 125 mg. Produkt jest wskazany w lecze-
niu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na azy-
tromycynê: zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gard³a, za-
palenie migda³ków, zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia
dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³ego za-
palenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œródmi¹¿-
szowe; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne zapale-
nie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme).
Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne dotycz¹ce prawid³owego stosowa-
nia leków przeciwbakteryjnych. Dawka 250 mg, 500 mg. Produkt jest wskazany w
leczeniu wymienionych ni¿ej zaka¿eñ, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe
na azytromycynê: zaka¿enia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gar-
d³a, zapalenie migda³ków, zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka-
¿enia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciê¿kiego zapalenie p³uc, w tym œród-
mi¹¿szowe; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, liszajec oraz wtórne ropne za-
palenie skóry; rumieñ wêdruj¹cy - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z
Lyme); choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹: niepowik³ane zaka¿enia wywo³ane
przez Chlamydia trachomatis. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne miejscowe wytyczne do-
tycz¹ce prawid³owego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Mukowiscydo-
za Teva Pharmaceuticals Polska

Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-p³ucna; dyskineza
rzêsek

Atrodil: aerozol inhal. [roztw.] 20 µg/dawkê

- 1 poj. 10 ml (200 dawek)� Rx

100% 19,27

C(1) bezp³.

R(2) 3,56

S(3) bezp³.

Ipratropium bromide (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3)Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany jako produkt rozszerzaj¹cy oskrzela w leczeniu podtrzy-
muj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyjnej chorobie p³uc -
POChP (obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê p³uc) oraz w astmie
oskrzelowej. Polpharma

Atrovent®: p³yn do inhal. z nebulizatora 250 µg/ml

- 1 but. 20 ml� Rx

100% 14,85

C(1) bezp³.

R(2) 8,41

S(3) bezp³.

Ipratropium bromide (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3)Pacjenci 75+
W: Roztwór do nebulizacji jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w le-
czeniu podtrzymuj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyjnej
chorobie p³uc (POChP), obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê p³uc
oraz w astmie oskrzelowej. Boehringer Ingelheim

Atrovent® N: aerozol wziewny 20 µg/dawkê

- 1 poj. 10 ml (200 dawek)� Rx

100% 19,29

C(1) bezp³.

R(2) 3,58

S(3) bezp³.

Ipratropium bromide (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3)Pacjenci 75+
W: Aerozol inhalacyjny, roztwór jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela
w leczeniu podtrzymuj¹cym stanów skurczowych oskrzeli w przewlek³ej obturacyj-
nej chorobie p³uc (POChP), obejmuj¹cej przewlek³e zapalenie oskrzeli i rozedmê
p³uc oraz w astmie oskrzelowej. Boehringer Ingelheim

Berodual®: p³yn do inhal. z nebulizatora
(500/250 µg)/ml - 1 but. 20 ml Rx

100% 29,82

C(1) bezp³.

R(2) 23,38

S(3) bezp³.

Fenoterol + Ipratropium bromide (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Astma, Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza;
dysplazja oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3)Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w zapobieganiu i le-
czeniu objawów schorzeñ obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej
oraz przewlek³ego zapalenia oskrzeli z rozedm¹ lub bez rozedmy p³uc.

Boehringer Ingelheim

Berodual® N: aerozol wziewny 50/21 µg/dawkê

- 1 poj. 10 ml (200 dawek) Rx

100% 32,98

30%(1) 19,49

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fenoterol + Ipratropium bromide (1)Astma, Eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja oskrzelo-
wo-p³ucna; dyskineza rzêsek (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Pacjenci 75+
W: Lek jest wskazany jako œrodek rozszerzaj¹cy oskrzela w zapobieganiu i leczeniu

objawów przewlek³ych schorzeñ obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym
skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zw³aszcza przewlek³ego zapalenia oskrzeli
(z rozedm¹ lub bez rozedmy p³uc). U pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ i POChP re-
aguj¹c¹ na kortykosteroidy nale¿y rozwa¿yæ równoczesne stosowanie terapii prze-
ciwzapalnej. Boehringer Ingelheim

Ipravent Inhaler: aerozol inhal. [roztw.] 20 µg/dawke

- poj. 200 dawek� Rx

100% 19,09

C(1) bezp³.

R(2) 3,56

S(3) bezp³.

Ipratropium bromide (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc WP: Mukowiscydoza; dysplazja
oskrzelowo-p³ucna; dyskineza rzêsek (3)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania w regularnym leczeniu odwrac-
alnego skurczu oskrzeli zwi¹zanego z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc (PO-
ChP) i przewlek³¹ astm¹ u doros³ych. Glenmark

Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory

Finospir: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 9,02

30%(1) 5,30

S(2) bezp³.

Finospir: tabl. 25 mg - 100 szt.� Rx

100% 20,12

30%(1) 7,74

S(2) bezp³.

Finospir: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,61

30%(1) 5,18

S(2) bezp³.

Finospir: tabl. 50 mg - 100 szt.� Rx

100% 35,41

30%(1) 10,64

S(2) bezp³.

Finospir: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 21,92

30%(1) 7,06

S(2) bezp³.

Spironolactone (1)W: Leczenie przewlek³ej skurczowej niewydolnoœci serca (gru-
pa III-IV NYHA) jako uzupe³nienie standardowego leczenia. Leczenie obrzêków
spowodowanych zespo³em nerczycowym, gdy inne sposoby leczenia obrzêków nie
przynios³y skutku, w szczególnoœci w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu.
Leczenie puchliny brzusznej i obrzêków zwi¹zanych z niewyrównan¹ marskoœci¹
w¹troby lub nadciœnieniem wrotnym i innymi chorobami w¹troby, gdy inne sposoby
leczenia obrzêków nie przynios³y skutku, w szczególnoœci w przypadku podejrzenia
hiperaldosteronizmu. W leczeniu nadciœnienia jako lek dodatkowy u pacjentów nie-
reaguj¹cych dostatecznie na inne leki przeciwnadciœnieniowe. Pierwotny hiperaldo-
steronizm. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.;
pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2)Pacjenci 75+ Orion Corporation

Spironol®: tabl. 25 mg - 20 szt.� Rx

100% 5,97

30%(1) 3,49

S(2) bezp³.

Spironol®: tabl. 25 mg - 100 szt.� Rx

100% 23,74

30%(1) 11,36

S(2) bezp³.

Spironol®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,48

30%(1) 4,05

S(2) bezp³.

Spironol®: tabl. powl. 50 mg - 60 szt.� Rx

100% 21,80

30%(1) 6,94

S(2) bezp³.

Spironol® 100: tabl. powl. 100 mg - 20 szt.� Rx

100% 14,13

30%(1) 4,24

S(2) bezp³.

Spironolactone (1)W: Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Marskoœæ w¹troby z wo-
dobrzuszem i obrzêkiem. Wodobrzusze w przebiegu nowotworu z³oœliwego. Zespó³
nerczycowy. Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu. Leczenie na-
dciœnienia têtniczego, jako lek dodatkowy u pacjentów niereaguj¹cych dostatecznie
na inne leki przeciwnadciœnieniowe. Leczenie dzieci nale¿y prowadziæ wy³¹cznie
pod nadzorem lekarza pediatry. Dane dotycz¹ce stosowania u dzieci i m³odzie¿y s¹
ograniczone. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; pozawa³owa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2)Pacjenci 75+ Gedeon Richter

Verospiron®: tabl. 25 mg - 20 szt.� Rx

100% 5,97

30%(1) 3,49

S(2) bezp³.

Verospiron®: kaps. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,27

30%(1) 4,84

S(2) bezp³.

Verospiron®: kaps. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 21,23

30%(1) 6,37

S(2) bezp³.

Spironolactone (1)W: Dawka 25 mg. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Leczenie
dodatkowe w nadciœnieniu têtniczym, gdy dotychczasowe leczenie innymi lekami
przeciwnadciœnieniowymi jest niewystarczaj¹ce. Wodobrzusze i obrzêki w marsko-
œci w¹troby. Wodobrzusze spowodowane przez nowotwór z³oœliwy. Obrzêki w ze-
spole nerczycowym. Hiperaldosteronizm pierwotny (diagnostyka i leczenie). Dawka
50 mg, 100 mg. Doroœli. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Leczenie jako dodatkowy
produkt leczniczy w nadciœnieniu têtniczym, gdy dotychczasowe leczenie innymi le-
kami przeciwnadciœnieniowymi jest niewystarczaj¹ce. Wodobrzusze i obrzêki w ma-
rskoœci w¹troby. Wodobrzusze spowodowane przez nowotwór z³oœliwy. Obrzêki w
zespole nerczycowym. Hiperaldosteronizm pierwotny (diagnostyka i leczenie).
Dzieci i m³odzie¿. Dzieci powinny byæ leczone wy³¹cznie pod nadzorem lekarza pe-
diatry. Dostêpne dane dotycz¹ce stosowania u dzieci i m³odzie¿y s¹ ograniczone.
WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; pozawa³o-
wa dysfunkcja skurczowa lewej komory (2)Pacjenci 75+ Gedeon Richter
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Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL -
u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.

Cozaar®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. Rx

100% 13,95

30%(1) 7,64

S(2) bezp³.

Cozaar®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. Rx

100% 27,01

30%(1) 14,40

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do-
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjen-
tów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem �0,5
g/dobê, jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej
niewydolnoœci serca (u doros³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu
konwertuj¹cego angiotensynê (ACE) nie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej
tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹
serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie
nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pac-
jentów powinna wynosiæ � 40%, a ich stan kliniczny powinien byæ ustabilizowany
podczas leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewydolnoœci serca.
Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnie-
niem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Na-
dciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choro-
ba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ MSD

Lorista®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. Rx

100% 13,09

30%(1) 6,78

S(2) bezp³.

Lorista®: tabl. powl. 50 mg - 56 szt. Rx

100% 25,60

30%(1) 12,99

S(2) bezp³.

Lorista®: tabl. powl. 50 mg - 84 szt. Rx

100% 32,82

30%(1) 13,90

S(2) bezp³.

Lorista®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt. Rx

100% 25,31

30%(1) 12,70

S(2) bezp³.

Lorista®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt. Rx 100% 15,93

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do-
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjentów
doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2. z bia³komoczem �0,5 g/do-
bê, jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewy-
dolnoœci serca (u doros³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu konwert-
uj¹cego angiotensynê (ACE) nie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej toleran-
cji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca,
których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y
zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów
powinna wynosiæ �40%, a ich stan kliniczny powinien byæ ustabilizowany podczas
leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejsze-
nie ryzyka udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i przeros-
tem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne
ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlo-
na w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Losacor®: tabl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 14,85

30%(1) 8,10

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u osób
doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pa-
cjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem
�0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewle-
k³ej niewydolnoœci serca u pacjentów doros³ych, gdy leczenie inhibitorami ACE nie
jest w³aœciwe z powodu wystêpowania z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciw-
wskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany
podczas stosowania inhibitora ACE,nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frak-
cja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ �40%, a ich stan
kliniczny powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia zgodnego ze standardami
dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu
u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i przerostem lewej komory serca
potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u
dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do
18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u
dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Losartan Genoptim: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. Rx

100% 8,19

30%(1) 2,46

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do-
ros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pacjentów
doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2, z bia³komoczem �0,5 g/do-
bê, jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewy-
dolnoœci serca u doros³ych pacjentów, jeœli leczenie inhibitorami enzymu konwertu-
j¹cego angiotensynê (ACE) nie jest w³aœciwe, z powodu wystêpowania z³ej toleran-
cji, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca,
których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora ACE, nie nale¿y
zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów
powinna wynosiæ �40%, a ich stan kliniczny powinien byæ ustabilizowany podczas
leczenia zgodnego ze standardami dla przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejsze-
nie ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtni-
czym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek in-
na ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadk-
ach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+

Synoptis Pharma

Losartan Krka: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 14,05

30%(1) 7,30

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie nadciœnienia samoistnego u doros³ych,
dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u doros³ych pacjentów z

nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2, z bia³komoczem �0,5 g/dobê, jako sk³a-
dowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydolnoœci serca
(u pacjentów w wieku �60 lat), gdy leczenie inhibitorami ACE nie jest w³aœciwe z
powodu z³ej tolerancji, zw³aszcza kaszlu lub przeciwwskazania. U pacjentów z niew-
ydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibitora
ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory
serca u pacjentów powinna wynosiæ �40%, a ich stan powinien byæ ustabilizowany
podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pie-
nia udaru mózgu u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i przerostem le-
wej komory serca potwierdzonym w EKG.. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ ok-
reœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Losartic®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt. Rx

100% 13,29

30%(1) 6,98

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego. Le-
czenie chorób nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z
bia³komoczem �0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Le-
czenie przewlek³ej niewydolnoœci serca (u pacjentów w wieku �60 lat), gdy leczenie
inhibitorami ACE nie wydaje siê odpowiednie z powodu niezgodnoœci, zw³aszcza
kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan
zosta³ ustabilizowany inhibitorem ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan.
Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ �40%, a ich
stan powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci ser-
ca. W celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów z nadciœnie-
niem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Na-
dciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choro-
ba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+

Teva Pharmaceuticals Polska

Lozap® 50: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 14,38

30%(1) 7,63

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do-
ros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u doros³ych pa-
cjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem �0,5 g/dobê
jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej niewydol-
noœci serca u doros³ych pacjentów, gdy leczenie inhibitorami ACE nie wydaje siê
byæ odpowiednie z powodu niezgodnoœci, zw³aszcza kaszlu, lub przeciwwskazania.
U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których stan zosta³ ustabilizowany inhibitorem
ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca
u pacjentów powinna wynosiæ �40%, a ich stan powinien byæ klinicznie stabilny i na
ustalonym schemacie leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. W celu zmniejsze-
nia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u doros³ych pacjentów z nadciœnieniem têtni-
czym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek in-
na ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadk-
ach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Presartan: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 11,49

30%(1) 4,74

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego. Le-
czenie chorób nerek u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z
bia³komoczem �0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Le-
czenie przewlek³ej niewydolnoœci serca (u pacjentów w wieku �60 lat), gdy leczenie
inhibitorami ACE nie wydaje siê byæ odpowiednie z powodu z³ej tolerancji, zw³asz-
cza kaszlu, lub przeciwwskazania. U pacjentów z niewydolnoœci¹ serca, których
stan zosta³ ustabilizowany inhibitorem ACE, nie nale¿y zmieniaæ terapii na losartan.
Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u pacjentów powinna wynosiæ �40%, a ich
stan powinien byæ ustabilizowany podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci ser-
ca. W celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu u pacjentów z nadciœnie-
niem têtniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Na-
dciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choro-
ba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+

Bausch Health

Xartan®: tabl. powl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 22,29

30%(1) 15,54

S(2) bezp³.

Losartan potassium (1)W: Leczenie pierwotnego nadciœnienia têtniczego u do-
ros³ych oraz dzieci oraz m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Leczenie chorób nerek u pa-
cjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i cukrzyc¹ typu 2 z bia³komoczem �
0,5 g/dobê jako sk³adowa leczenia przeciwnadciœnieniowego. Leczenie przewlek³ej
niewydolnoœci serca (u doros³ych pacjentów), gdy leczenie inhibitorami enzymu
konwertuj¹cego angiotensyn. (ACE) nie jest w³aœciwe z powodu wystêpowania
dzia³añ niepo¿¹danych, zw³aszcza kaszlu lub przeciwwskazania. U pacjentów z nie-
wydolnoœci. serca, których stan zosta³ ustabilizowany podczas stosowania inhibito-
ra ACE, nie nale¿y zmieniaæ leczenia na losartan. Frakcja wyrzutowa lewej komory
serca u pacjentów powinna wynosiæ � 40%, a ich stan powinien byæ ustabilizowany
podczas leczenia przewlek³ej niewydolnoœci serca. Zmniejszenie ryzyka wyst¹pie-
nia udaru mózgu u pacjentów doros³ych z nadciœnieniem têtniczym i przerostem le-
wej komory serca potwierdzonym w EKG. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Adamed

Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6
r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie
renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿.

AuroValsart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 8,78

30%(1) 2,63

S(2) bezp³.

AuroValsart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 16,66

30%(1) 5,00

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têt-
niczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pa-
cjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezob-
jawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (od 12 h do
10 dni) zawale miêœnia sercowego (patrz ChPL). Niewydolnoœæ serca. Leczenie
doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹
tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych �-adrenolityków jako terapia wspomag-

aj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów
receptora mineralokortykoidowego (patrz ChPL). WP: Nadciœnienie têtnicze inne
ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Avasart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 13,46

30%(1) 7,15

S(2) bezp³.

Avasart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 25,46

30%(1) 12,85

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze: leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego. Niewydolnoœæ serca: leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydolno-
œci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleruj¹cych
�-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wówczas,
gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a cho-
roba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Polfarmex

Bespres: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 12,89

30%(1) 6,58

S(2) bezp³.

Bespres: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 24,89

30%(1) 12,28

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych i nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjen-
tów w stanie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawo-
w¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni)
zawale serca. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ nie-
wydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietoleru-
j¹cych �-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE wów-
czas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego.
WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)
Pacjenci 75+ Teva Pharmaceuticals Polska

Diovan®: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx 100% 22,42

Diovan®: tabl. powl. 160 mg - 14 szt. Rx 100% 17,88

Diovan®: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 32,16

30%(1) 19,55

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y 6-18 lat. Stan po œwie¿o prze-
bytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w stabilnym sta-
nie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewydolnoœci¹
skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale miêœnia ser-
cowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹ niewydol-
noœci¹ serca, w przypadku braku tolerancji inhibitorów ACE lub u pacjentów nietole-
ruj¹cych ��blokerów jako terapia dodana do inhibitorów ACE, wówczas, gdy nie
mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadci-
œnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+ Novartis Pharma

Dipper-Mono: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 13,46

30%(1) 7,15

S(2) bezp³.

Dipper-Mono: tabl. powl. 80 mg - 56 szt. Rx

100% 20,75

30%(1) 8,14

S(2) bezp³.

Dipper-Mono: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 26,03

30%(1) 13,42

S(2) bezp³.

Dipper-Mono: tabl. powl. 160 mg - 56 szt. Rx

100% 40,53

30%(1) 15,30

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pa-
cjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezob-
jawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory serca po œwie¿o przebytym (od 12
h do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych
pacjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane
lub jako terapia dodana do inhibitorów ACE u pacjentów nietoleruj¹cych leków �-ad-
renolitycznych, gdy nie mo¿na zastosowaæ leków z grupy antagonistów receptorów
dla mineralokortykosteroidów. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renop-
rotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Dipper-Mono: tabl. powl. 320 mg - 28 szt. Rx

100% 46,32

30%(1) 21,09

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych i nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)
Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Tensart: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 12,78

30%(1) 6,47

S(2) bezp³.

Tensart: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 23,93

30%(1) 11,32

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pa-
cjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobja-
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wow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10
dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjen-
tów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u
pacjentów nietoleruj¹cych �-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie in-
hibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mine-
ralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzie-
ci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u
dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Egis

Valsacor® 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
80 mg - 28 szt. Rx

100% 13,33

30%(1) 7,02

S(2) bezp³.

Valsacor® 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
80 mg - 60 szt. Rx

100% 27,52

30%(1) 14,00

S(2) bezp³.

Valsacor® 80 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
80 mg - 90 szt. Rx

100% 39,43

30%(1) 19,16

S(2) bezp³.

Valsacor® 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
160 mg - 28 szt. Rx

100% 25,79

30%(1) 13,18

S(2) bezp³.

Valsacor® 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
160 mg - 60 szt. Rx

100% 53,05

30%(1) 26,02

S(2) bezp³.

Valsacor® 160 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
160 mg - 90 szt. Rx

100% 76,15

30%(1) 35,61

S(2) bezp³.

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane: tabl. powl.
320 mg - 28 szt. Rx

100% 49,68

30%(1) 24,45

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Dawki 80 mg i 160 mg. Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœ-
nienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 6 do 18 lat. Œwie¿y zawa³ miêœnia sercowego. Leczenie doro-
s³ych pacjentów stabilnych klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobja-
wowymi zaburzeniami kurczliwoœci lewej komory po œwie¿ym (12 h -10 dni) zawale
miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawo-
w¹ niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nie-
toleruj¹cych �-adrenolityków jako terapia wspomagaj¹ca leczenie inhibitorami ACE
wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoido-
wego. Dawka 320 mg. Nadciœnienie têtnicze. Leczenie nadciœnienia têtniczego
pierwotnego u doros³ych oraz nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku
6-18 lat. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.;
przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18
r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl.
powl. 320 mg - 28 szt. Rx

100% 31,55

30%(1) 9,47

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz
nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18 lat. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a cho-
roba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Inpharm

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl.
powl. 320 mg - 28 szt. Rx

100% 31,46

30%(1) 9,44

S(2) bezp³.

Valsacor® 320 mg tabletki powlekane - (IR): tabl.
powl. 320 mg - 30 szt. Rx

100% 33,52

30%(1) 10,06

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego pierwotnego u doros³ych oraz
nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do poni¿ej 18 lat. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a cho-
roba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Delfarma

Valsartan Medical Valley: tabl. powl. 80 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 8,81

30%(1) 2,64

S(2) bezp³.

Valsartan Medical Valley: tabl. powl. 160 mg - 28 szt.
�

Rx

100% 16,72

30%(1) 5,02

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych pacjentów oraz nadciœnienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18
lat. Stan po niedawno przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych
pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bez-
objawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po niedawno przebytym (12 h
do 10 dni) zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pa-
cjentów z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca, jeœli inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub
u pacjentów nietoleruj¹cych �-adrenolityków, jako leczenie uzupe³niaj¹ce podawa-
nie inhibitorów ACE, jeœli nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralo-
kortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do
6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci
do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Medical Valley Invest AB

Valtap: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 9,09

30%(1) 2,78

S(2) bezp³.

Valtap: tabl. powl. 80 mg - 56 szt. Rx

100% 17,29

30%(1) 5,19

S(2) bezp³.

Valtap: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 16,96

30%(1) 5,09

S(2) bezp³.

Valtap: tabl. powl. 160 mg - 56 szt. Rx

100% 32,03

30%(1) 9,61

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têt-
niczego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Stan po
œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w
stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹
dysfunkcj¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale
miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objaw-
ow¹ niewydolnoœci¹ serca, jeœli inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów
nietoleruj¹cych �-adrenolityków jako leczenie dodane do inhibitorów ACE, jeœli nie
mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortykoidowego. WP: Nadci-
œnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+ Zentiva

Valzek: tabl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 12,21

30%(1) 5,90

S(2) bezp³.

Valzek: tabl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 23,53

30%(1) 10,92

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych pacjentów oraz nadciœnienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6-18
lat. Stan po œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pa-
cjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezob-
jawow¹ niewydolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h-10 dni)
zawale miêœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie objawowej niewydolno-
œci serca u doros³ych pacjentów, w przypadku, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane
lub u pacjentów nietoleruj¹cych �-adrenolityków, jako leczenie skojarzone z inhibi-
torami ACE, jeœli nie mo¿na zastosowaæ antagonistów receptora mineralokortyko-
idowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 6 r¿.;
przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18
r¿. (2)Pacjenci 75+ Celon Pharma

Vanatex®: tabl. powl. 80 mg - 28 szt. Rx

100% 13,46

30%(1) 7,15

S(2) bezp³.

Vanatex®: tabl. powl. 160 mg - 28 szt. Rx

100% 26,03

30%(1) 13,42

S(2) bezp³.

Valsartan (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtni-
czego u doros³ych pacjentów oraz u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat. Stan po
œwie¿o przebytym zawale miêœnia sercowego. Leczenie doros³ych pacjentów w sta-
nie stabilnym klinicznie z objawow¹ niewydolnoœci¹ serca lub bezobjawow¹ niewy-
dolnoœci¹ skurczow¹ lewej komory po œwie¿o przebytym (12 h do 10 dni) zawale mi-
êœnia sercowego. Niewydolnoœæ serca. Leczenie doros³ych pacjentów z objawow¹
niewydolnoœci¹ serca, gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane, lub u pacjentów nietol-
eruj¹cych leków blokuj¹cych receptory �-adrenergiczne jako terapia wspomagaj¹ca
leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie mo¿na zastosowaæ antagonistów re-
ceptora mineralokortykoidowego. WP: Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renop-
rotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6
do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r¿.;
leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r¿.

Accupro® 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,95

R(1) 8,95

S(2) bezp³.

Accupro® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,31

R(1) 11,81

S(2) bezp³.

Accupro® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx

100% 19,97

R(1) 16,83

S(2) bezp³.

Accupro® 40: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.� Rx

100% 30,86

R(1) 24,99

S(2) bezp³.

Quinapril (1)W: Nadciœnienie têtnicze samoistne: chinapryl jest wskazany w le-
czeniu nadciœnienia têtniczego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów z nadciœnie-
niem têtniczym w monoterapii jak równie¿ w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi z
grupy tiazydów i lekami �-adrenolitycznymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca. Chi-
napryl jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolnoœci serca, podawany w sko-
jarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub glikozydami naparstnicy. WP: Nadciœnienie
têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Pfizer

Acurenal®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,93

R(1) 8,93

S(2) bezp³.

Acurenal®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,76

R(1) 12,26

S(2) bezp³.

Acurenal®: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx

100% 18,91

R(1) 15,77

S(2) bezp³.

Acurenal®: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.� Rx

100% 30,53

R(1) 24,25

S(2) bezp³.

Quinapril (1)W: Nadciœnienie têtnicze samoistne: chinapryl wskazany jest w le-
czeniu nadciœnienia têtniczego samoistnego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów
z nadciœnieniem têtniczym w monoterapii jak i w skojarzeniu z tiazydowymi lekami
moczopêdnymi. Zastoinowa niewydolnoœæ serca: chinapryl stosuje siê w leczeniu
zastoinowej niewydolnoœci serca, w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub gliko-
zydami naparstnicy. Rozpoczêcie leczenia zastoinowej niewydolnoœci serca lekiem
powinno zawsze odbywaæ siê pod œcis³¹ kontrol¹ lekarsk¹. WP: Nadciœnienie têt-

nicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek
u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Bausch Health

Pulsaren® 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx 100% 16,89

Pulsaren® 20: tabl. powl. 20 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,57

R(1) 12,43

S(2) bezp³.

Quinapril (1)W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Chinapryl jest wskazany w le-
czeniu nadciœnienia têtniczego. Chinapryl jest skuteczny u pacjentów z nadciœnie-
niem têtniczym w monoterapii jak równie¿ w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi z
grupy tiazydów i lekami �-adrenolitycznymi. Zastoinowa niewydolnoœæ miêœnia ser-
cowego. Chinapryl jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolnoœci serca, po-
dawany w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi i/lub glikozydami naparstnicy. WP:
Nadciœnienie têtnicze inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 r¿.; przewlek³a
choroba nerek u dzieci od 6 do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18
r¿. (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci
do 18 r¿.

Candepres: tabl. 8 mg - 28 szt. Rx

100% 12,78

30%(1) 6,47

S(2) bezp³.

Candepres: tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 24,66

30%(1) 12,05

S(2) bezp³.

Candepres: tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 42,25

30%(1) 17,02

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego na-
dciœnienia têtniczego u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczen-
iu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹
lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ to-
lerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z inhibitorami ACE u pacjentów z
objawami niewydolnoœci serca mimo optymalnej terapii, gdy leki z grupy antagoni-
stów receptorów dla mineralokortykosteroidów nie s¹ tolerowane. WP: Nadciœnie-
nie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie
renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Candepres - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 20,13

30%(1) 7,52

S(2) bezp³.

Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 38,05

30%(1) 12,82

S(2) bezp³.

Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 39,82

30%(1) 12,79

S(2) bezp³.

Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx

100% 40,94

30%(1) 13,91

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego nad-
ciœnienia têtniczego u doros³ych; w leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie-
¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i za-
burzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
�40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z
inhibitorami ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca mimo optymalnej tera-
pii, gdy leki z grupy antagonistow receptorów dla mineralokortykosteroidów nie s¹ to-
lerowane. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 40,57

30%(1) 13,54

S(2) bezp³.

Candepres - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 40,57

30%(1) 13,54

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu samoistnego nad-
ciœnienia têtniczego u doros³ych; w leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie-
¿y w wieku od 6 do <18 lat; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i za-
burzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
�40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z
inhibitorami ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca mimo optymalnej tera-
pii, gdy leki z grupy antagonistow receptorów dla mineralokortykosteroidów nie s¹ to-
lerowane. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Carzap: tabl. 8 mg - 28 szt. Rx

100% 12,78

30%(1) 6,47

S(2) bezp³.

Carzap: tabl. 8 mg - 56 szt. Rx

100% 24,66

30%(1) 12,05

S(2) bezp³.

Carzap: tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 24,66

30%(1) 12,05

S(2) bezp³.

Carzap: tabl. 16 mg - 56 szt. Rx

100% 47,45

30%(1) 22,22

S(2) bezp³.

Carzap: tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 47,45

30%(1) 22,22

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Lek jest wskazany w: leczeniu samoistnego nadci-
œnienia têtniczego u doros³ych; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser-
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ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komo-
ry �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo opty-
malnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani; leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 20,12

30%(1) 7,51

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 20,12

30%(1) 7,51

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt. Rx

100% 38,34

30%(1) 13,11

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt. Rx

100% 38,34

30%(1) 13,11

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 38,34

30%(1) 13,11

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 38,34

30%(1) 13,11

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 41,43

30%(1) 14,40

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Lek jest wskazany w: leczeniu pierwotnego nadci-
œnienia têtniczego u doros³ych; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser-
ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komo-
ry �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo opty-
malnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani; leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 20,07

30%(1) 7,46

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt. Rx

100% 20,89

30%(1) 7,37

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 56 szt. Rx

100% 38,27

30%(1) 13,04

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt. Rx

100% 39,82

30%(1) 12,79

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 38,27

30%(1) 13,04

S(2) bezp³.

Carzap - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 40,83

30%(1) 13,80

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Lek jest wskazany w: leczeniu pierwotnego nadci-
œnienia têtniczego u doros³ych; leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser-
ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komo-
ry �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo opty-
malnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani; leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-18 lat.
WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Kandesar: tabl. 8 mg - 28 szt. Rx

100% 12,55

30%(1) 6,24

S(2) bezp³.

Kandesar: tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 24,21

30%(1) 11,60

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Lek wskazany jest w: leczeniu samoistnego nadci-
œnienia têtniczego u doros³ych, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ ser-
ca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komo-
ry �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymalnej terapii, gdy
antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ tolerowani, leczeniu nadciœ-
nienia u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat. WP: Nadciœnienie têtnicze u
dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyj-
ne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Orion Corporation

Karbis: tabl. 8 mg - 28 szt. Rx

100% 13,91

30%(1) 7,60

S(2) bezp³.

Karbis: tabl. 8 mg - 56 szt. Rx

100% 25,68

30%(1) 13,07

S(2) bezp³.

Karbis: tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 26,93

30%(1) 14,32

S(2) bezp³.

Karbis: tabl. 16 mg - 56 szt. Rx

100% 49,50

30%(1) 24,27

S(2) bezp³.

Karbis: tabl. 32 mg - 28 szt. Rx

100% 49,50

30%(1) 24,27

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têt-
niczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzi-
e¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
�40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymaln-
ej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ toler-
owani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt. Rx

100% 11,10

30%(1) 4,35

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 60 szt. Rx

100% 21,18

30%(1) 7,66

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt. Rx

100% 21,23

30%(1) 7,71

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt. Rx

100% 40,50

30%(1) 13,47

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 40,38

30%(1) 13,35

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têt-
niczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzi-
e¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
�40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymaln-
ej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ toler-
owani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 30 szt. Rx

100% 11,11

30%(1) 4,36

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 8 mg - 60 szt. Rx

100% 21,27

30%(1) 7,75

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 30 szt. Rx

100% 21,27

30%(1) 7,75

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 16 mg - 60 szt. Rx

100% 40,57

30%(1) 13,54

S(2) bezp³.

Karbis - (IR): tabl. 32 mg - 30 szt. Rx

100% 40,38

30%(1) 13,35

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt wskazany jest w: leczeniu nadciœnienia têt-
niczego pierwotnego u doros³ych, leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzi-
e¿y w wieku od 6 do <18 lat, leczeniu doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca i
zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory
�40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE
u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo optymaln-
ej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹ toler-
owani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Ranacand: tabl. 8 mg - 28 szt. Rx

100% 13,74

30%(1) 7,43

S(2) bezp³.

Ranacand: tabl. 16 mg - 28 szt. Rx

100% 26,60

30%(1) 13,99

S(2) bezp³.

Candesartan cilexetil (1)W: Produkt leczniczy stosuje siê: w leczeniu nadciœnie-
nia têtniczego pierwotnego u doros³ych. W leczeniu nadciœnienia têtniczego u dzieci
i m³odzie¿y w wieku od 6 do <18 lat. Leczenie doros³ych pacjentów z niewydolnoœci¹
serca i zaburzon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej ko-
mory �40%), gdy inhibitory ACE nie s¹ tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora
ACE u pacjentów z utrzymuj¹cymi siê objawami niewydolnoœci serca, pomimo opty-
malnej terapii, wówczas gdy antagoniœci receptora mineralokortykoidowego nie s¹
tolerowani. WP: Nadciœnienie têtnicze u dzieci do 6 r¿.; przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+

Ranbaxy

Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne ni¿ okreœlone
w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka
nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne ni¿
okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; komorowe zaburzenia
rytmu serca inne ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.

Polfenon®: tabl. powl. 150 mg - 20 szt.� Rx
100% 8,16

R(1) 3,20

Polfenon®: tabl. powl. 150 mg - 60 szt.� Rx 100% 23,20

Polfenon®: tabl. powl. 300 mg - 20 szt.� Rx 100% 16,27

Propafenone hydrochloride (1)W: Objawowe tachyarytmie nadkomorowe: czê-
stoskurcz wêz³owy, czêstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespo³em Wol-
fa-Parkinsona-White’a (WPW), napadowe migotanie przedsionków. Zagra¿aj¹ca

¿yciu, ciê¿ka, objawowa tachyarytmia komorowa. WP: Nadkomorowe zaburzenia
rytmu serca inne ni¿ okreœlone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca -
profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne ni¿ okreœlone
w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; komorowe zaburzenia rytmu serca inne ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. Polpharma

Napady anoksemiczne u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka;
niewydolnoœæ serca u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki
wczesnoniemowlêce u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki p³askie;
naczyniaki jamiste

Propranolol Accord: tabl. powl. 10 mg - 50 szt. Rx

100% 4,72

R(1) 4,72

S(2) bezp³.

Propranolol Accord: tabl. powl. 40 mg - 50 szt. Rx

100% 8,81

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Propranolol hydrochloride (1)W: D³awica piersiowa. Nadciœnienie têtnicze.
D³ugotrwa³a profilaktyka zawa³u serca u pacjentów po ostrym zawale miêœnia serco-
wego. Kardiomiopatia przerostowa zawê¿aj¹ca. Dr¿enie samoistne. Nadkomorowe
zaburzenia rytmu serca. Komorowe zaburzenia rytmu serca. Nadczynnoœæ tarczycy
i tyreotoksykoza. Guz chromoch³onny nadnerczy (³¹cznie z �-adrenolitykami). Mi-
grena. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pa-
cjentów z nadciœnieniem wrotnym i ¿ylakami prze³yku. WP: Napady anoksemiczne
u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka; niewydolnoœæ serca u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki
wczesnoniemowlêce u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki p³askie; naczyniaki jamiste (2)
Pacjenci 75+ Accord Healthcare

Propranolol WZF: tabl. 10 mg - 50 szt. Rx

100% 4,72

R(1) 4,72

S(2) bezp³.

Propranolol WZF: tabl. 40 mg - 50 szt. Rx

100% 8,81

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Propranolol hydrochloride (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Leczenie d³awicy pier-
siowej - poza postaci¹ naczynioskurczow¹ (Prinzmetala). Prewencja wtórna i pier-
wotna zawa³u serca u pacjentów z chorob¹ wieñcow¹. Kontrola nadkomorowych i
komorowych typów zaburzeñ rytmu serca. Profilaktyka migreny. Leczenie dr¿enia
samoistnego. Zmniejszenie lêku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu so-
matycznego. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u
pacjentów z nadciœnieniem wrotnym i ¿ylakami prze³yku. Leczenie wspomagaj¹ce
w przypadku nadczynnoœci tarczycy i prze³omu tarczycowego. Leczenie kardiomio-
patii przerostowej (ze zwê¿eniem drogi odp³ywu i/lub œródkomorowym). Postêpowa-
nie oko³ooperacyjne w przypadku guza chromoch³onnego nadnerczy (³¹cznie z
�-adrenolitykiem). WP: Napady anoksemiczne u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka; nie-
wydolnoœæ serca u dzieci do 18 r¿.; naczyniaki wczesnoniemowlêce u dzieci do 18
r¿.; naczyniaki p³askie; naczyniaki jamiste (2)Pacjenci 75+ Polfa Warszawa

Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy

�Absenor®: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg

- 100 szt.�
Rx

100% 41,81

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

�Absenor®: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 100 szt.�
Rx

100% 69,35

B(1) bezp³.

R(2) 3,56

Valproate sodium (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2)Pa-
daczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieœw-
iadomoœci (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand
mal), mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieœwiadomoœci,
napady atoniczne. Lek mo¿e byæ równie¿ stosowany w innych rodzajach padaczki,
niereaguj¹cych odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak: napady padacz-
kowe czêœciowe: zarówno proste (ogniskowe), jak i z³o¿one (psychomotoryczne),
napady wtórne uogólnione, zw³aszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypad-
ku napadów pierwotnie uogólnionych lek czêsto mo¿na stosowaæ w monoterapii. W
napadach czêœciowych czêœciej zachodzi koniecznoœæ wprowadzenia leczenia sko-
jarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach
napadów pierwotnie uogólnionych i czêœciowych. Leczenie fazy maniakalnej w za-
burzeniach afektywnych dwubiegunowych. Leczenie epizodów maniakalnych w
chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub
Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów,
u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem ostrej fazy ma-
nii. U ma³ych dzieci leczenie walproinianem mo¿e byæ terapi¹ 1-szego wyboru jedy-
nie w wyj¹tkowych przypadkach. Lek nale¿y stosowaæ wy³¹cznie z zachowaniem
szczególnej ostro¿noœci po starannym rozwa¿eniu korzyœci i ryzyka, i, jeœli to mo¿li-
we, w monoterapii. Orion Corporation

�Convival Chrono: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 50 szt. (poj. polietylenowy)�
Rx

100% 33,67

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Valproic acid (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2)Padaczka
WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-klonicz-
ne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci. Napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa-Gastauta. Leczenie epizo-
dów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest
przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na
rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproi-
nianem ostrej fazy manii. G.L. Pharma Poland

�Convulex®: syrop 50 mg/ml - 1 but. 100 ml�
Rx

100% 10,26

R(1) 9,01

Valproic acid (1)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka: leczenie pierwotnych napadów padaczkowych uogólnionych (napa-
dy kloniczne, toniczne, napady toniczno-kloniczne, napady nieœwiadomoœci, napa-
dy miokloniczne i atoniczne) oraz czêœciowych napadów padaczkowych, które s¹
lub nie s¹ wtórnie uogólnione. G.L. Pharma Poland

�Convulex® 150: kaps. miêkkie 150 mg - 100 szt.�
Rx

100% 14,64

B(1) 1,29

R(2) 4,49
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�Convulex® 300: kaps. miêkkie 300 mg - 100 szt.�
Rx

100% 27,78

B(1) 1,09

R(2) 4,29

�Convulex® 500: kaps. miêkkie 500 mg - 100 szt.�
Rx

100% 44,49

B(1) bezp³.

R(2) 3,56

Valproic acid (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2)Padaczka
WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: W leczeniu napadów uogólnionych w postaci: napadów mioklonicznych, napa-
dów toniczno-klonicznych, napadów atonicznych, napadów nieœwiadomoœci; napa-
dów ogniskowych: napadów z prostymi i z³o¿onymi objawami, napadów
ogniskowych wtórnie uogólnionych, zespo³u Lennoxa i Gastauta. Choroba afektyw-
na dwubiegunowa: profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych w przypad-
ku nieskutecznoœci produktów litu, karbamazepiny. Leczenie epizodów
maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest prze-
ciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na roz-
wa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii. G.L. Pharma Poland

�Depakine Chrono 500 - (IR): tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 500 mg - 30 szt.�

Rx

100% 21,42

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Valproic acid + Valproate sodium (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-klonicz-
ne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epi-
zodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii. Delfarma

�Depakine Chrono 500 - (IR): tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 500 mg - 30 szt.�

Rx

100% 21,71

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Valproate sodium + Valproic acid (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-klonicz-
ne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epi-
zodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii. Inpharm

Depakine®: syrop 288,2 mg/5 ml - 1 but. 150 ml� Rx
100% 15,87

R(1) 11,38

Valproate sodium (1)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Doroœli i dzieci: w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadacz-
kowymi: w leczeniu napadów padaczkowych uogólnionych: napady kloniczne, to-
niczne, napady toniczno-kloniczne, napady nieœwiadomoœci, napady miokloniczne i
atoniczne; w leczeniu napadów czêœciowych: napady czêœciowe, które s¹ lub nie s¹
wtórnie uogólnione. Sanofi-Aventis France

�Depakine® Chrono 300: tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 300 mg - 30 szt.�

Rx

100% 16,49

B(1) 2,89

R(2) 6,09

�Depakine® Chrono 500: tabl. powl. o przed³.
uwalnianiu 500 mg - 30 szt.�

Rx

100% 22,66

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Valproate sodium + Valproic acid (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-klonicz-
ne, napady atoniczne, napady nieœwiadomoœci; napady czêœciowe: napady proste
lub z³o¿one, napady wtórnie uogólnione, zespó³ Lennoxa - Gastauta. Leczenie epi-
zodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit
jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem
mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie
walproinianem ostrej fazy manii. Sanofi-Aventis

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 100 mg - 30 sasz.� Rx

100% 6,68

B(1) 2,15

R(2) 5,35

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 250 mg - 30 sasz.� Rx

100% 16,33

B(1) 5,00

R(2) 8,20

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 500 mg - 30 sasz.� Rx

100% 27,20

B(1) 4,54

R(2) 7,74

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 750 mg - 30 sasz.� Rx

100% 39,64

B(1) 5,65

R(2) 8,85

Depakine® Chronosphere: granulat o przed³.
uwalnianiu 1000 mg - 30 sasz.� Rx

100% 52,13

B(1) 6,81

R(2) 10,01

Valproic acid + Valproate sodium (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia
umys³owe (2)Padaczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka, napady uogólnione: napady miokloniczne, napady toniczno-klonicz-
ne, napady atoniczne, napady mieszane; napady czêœciowe: napady proste lub z³o-
¿one, napady wtórnie uogólnione: zespo³y specyficzne (Westa, Lennoxa -
Gastauta). Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubieg-
unowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub Ÿle tolerowany. Kontynuacjê
leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u których uzyskano odpo-
wiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem ostrej fazy manii. Sanofi-Aventis

�ValproLEK 300: tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg

- 30 szt.�
Rx

100% 13,49

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

�ValproLEK 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 30 szt.�
Rx

100% 21,76

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Valproate sodium (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (2)Pa-
daczka WP: Neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i atypowe napady nieœwia-
domoœci (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand mal),
postaci mieszane napadów toniczno-klonicznych i napadów nieœwiadomoœci, napa-
dy atoniczne. Ponadto lek mo¿e byæ stosowany w innych rodzajach padaczki, które
nie reaguj¹ na inne leki przeciwdrgawkowe, takich jak: napady czêœciowe, zarówno
proste (o pocz¹tku ogniskowym), jak i z³o¿one (psychomotoryczne), napady wtórnie
uogólnione, zw³aszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypadku napadów pier-
wotnie uogólnionych lek czêsto mo¿na stosowaæ w monoterapii. W napadach czê-
œciowych czêœciej konieczne jest leczenie skojarzone, podobnie jak w napadach
wtórnie uogólnionych oraz w postaciach mieszanych, obejmuj¹cych napady pier-
wotnie uogólnione i czêœciowe. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afekt-
ywnej dwubiegunowej, w przypadku, gdy lit jest przeciwwskazany lub Ÿle
tolerowany. Kontynuacjê leczenia walproinianem mo¿na rozwa¿aæ u pacjentów, u
których uzyskano odpowiedŸ kliniczn¹ na leczenie walproinianem sodu ostrej fazy
manii. Sandoz GmbH

Neuropatia u dzieci do 18 r¿.

Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 14 szt.� Rx

100% 14,14

R(1) 7,40

S(2) bezp³.

Lyrica®: kaps. twarde 75 mg - 56 szt.� Rx

100% 49,27

R(1) 12,73

S(2) bezp³.

Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 14 szt.� Rx

100% 24,27

R(1) 7,60

S(2) bezp³.

Lyrica®: kaps. twarde 150 mg - 56 szt.� Rx

100% 99,22

R(1) 22,94

S(2) bezp³.

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pocho-
dzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest wskaza-
ny w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹
wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w leczeniu
uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych. Upjohn EESV

Lyrica® (IR): kaps. twarde 75 mg - 56 szt.� Rx

100% 49,27

R(1) 12,73

S(2) bezp³.

Lyrica® (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt.� Rx

100% 99,08

R(1) 22,80

S(2) bezp³.

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pocho-
dzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest wskaza-
ny w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹
wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w leczeniu
uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych. Delfarma

Lyrica® (IR): kaps. twarde 150 mg - 56 szt.� Rx

100% 99,52

R(1) 23,24

S(2) bezp³.

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Lek jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego po-
chodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka. Lek jest
wskazany w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub
nie s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe. Lek jest wskazany w
leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u osób doros³ych. Inpharm

Naxalgan: kaps. twarde 75 mg - 60 szt.� Rx

100% 52,62

R(1) 13,24

S(2) bezp³.

Naxalgan: kaps. twarde 150 mg - 60 szt.� Rx

100% 101,47

R(1) 19,51

S(2) bezp³.

Naxalgan: kaps. twarde 300 mg - 60 szt.� Rx 100% X

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Produkt jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodo-
wego i oœrodkowego u osób doros³ych. Produkt jest wskazany w leczeniu skojarzo-
nym napadów czêœciowych u doros³ych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione.
Produkt jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang. GAD) u
osób doros³ych. Vipharm

Preato: tabl. 75 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,87

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Preato: tabl. 75 mg - 56 szt.� Rx

100% 28,64

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Preato: tabl. 100 mg - 56 szt.� Rx

100% 35,80

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Preato: tabl. 150 mg - 56 szt.� Rx

100% 43,52

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Preato: tabl. 200 mg - 56 szt.� Rx

100% 53,40

R(1) 3,98

S(2) bezp³.

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu bólu neuropa-
tycznego pochodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka.
Produkt leczniczy jest wskazany u osób doros³ych w leczeniu skojarzonym napa-
dów czêœciowych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia
lêkowe. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêko-
wych (GAD) u osób doros³ych. Neuraxpharm Arzneimittel

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.� Rx 100% 13,00

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 28 szt.� Rx 100% 16,96

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg

- 56 szt. (w blis. perforowanym)� Rx 100% 30,24

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 56 szt.� Rx 100% 25,88

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 75 mg - 70 szt.� Rx

100% 63,81

R(1) 17,33

S(2) bezp³.

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 28 szt.� Rx 100% 31,92

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 56 szt.� Rx 100% 44,92

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 150 mg - 70 szt.� Rx

100% 123,29

R(1) 27,67

S(2) bezp³.

Pregabalin Sandoz: kaps. twarde 300 mg - 56 szt.� Rx 100% 96,88

Pregabalin (1)Leczenie doros³ych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodo-
wanym procesem nowotworowym WP: Neuropatia u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+
W: Ból neuropatyczny. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu bólu neuropaty-
cznego pochodzenia obwodowego i oœrodkowego u osób doros³ych. Padaczka.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów czêœciowych u
doros³ych, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lêkowe.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeñ lêkowych (ang.
GAD) u osób doros³ych. Sandoz GmbH

Nieswoiste zapalenie jelit inne ni¿ o pod³o¿u
autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; nefropatia IgA inna ni¿
o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; zapalenie
naczyñ inne ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18
r¿.; choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL;
stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
sarkoidoza; œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; ziarniniakowe choroby p³uc - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 30 szt. Rx

100% 18,50

R(1) 5,42

B(2) 2,22

Azathioprine VIS: tabl. 50 mg - 50 szt. Rx

100% 29,02

R(1) 5,09

B(2) 1,89

Azathioprine (1)W: Produkt leczniczy jest lekiem immunosupresyjnym. Stosowa-
ny jest w monoterapii lub czêœciej w skojarzeniu z innymi lekami (zazwyczaj kortyko-
steroidami). W chorobach o pod³o¿u autoimmunologicznym, takich jak: toczeñ ru-
mieniowaty uk³adowy, ciê¿kie reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skór-
no-miêœniowe, zapalenie wielomiêœniowe, guzkowe zapalenie oko³otêtnicze, pê-
cherzyca zwyczajna-piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistoœæ
hemolityczna, przewlek³a oporna plamica ma³op³ytkowa, autoimmunologiczne prze-
wlek³e zapalenie w¹troby; azatioprynê stosuje siê, gdy: choroby te s¹ oporne na kor-
tykosteroidy, kortykosteroidy s¹ przeciwwskazane, lub konieczne by³oby leczenie
kortykosteroidami w dawkach powoduj¹cych ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane. U pa-
cjentów, u których wystêpuj¹ dzia³ania niepo¿¹dane, azatioprynê stosuje siê w celu
zmniejszenia dawek podtrzymuj¹cych steroidów. Dzia³ania terapeutyczne wyst¹piæ
mog¹ po kilku tyg. lub m-cach leczenia. Po przeszczepieniu narz¹dów takich jak:
nerki, serce i w¹troba. Produkt leczniczy stosuje siê, aby wyd³u¿yæ czas prze¿ycia
przeszczepianych narz¹dów oraz w celu zmniejszenia dawek kortykosteroidów nie-
zbêdnych po przeszczepieniu nerek. WP: Nieswoiste zapalenie jelit inne ni¿ o pod-
³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; nefropatia IgA inna ni¿ o pod³o¿u au-
toimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; zapalenie naczyñ inne ni¿ o pod³o¿u
autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; choroby autoimmunizacyjne inne ni¿ okre-
œlone w ChPL; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarko-
idoza; œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; ziarniniakowe choroby p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
(2)Nowotwory z³oœliwe Vis

Imuran®: tabl. powl. 25 mg - 100 szt. Rx 100% 41,20

Imuran®: tabl. powl. 50 mg - 100 szt. Rx

100% 54,26

R(1) 3,56

B(2) bezp³.

Azathioprine (1)W: Lek jest antymetabolitem o w³aœciwoœciach immunosupresyj-
nych. Stosowany jest w monoterapii lub, czêœciej, w skojarzeniu z innymi lekami
(zwykle glikokortykosteroidami) lub procedurami immunosupresyjnymi. Dzia³anie
terapeutyczne produktu leczniczego mo¿e wyst¹piæ dopiero po tygodniach lub mie-
si¹cach leczenia. Podawany w skojarzeniu z glikokortykosteroidami czêsto umo¿li-
wia zmniejszenie dawek tych leków, ograniczaj¹c w ten sposób toksycznoœæ
zwi¹zan¹ ze stosowaniem ich d³ugotrwale i w du¿ych dawkach. Stosowanie produk-
tu leczniczego w skojarzeniu z glikokortykosteroidami i/lub innymi lekami immuno-
supresyjnymi oraz zabiegami, wskazane jest w celu poprawienia prze¿ycia prze-
szczepianych narz¹dów, takich jak nerki, serce i w¹troba, oraz zmniejszenia dawek
glikokortykosteroidów u pacjentów po przeszczepieniu nerek. Lek stosowany w mo-
noterapii lub, czêœciej, w skojarzeniu z glikokortykosteroidami i/lub innymi lekami
oraz procedurami, wykaza³ skutecznoœæ terapeutyczn¹ (w tym równie¿ umo¿liwia³
zmniejszenie dawek lub ca³kowite odstawienie glikokortykosteroidów) u niektórych
pacjentów cierpi¹cych na nastêpuj¹ce choroby: ciê¿kie reumatoidalne zapalenie st-
awów, toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zapalenie skórno-miêœniowe/zapalenie wie-
lomiêœniowe, autoimmunologiczne przewlek³e aktywne zapalenie w¹troby, pêche-
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rzycê zwyk³¹, guzkowe zapalenie têtnic, autoimmunologiczn¹ niedokrwistoœæ he-
molityczn¹, przewlek³¹ samoistn¹ plamicê ma³op³ytkow¹ oporn¹ na leczenie. WP:
Nieswoiste zapalenie jelit inne ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18
r¿.; nefropatia IgA inna ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; zapa-
lenie naczyñ inne ni¿ o pod³o¿u autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 r¿.; choroby
autoimmunizacyjne inne ni¿ okreœlone w ChPL; stan po przeszczepie koñczyny, ro-
gówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc - w przypad-
kach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ziarniniakowe choroby p³uc - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Nowotwory z³oœliwe Aspen Pharma Trading Limited

Niewydolnoœæ serca inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie
renoprotekcyjne u dzieci do 18 r¿.

Enarenal®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 3,88

R(1) 3,88

S(2) bezp³.

Enarenal®: tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 7,74

R(1) 5,38

S(2) bezp³.

Enarenal®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 6,55

R(1) 4,19

S(2) bezp³.

Enarenal®: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 12,62

R(1) 7,91

S(2) bezp³.

Enarenal®: tabl. 20 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,05

R(1) 7,34

S(2) bezp³.

Enarenal®: tabl. 20 mg - 60 szt.� Rx

100% 21,61

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Enalapril maleate (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie objawowej
niewydolnoœci serca. Zapobieganie objawowej niewydolnoœci serca u pacjentów z
bezobjawowym zaburzeniem czynnoœci (dysfunkcj¹) lewej komory serca (frakcja
wyrzutowa �35%). WP: Niewydolnoœæ serca inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci
do 18 r¿.; przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne u
dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe -
premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Demezon: tabl. 1 mg - 40 szt.� Rx
100% 30,83

R(1) 6,38

Demezon: tabl. 4 mg - 20 szt.� Rx
100% 58,53

R(1) 8,92

Dexamethasone (1)W: Wskazania do refundacji. Obrzêk mózgu wywo³any gu-
zem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, bakteryjnym zapaleniem opon mózgo-
wych, ropniem mózgu. Ciê¿ki ostry napad astmy. Pocz¹tkowy etap leczenia rozle-
g³ych, ciê¿kich chorób skóry o ostrym przebiegu wra¿liwych na dzia³anie glikokorty-
kosteroidów, np. erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egzema. Pocz¹tkowy etap
leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty
(zw³aszcza jego trzewne formy). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoid-
alnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub
objawy pozastawowe. Ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami toksycznymi (np. gruŸli-
ca, dur brzuszny; wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹). Leczenie pa-
liatywne nowotworów z³oœliwych. Dodatkowo dla dawki 4 mg: profilaktyka i leczen-
ie wymiotów pooperacyjnych, lub wywo³anych leczeniem cytostatykami w ramach
terapii przeciwwymiotnej. Wskazania z ChPL. Obrzêk mózgu wywo³any guzem
mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych,
ropniem mózgu. Ciê¿ki ostry napad astmy. Pocz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych,
ciê¿kich chorób skóry o ostrym przebiegu wra¿liwych na dzia³anie glikokortykoste-
roidów, np. erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egzema. Pocz¹tkowy etap le-
czenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty
(zw³aszcza jego trzewne formy). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoid-
alnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub
objawy pozastawowe. Ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami toksycznymi (np. gruŸli-
ca, dur brzuszny; wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹). Leczenie pa-
liatywne nowotworów z³oœliwych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu CO-
VID-19 u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych o mc. wyno-
sz¹cej co najmniej 40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Dodatkowo dla dawki 4 mg:
profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, lub wywo³anych leczeniem cyto-
statykami w ramach terapii przeciwwymiotnej. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie
wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe -
premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Sun Farm

Dexamethasone Krka: tabl. 20 mg - 20 szt. (blister)
�

Rx
100% 284,35

R(1) 36,31

Dexamethasone Krka: tabl. 40 mg - 20 szt. (blister)
�

Rx
100% 552,95

R(2) 56,89

Dexamethasone (1)W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburze-
nia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Zaburzenia au-
toimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologic-
zne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne. Prze-
rzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych
przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymi-
otnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfocytowej,
ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po-
³¹czeniu z innymi lekami. (2)W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Za-
burzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Zaburze-
nia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hemat-
ologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³a-
nych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciw-
wymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfocyto-
wej, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego,
w po³¹czeniu z innymi lekami. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce -
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja -
w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Krka

Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 20 mg - 20 szt.� Rx
100% 282,18

R(1) 34,14

Dexamethasone (1)W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburze-
nia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hemat-
ologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³a-
nych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciw-
wymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblast-
ycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami.
WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL Inpharm

Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 20 mg - 20 szt.� Rx
100% 281,95

R(1) 33,91

Dexamethasone (1)W: Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburze-
nia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hemat-
ologiczne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne.
Przerzutowy ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³a-
nych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciw-
wymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblast-
ycznej, choroby Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami.
WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL Delfarma

Dexamethasone Krka - (IR): tabl. 8 mg - 20 szt.� Rx
100% 119,12

R(1) 19,91

Dexamethasone (1)W: Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z
objawami zwiêkszonego ciœnienia wewn¹trzczaszkowego potwierdzonego badan-
iem przy u¿yciu tomografii komputerowej) wywo³any guzem mózgu, interwencj¹
neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu. Choroby p³uc i dróg oddechowych. Za-
ostrzenie objawów astmy w przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortyko-
steroidów doustnych (ang. OCS), krup. Choroby dermatologiczne. Pocz¹tkowy
etap leczenia rozleg³ych, powa¿nych, ostrych chorób skóry wra¿liwych na dzia³anie
glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry), pêcherzyca
zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reumatyczne. Pocz¹tkowy
etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumienio-
waty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich jak guzkowe zapalenie têt-
nic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do 2 tyg. w przypadkach wspó³to-
warzysz¹cego pozytywnego wyniku badania serologicznego wirusowego zapalenia
w¹troby typu B). Powa¿ny, postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego za-
palenia stawów, np. szybko postêpuj¹ce destrukcyjne formy choroby i/lub objawy
pozastawowe. Powa¿ny uk³adowy przebieg m³odzieñczego idiopatycznego zapale-
nia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologiczne. Idiopatyczna plamica ma-
³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. GruŸlicze zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Produkt lecz-
niczy, 4 mg, tabl. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjen-
tów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych, o mc. wynosz¹cej co najmniej
40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Choroby onkologiczne. Opieka paliatywna w
chorobach nowotworowych. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cy-
tostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi œrodkami przeciwwymiotnymi.
Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choro-
by Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choro-
by. Profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwy-
miotnej. WP: Nowotwory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL Inpharm

Pabi-Dexamethason: tabl. 0,5 mg - 20 szt. (blister) Rx
100% 11,38

R(1) 7,67

Pabi-Dexamethason: tabl. 1 mg - 20 szt. Rx
100% 21,95

R(1) 11,33

Pabi-Dexamethason: tabl. 4 mg - 20 szt. Rx
100% 62,83

R(1) 13,22

Pabi-Dexamethason: tabl. 8 mg - 20 szt. Rx
100% 119,89

R(1) 20,68

Pabi-Dexamethason: tabl. 20 mg - 20 szt. Rx
100% 284,38

R(1) 36,34

Dexamethasone (1)W: Dawka 0,5 mg oraz 1 mg. Choroby reaguj¹ce na leczenie
glikokortykosteroidami. Pomocniczo w kontroli obrzêku mózgu. Dawka 4 mg oraz 8
mg. Choroby neurologiczne. Obrzêk mózgu (wy³¹cznie z objawami zwiêkszone-
go ciœnienia wewn¹trzczaszkowego potwierdzonego badaniem przy u¿yciu tomog-
rafii komputerowej) wywo³any guzem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, rop-
niem mózgu. W leczeniu skojarzonym zapalenia mózgu i zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Choroby p³uc i dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów ast-
my w przypadkach, w których w³aœciwe jest u¿ycie kortykosteroidów doustnych
(ang. OCS). Krup. W fazie aktywnej sarkoidozy. Choroby dermatologiczne. Po-
cz¹tkowy etap leczenia rozleg³ych, ciê¿kich, ostrych chorób skóry wra¿liwych na
dzia³anie glikokortykosteroidów, np. erytrodermia (z³uszczaj¹ce zapalenie skóry),
pêcherzyca zwyk³a, egzema. Zaburzenia autoimmunologiczne i choroby reu-
matyczne. Pocz¹tkowy etap leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak
uk³adowy toczeñ rumieniowaty. Fazy aktywne uk³adowych zapaleñ naczyñ, takich
jak guzkowe zapalenie têtnic (czas trwania terapii powinien byæ ograniczony do
dwóch tygodni w przypadkach wspó³towarzysz¹cego pozytywnego wyniku badania
serologicznego wirusowego zapalenia w¹troby typu B). Ciê¿ki postêpuj¹cy przebieg
aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postêpuj¹ce destrukcyj-
ne formy choroby i/lub objawy pozastawowe. Ciê¿ki uk³adowy przebieg m³odzieñ-
czego idiopatycznego zapalenia stawów (choroba Stilla). Choroby hematologicz-
ne. Idiopatyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby zakaŸne. Ciê¿kie
choroby zakaŸne wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹. Choroby on-
kologiczne. Opieka paliatywna w chorobach nowotworowych. Profilaktyka i leczen-
ie wymiotów wywo³anych przez cytostatyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z inny-
mi lekami przeciwwymiotnymi. Leczenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej
bia³aczki limfoblastycznej, ostrej bia³aczki limfocytowej, choroby Hodgkina i ch³onia-
ka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. Inne choroby. Profilaktyka i lecze-
nie wymiotów pooperacyjnych, w ramach terapii przeciwwymiotnej. Dawka 20 mg.
Choroby dermatologiczne. Pêcherzyca zwyk³a. Zaburzenia autoimmunologicz-
ne i choroby reumatyczne. Zapalenie miêœni. Choroby hematologiczne. Idiopa-
tyczna plamica ma³op³ytkowa u doros³ych. Choroby onkologiczne. Przerzutowy
ucisk rdzenia krêgowego. Profilaktyka i leczenie wymiotów wywo³anych przez cyto-
statyki, chemioterapiê emetogenn¹ wraz z innymi lekami przeciwwymiotnymi. Le-
czenie objawowego szpiczaka mnogiego, ostrej bia³aczki limfoblastycznej, choroby
Hodgkina i ch³oniaka nieziarniczego, w po³¹czeniu z innymi lekami. WP: Nowot-
wory z³oœliwe - leczenie wspomagaj¹ce - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; nowotwory z³oœliwe - premedykacja - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL Adamed

Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie
wspomagaj¹ce

Furosemid Medreg: tabl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 7,02

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Furosemide (1)W: Leczenie obrzêku pochodzenia sercowego. Leczenie obrzêku
pochodzenia w¹trobowego. Leczenie obrzêku pochodzenia nerkowego (w przypad-
ku zespo³u nerczycowego niezbêdne jest leczenie pierwotnej choroby). Nadciœnie-
nie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci.
WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce (2)Pa-
cjenci 75+ MedReg

Furosemidum Polfarmex: tabl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 9,07

R(1) 3,40

S(2) bezp³.

Furosemide (1)W: Obrzêki, bêd¹ce objawem chorób uk³adu kr¹¿enia (np. zastoi-
nowa niewydolnoœæ serca); obrzêki na skutek retencji p³ynów w przypadku przewle-
k³ych chorób nerek (np. w zespole nerczycowym); obrzêki na skutek retencji p³ynów
w przypadku chorób w¹troby; nadciœnienie têtnicze ³agodne lub umiarkowane.
WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i leczenie wspomagaj¹ce (2)Pa-
cjenci 75+ Polfarmex

Furosemidum Polpharma: tabl. 40 mg - 30 szt. Rx

100% 8,87

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Furosemide (1)W: Leczenie obrzêków. Lek stosowany jest u doros³ych i dzieci w
leczeniu obrzêków zwi¹zanych z zastoinow¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, z marsko-
œci¹ w¹troby i chorobami nerek, gdy wskazane jest zastosowanie leków moczopêd-
nych o silnym i szybkim dzia³aniu. Leczenie nadciœnienia têtniczego. Lek stosuje siê
w leczeniu nadciœnienia têtniczego u doros³ych, g³ównie w skojarzeniu z innymi le-
kami przeciwnadciœnieniowymi. WP: Objawowe przerzuty w OUN - profilaktyka i le-
czenie wspomagaj¹ce (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Objaw Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie
pierwszoliniowe

Adipine: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,39

30%(1) 2,35

S(2) bezp³.

Adipine: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,52

30%(1) 3,76

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Bausch Health

Agen 5 - (IR): tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 12,18

30%(1) 3,65

S(2) bezp³.

Agen 10 - (IR): tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 22,83

30%(1) 6,85

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Delfarma

Agen® 5: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,20

30%(1) 2,16

S(2) bezp³.

Agen® 5: tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 12,41

30%(1) 3,72

S(2) bezp³.

Agen® 10: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,81

30%(1) 4,14

S(2) bezp³.

Agen® 10: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 23,28

30%(1) 6,98

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Aldan®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,84

30%(1) 2,80

S(2) bezp³.

Aldan®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,78

30%(1) 4,70

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: W leczeniu nadciœnienia têtniczego, stabilnej d³awicy piersiow-
ej oraz naczynioskurczowej d³awicy piersiowej (angina Prinzmetala). WP: Objaw
Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci
75+ Polfarmex

Alneta: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,67

30%(1) 2,63

S(2) bezp³.

Alneta: tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 14,04

30%(1) 4,21

S(2) bezp³.

Alneta: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,78

30%(1) 4,70

S(2) bezp³.
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Alneta: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 26,55

30%(1) 7,97

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Krka

Amlodipine Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,23

30%(1) 1,57

S(2) bezp³.

Amlodipine Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 9,80

30%(1) 2,94

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Amlodipine Bluefish: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,21

30%(1) 1,56

S(2) bezp³.

Amlodipine Bluefish: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 9,89

30%(1) 2,97

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa. Na-
czynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Bluefish Pharma

Amlomyl: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 6,13

30%(1) 1,84

S(2) bezp³.

Amlomyl: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,82

30%(1) 3,25

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna i naczynioskurczo-
wa d³awica piersiowa. Naczynioskurczowa dusznica piersiowa (Prinzmetala). WP:
Objaw Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)
Pacjenci 75+ Mylan Ireland Limited

Amlopin®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,47

30%(1) 3,43

S(2) bezp³.

Amlopin®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 16,43

30%(1) 6,35

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa. Na-
czynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda zwi¹za-
ny z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Amlopin® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 6,19

30%(1) 1,86

S(2) bezp³.

Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 9,85

30%(1) 2,96

S(2) bezp³.

Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,65

30%(1) 4,10

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Delfarma

Amlopin® - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx 100% 6,05

Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx 100% 9,84

Amlopin® - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,60

30%(1) 4,08

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Amlozek®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,14

30%(1) 8,10

S(2) bezp³.

Amlozek®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 19,13

30%(1) 9,05

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Adamed

Cardilopin: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,34

30%(1) 2,82

S(2) bezp³.

Cardilopin: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,15

30%(1) 2,15

S(2) bezp³.

Cardilopin: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,77

30%(1) 4,13

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Proterapia

Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 30 szt. (2 blistry) Rx
100% 5,05

R(1) 4,65

Nitrendypina EGIS: tabl. 10 mg - 60 szt. (4 blistry) Rx
100% 10,10

R(1) 6,10

Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 30 szt. (2 blistry) Rx
100% 7,95

R(1) 3,95

Nitrendypina EGIS: tabl. 20 mg - 60 szt. (4 blistry) Rx
100% 15,45

R(1) 7,45

Nitrendipine (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego samoistnego. WP: Objaw
Raynauda zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe Egis

Normodipine®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 6,47

30%(1) 1,94

S(2) bezp³.

Normodipine®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,47

30%(1) 3,74

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Gedeon Richter

Tenox®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,67

30%(1) 2,63

S(2) bezp³.

Tenox®: tabl. 5 mg - 90 szt.� Rx

100% 21,43

30%(1) 6,43

S(2) bezp³.

Tenox®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,78

30%(1) 4,70

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa.
Naczynioskurczowa d³awica piersiowa (typu Prinzmetala). WP: Objaw Raynauda
zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+ Krka

Vilpin®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,44

30%(1) 2,40

S(2) bezp³.

Vilpin®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,57

30%(1) 4,49

S(2) bezp³.

Amlodipine (1)W: Nadciœnienie têtnicze, przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa,
naczynioskurczowa d³awica piersiowa (d³awica Prinzmetala). WP: Objaw Raynau-
da zwi¹zany z twardzin¹ uk³adow¹ - leczenie pierwszoliniowe (2)Pacjenci 75+

Teva Pharmaceuticals Polska

Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji
seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub
przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu

Diphereline® SR 3,75: inj. dom. [liof. do przyg. zaw. o
przed³. uwaln.] 3,75 mg - 1 zest. Rx

100% 282,37

B(1) bezp³.

R(2) 128,40

Triptorelin (1)Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania p³ciowego
u dzieci (2)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ
preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do
stosowania cyproteronu
W: Leczenie raka gruczo³u krokowego kiedy wymagane jest obni¿enie stê¿enia te-
stosteronu do stê¿enia charakterystycznego dla braku czynnoœci gruczo³ów p³cio-
wych (stê¿enia kastracyjnego). Korzystny efekt leczenia jest bardziej wyraŸniejszy i
czêstszy, jeœli pacjent nie otrzyma³ wczeœniej ¿adnego innego leczenia hormonalne-
go. Rak sutka u kobiet przed menopauz¹ i po menopauzie, gdy wskazane jest lecze-
nie hormonalne. Przedwczesne dojrzewanie p³ciowe (przed 8 r¿. u dziewcz¹t i przed
10 r¿. u ch³opców). Endometrioza narz¹dów p³ciowych i zewnêtrzna (stadium I- IV).
Leczenie nie powinno byæ prowadzone d³u¿ej ni¿ przez 6 m-cy. Nie zaleca siê rozpo-
czynania 2-ego cyklu leczenia tryptorelin¹ lub innym analogiem GnRH. Leczenie
w³ókniakomiêœniaków macicy w zakresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego
lub u pacjentek, których nie zakwalifikowano do zabiegu chirurgicznego. Niep³odn-
oœæ u kobiet. Leczenie uzupe³niaj¹ce w po³¹czeniu z podawaniem gonadotropin
(hMG, FSH, hCG) w celu wywo³ania jajeczkowania, w przygotowaniu do zap³odnie-
nia zewn¹trzustrojowego i przeniesienia zarodka do macicy. Ipsen Poland

Diphereline® SR 11,25 mg: inj. dom. [liof. do przyg.
zaw. o przed³. uwaln.] 11,25 mg - 1 zest. Rx

100% 612,54

R(1) 64,36

Triptorelin (1)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zabu-
rzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ
do stosowania cyproteronu
W: Rak gruczo³u krokowego. Leczenie raka gruczo³u krokowego kiedy wymagane
jest obni¿enie stê¿enia testosteronu do stê¿enia charakterystycznego dla braku
czynnoœci gruczo³ów p³ciowych (stê¿enia kastracyjnego). Pacjenci, którzy uprzedn-
io nie byli poddawani terapii hormonalnej, lepiej reaguj¹ na leczenie tryptorelin¹.
Przedwczesne dojrzewanie p³ciowe pochodzenia oœrodkowego (przed 8. r¿. u
dziewcz¹t i przed 10. r¿. u ch³opców). Ipsen Poland

Eligard® 7,5 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 7,5 mg - 1 zest.� Rx

100% 284,44

R(1) 101,71

Eligard® 22,5 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 22,5 mg - 1 zest.� Rx

100% 651,63

R(1) 103,45

Eligard® 45 mg: inj. podsk. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 45 mg - 1 zest.� Rx

100% 1222,92

R(1) 126,57

Leuprorelin acetate (1)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpozna-
niem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub prze-
ciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Preparat jest wskazany w leczeniu hormonozale¿nego, zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego oraz, w po³¹czeniu z radioterapi¹, w leczeniu hormonozale¿ne-
go raka wysokiego ryzyka ograniczonego do gruczo³u krokowego i hormonozale¿-
nego raka gruczo³u krokowego miejscowo zaawansowanego. RECORDATI

Gonapeptyl Daily: inj. [roztw.] 0,1 mg/ml

- 7 amp.-strzyk. 1 ml Rx
100% 170,03

R(1) 3,20

Triptorelin (1)Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczes-
nej owulacji u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, poddawanych kontrolowanej
hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli WP: Obni¿enie popêdu u osób z
rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci
lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Produkt wskazany jest do desensytyzacji przysadki mózgowej i zapobiegania
przedwczesnemu, nag³emu zwiêkszeniu aktywnoœci hormonu luteinizuj¹cego (LH)
u kobiet, u których dokonuje siê kontrolowanej hiperstymulacji jajników w ramach
technik wspomaganego rozrodu (ang. ART). W badaniach klinicznych lek stosowa-
ny by³ w cyklach, w których do stymulacji stosowano zarówno hormon folikulotropo-
wy (FSH) uzyskany z moczu kobiet po menopauzie lub rekombinowany, jak te¿
ludzk¹ gonadotropinê menopauzaln¹ (ang. HMG). Ferring

Leuprostin: implant 3,6 mg - 1 szt.� Rx
100% 216,29

R(1) 33,56

Leuprostin: implant 5 mg - 1 szt.� Rx
100% 568,20

R(1) 20,02

Leuprorelin acetate (1)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpozna-
niem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub prze-
ciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Paliatywne leczenie pacjentów z zaawansowanym, hormonozale¿nym rakiem
gruczo³u krokowego. Regiomedica

Librexa: implant 11,25 mg - 1 amp.-strzyk.� Rx
100% 545,64

R(1) 9,60

Leuprorelin acetate (1)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpozna-
niem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub prze-
ciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u mê¿czyzn: do objawowego le-
czenia zaawansowanego hormonozale¿nego raka gruczo³u krokowego, do miejsco-
wego leczenia hormonozale¿nego raka gruczo³u krokowego; jako leczenie
uzupe³niaj¹ce podczas i po zakoñczeniu radioterapii. LEK-AM

Reseligo: implant w amp.-strzyk. 3,6 mg - 1 szt. Rx
100% 173,53

R(1) 3,20

Reseligo: implant w amp.-strzyk. 10,8 mg - 1 szt. Rx
100% 519,28

R(2) 8,96

Goserelin (1)Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu
u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku sku-
tecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu (2)Rak prostaty WP:
Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w
przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Dawka 3,6 mg. Leczenie raka gruczo³u krokowego, w nastêpuj¹cych przypadk-
ach: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami w przypadku, gdy leczenie
goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do kastracji chirurgicznej pod wzg-
lêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego, jako alternatywa dla kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy
leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do leczenia antyandroge-
nowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce ra-
dioterapiê u pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego - miejscowym o wysokim
ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê
czasu prze¿ycia bez objawów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie
neoadjuwantowe przed radioterapi¹ u pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego -
miejscowym o wysokim ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u których gosereli-
na wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzu-
pe³niaj¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym
rakiem gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazu-
je poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby. Zaawansowany rak piersi u ko-
biet w okresie przed - i oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie
hormonalne. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako alternatywa dla
chemioterapii w standardowym leczeniu wczesnego raka piersi z dodatnimi recept-
orami estrogenowymi (ER) u kobiet w okresie przed - i oko³o menopauzalnym. En-
dometrioza: w leczeniu endometriozy, produkt leczniczy ³agodzi objawy choroby, w
tym ból, oraz zmniejsza rozmiary i liczbê zmian endometrialnych. Œcieñczenie endo-
metrium: produkt leczniczy jest wskazany w celu wstêpnego œcieñczenia endometr-
ium przed zabiegiem ablacji lub resekcji. W³ókniaki macicy: przed zabiegiem
operacyjnym, w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza w celu poprawy parametrów he-
matologicznych u pacjentek z niedokrwistoœci¹. Rozród wspomagany: zahamowa-
nie czynnoœci przysadki jako przygotowanie do superowulacji. Dawka 10,8 mg.
Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzuta-
mi, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miej-
scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako alternatywa dla kastracji
chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skute-
cznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿y-
cia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z rakiem gruczo³u
krokowego - miejscowym o wysokim ryzyku lub miejscowo zaawansowanym - u któ-
rych goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby i ca³kowi-
tego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed radioterapi¹ u
pacjentów z rakiem gruczo³u krokowego - miejscowym o wysokim ryzyku lub miej-
scowo zaawansowanym - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia
bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³niaj¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pa-
cjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku
progresji, u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów
choroby. Alvogen

Xanderla: implant w amp.-strzyk. 3,6 mg - 1 amp.-strzyk. Rx
100% 175,12

R(1) 4,79

Goserelin (1)Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty, Zahamowanie czynno-
œci przysadki u pacjentek w wieku poni¿ej 40 roku ¿ycia, w przygotowaniu do kontro-
lowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refunda-
cja do 3 cykli WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji
seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania
cyproteronu
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzu-
tami w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miej-
scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do
kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywal-
n¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu
prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z ograniczonym do
narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ry-
zyku nawrotu - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez obja-
wów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed
radioterapi¹ u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowa-
nym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu - u których goserelina
wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³nia-
j¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem
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gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje po-
prawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby. Zaawansowany rak piersi u kobiet w
okresie przed- i oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie hormonal-
ne. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako metoda alternatywna dla
chemioterapii w standardowym leczeniu wczesnego raka piersi z dodatnimi recept-
orami estrogenowymi (ER) u kobiet w okresie przed- i oko³o menopauzalnym. Endo-
metrioza: w leczeniu endometriozy, produkt leczniczy ³agodzi objawy choroby, w
tym ból oraz zmniejsza wielkoœæ i liczbê zmian endometrialnych. Œcieñczenie endo-
metrium: produkt leczniczy jest wskazany w celu wstêpnego œcieñczenia endometr-
ium macicy przed zabiegiem ablacji lub resekcji. W³ókniaki macicy: przed zabiegiem
operacyjnym, w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza w celu poprawy parametrów he-
matologicznych u pacjentek z niedokrwistoœci¹ z w³ókniakami. Rozród wspomaga-
ny: zahamowanie czynnoœci przysadki w przygotowaniu na superowulacjê.

Teva Pharmaceuticals Polska

Xanderla LA: implant w amp.-strzyk. 10,8 mg

- 1 amp.-strzyk. Rx
100% 500,57

R(1) 8,96

Goserelin (1)Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburz-
eñ preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do
stosowania cyproteronu
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzu-
tami w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywaln¹ skutecznoœæ do
kastracji chirurgicznej pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu prze¿ycia; w leczeniu miej-
scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego jako metoda alternatywna do
kastracji chirurgicznej, w przypadku, gdy leczenie goserelin¹ wykazuje porównywal-
n¹ skutecznoœæ do leczenia antyandrogenowego pod wzglêdem wyd³u¿enia czasu
prze¿ycia; jako leczenie uzupe³niaj¹ce radioterapiê u pacjentów z ograniczonym do
narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ry-
zyku nawrotu - u których goserelina wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez obja-
wów choroby i ca³kowitego czasu prze¿ycia; jako leczenie neoadjuwantowe przed
radioterapi¹ u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowa-
nym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku nawrotu - u których goserelina
wykazuje poprawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby; jako leczenie uzupe³nia-
j¹ce prostatektomiê radykaln¹ u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem
gruczo³u krokowego o du¿ym ryzyku progresji, u których goserelina wykazuje po-
prawê czasu prze¿ycia bez objawów choroby. Teva Pharmaceuticals Polska

Zoladex®: implant podskórny 3,6 mg - 1 strzyk.-aplik. Rx
100% 235,79

R(1) 65,46

Zoladex® LA : implant podskórny 10,8 mg

- 1 strzyk.-aplik. Rx
100% 714,74

R(2) 203,11

Goserelin (1)Rak piersi i rak trzonu macicy, Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu
u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w przypadku braku sku-
tecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu (2)Rak prostaty WP:
Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ preferencji seksualnych w
przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do stosowania cyproteronu
W: Dawka 3,6 mg. Leczenie raka gruczo³u krokowego w nastêpuj¹cych przypadk-
ach: leczenie raka gruczo³u krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu
wykaza³o poprawê prze¿ycia porównywaln¹ z chirurgiczn¹ kastracj¹; leczenie miej-
scowo zaawansowanego raka gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do
chirurgicznej kastracji, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia
porównywaln¹ z antyandrogenami; leczenie uzupe³niaj¹ce po radioterapii u pacjen-
tów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u
krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o po-
prawê w zakresie prze¿ycia bez objawów choroby i prze¿ycia ca³kowitego; leczenie
neoadjuwantowe przed rozpoczêciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do
narz¹du lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ry-
zyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿y-
cia bez objawów choroby; leczenie uzupe³niaj¹ce po radykalnej prostatektomii u
pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ry-
zyku postêpu choroby, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie
prze¿ycia bez objawów choroby. Leczenie raka sutka u kobiet w okresie przed- i
oko³omenopauzalnym, u których w³aœciwe jest leczenie hormonalne. Leczenie en-
dometriozy, produkt ³agodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkoœæ i
liczbê zmian endometrialnych. Produkt jest wskazany do wstêpnego œcieñczenia
endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium. W³ók-
niaki macicy: w po³¹czeniu z preparatami ¿elaza przed zabiegiem operacyjnym pro-
wadzi do poprawy parametrów hematologicznych. Rozród wspomagany: produkt
jest podawany w celu zahamowania czynnoœci przysadki w przygotowaniu do su-
perowulacji. Dawka 10,8 mg. Produkt jest wskazany w: leczeniu raka gruczo³u kro-
kowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia
porównywaln¹ z chirurgiczn¹ kastracj¹; leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego, jako metoda alternatywna do chirurgicznej kastracji, gdzie za-
stosowanie produktu wykaza³o poprawê prze¿ycia porównywaln¹ z antyandrogena-
mi; leczeniu uzupe³niaj¹cym po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narz¹du
lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku na-
wrotu, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez
objawów choroby i prze¿ycia ca³kowitego; leczeniu neoadjuwantowym przed rozpo-
czêciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narz¹du lub miejscowo za-
awansowanym rakiem gruczo³u krokowego, o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie
zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez objawów cho-
roby; leczeniu uzupe³niaj¹cym po radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejsco-
wo zaawansowanym rakiem gruczo³u krokowego o wysokim ryzyku postêpu
choroby, gdzie zastosowanie produktu wykaza³o poprawê w zakresie prze¿ycia bez
objawów choroby. AstraZeneca

Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

Risendros® 35: tabl. powl. 35 mg - 4 szt. Rx

100% 14,39

30%(1) 6,06

S(2) bezp³.

Risendros® 35: tabl. powl. 35 mg - 12 szt. Rx 100% X

Risedronate sodium (1)Osteoporoza WP: Osteoporoza posterydowa - profilak-
tyka (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka z³amañ kr-
êgów. Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia
ryzyka z³amañ szyjki koœci udowej. Leczenie osteoporozy u mê¿czyzn z du¿ym ry-
zykiem z³amañ. Zentiva

Otêpienie z cia³ami Lewy’ego

Nimvastid: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 14,62

30%(1) 11,44

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 3 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 24,50

30%(1) 18,13

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 3 mg - 56 szt.� Rx-z

100% 48,01

30%(1) 35,27

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 36,38

30%(1) 26,83

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt.� Rx-z

100% 71,16

30%(1) 52,05

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 6 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 48,01

30%(1) 35,27

S(2) bezp³.

Nimvastid: kaps. twarde 6 mg - 56 szt.� Rx-z

100% 94,05

30%(1) 68,57

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1,5 mg - 28 szt.
�

Rx-z

100% 14,62

30%(1) 11,44

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 3 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 24,50

30%(1) 18,13

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 3 mg - 56 szt.� Rx-z

100% 47,43

30%(1) 34,69

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 4,5 mg - 28 szt.
�

Rx-z

100% 36,38

30%(1) 26,83

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 4,5 mg - 56 szt.
�

Rx-z

100% 70,34

30%(1) 51,23

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 6 mg - 28 szt.� Rx-z

100% 48,01

30%(1) 35,27

S(2) bezp³.

Nimvastid: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 6 mg - 56 szt.� Rx-z

100% 92,99

30%(1) 67,51

S(2) bezp³.

Rivastigmine (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2)Pa-
cjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej posta-
ci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona. Krka

Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 12,34

30%(1) 9,16

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 1,5 mg - 56 szt.� Rx

100% 24,40

30%(1) 18,03

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 28 szt.� Rx

100% 24,03

30%(1) 17,66

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 3 mg - 56 szt.� Rx

100% 47,09

30%(1) 34,35

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 34,55

30%(1) 25,00

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt.� Rx

100% 70,46

30%(1) 51,35

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 28 szt.� Rx

100% 47,09

30%(1) 34,35

S(2) bezp³.

Ristidic: kaps. twarde 6 mg - 56 szt.� Rx

100% 92,20

30%(1) 66,72

S(2) bezp³.

Rivastigmine (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2)Pa-
cjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej posta-
ci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona. Bausch Health

Rivaldo: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt.� Rx 100% 14,69

Rivaldo: kaps. twarde 3 mg - 28 szt.� Rx 100% 19,66

Rivaldo: kaps. twarde 3 mg - 56 szt.� Rx

100% 48,17

30%(1) 35,43

S(2) bezp³.

Rivaldo: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 36,50

30%(1) 26,95

S(2) bezp³.

Rivaldo: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt.� Rx

100% 71,41

30%(1) 52,30

S(2) bezp³.

Rivaldo: kaps. twarde 6 mg - 28 szt.� Rx

100% 48,17

30%(1) 35,43

S(2) bezp³.

Rivaldo: kaps. twarde 6 mg - 56 szt.� Rx

100% 94,37

30%(1) 68,89

S(2) bezp³.

Rivastigmine (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2)Pa-
cjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej posta-
ci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona. Adamed

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 1,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 8,98

30%(1) 5,80

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 3 mg

- 28 szt.� Rx

100% 17,68

30%(1) 11,31

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 3 mg

- 56 szt.� Rx

100% 34,39

30%(1) 21,65

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 26,16

30%(1) 16,61

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 4,5 mg

- 56 szt.� Rx

100% 50,73

30%(1) 31,62

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg

- 28 szt.� Rx

100% 34,39

30%(1) 21,65

S(2) bezp³.

Rivastigmin NeuroPharma: kaps. twarde 6 mg

- 56 szt.� Rx

100% 66,80

30%(1) 41,32

S(2) bezp³.

Rivastigmine (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2)Pa-
cjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu al-
zheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci
otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona. Neuraxpharm Arzneimittel

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 1,5 mg - 28 szt.� Rx 100% 15,28

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 3 mg - 28 szt.� Rx

100% 20,85

30%(1) 14,48

S(2) bezp³.

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 3 mg - 56 szt.� Rx

100% 38,47

30%(1) 25,73

S(2) bezp³.

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 4,5 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 4,5 mg - 56 szt.� Rx

100% 54,25

30%(1) 35,14

S(2) bezp³.

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 6 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Rivastigmin Orion: kaps. twarde 6 mg - 56 szt.� Rx

100% 69,41

30%(1) 43,93

S(2) bezp³.

Rivastigmine (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Lewy’ego (2)Pa-
cjenci 75+
W: Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej postaci otêpienia typu
alzheimerowskiego. Leczenie objawowe ³agodnej do œredniozaawansowanej posta-
ci otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹ chorob¹ Parkinsona. Orion Corporation

Otêpienie z cia³ami Lewy’ego; otêpienie w przebiegu choroby
Parkinsona

Cogiton® 5: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 24,86

30%(1) 12,12

S(2) bezp³.

Cogiton® 10: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 42,64

30%(1) 17,16

S(2) bezp³.

Cogiton® 10: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.� Rx

100% 71,36

30%(1) 21,41

S(2) bezp³.

Cogiton® 10: tabl. powl. 10 mg - 84 szt.� Rx

100% 105,20

30%(1) 31,56

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy stosuje siê w objawowym leczeniu ³agodnej i œrednio ciê¿kiej
postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Biofarm

Donecept: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,87

30%(1) 7,13

S(2) bezp³.

Donecept: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 37,76

30%(1) 12,28

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Actavis Group PTC ehf.
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Donecept - (IR): tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 36,35

30%(1) 10,91

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Delfarma

Donectil: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 20,24

30%(1) 7,50

S(2) bezp³.

Donectil: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 36,17

30%(1) 10,85

S(2) bezp³.

Donectil ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 30 szt.� Rx

100% 39,33

30%(1) 12,03

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu objawowym ³agodnej i œrednio ciê¿kiej
postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Bausch Health

Donepex: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,19

30%(1) 6,45

S(2) bezp³.

Donepex: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 36,40

30%(1) 10,92

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Celon Pharma

Donepezil Bluefish: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 14,32

30%(1) 4,30

S(2) bezp³.

Donepezil Bluefish: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 26,65

30%(1) 8,00

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym ³agodnej do umiarkowa-
nie ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Bluefish Pharma

Donesyn: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 20,05

30%(1) 7,31

S(2) bezp³.

Donesyn: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 36,97

30%(1) 11,49

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Chlorowodorek donepezylu jest wskazany do objawowego leczenia ³agodnej do
umiarkowanie ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Vipharm

Memorion: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 17,72

30%(1) 5,32

S(2) bezp³.

Memorion: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 32,89

30%(1) 9,87

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu objawowym ³agodnej do œrednio
ciê¿kiej postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Orion Corporation

Ricordo: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 26,95

30%(1) 14,21

S(2) bezp³.

Ricordo: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 38,87

30%(1) 13,39

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Wskazany do stosowania w objawowym leczeniu ³agodnej do œrednio ciê¿kiej
postaci otêpienia w chorobie Alzheimera. Adamed

Yasnal®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 24,59

30%(1) 11,85

S(2) bezp³.

Yasnal®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 38,11

30%(1) 12,63

S(2) bezp³.

Yasnal® Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 5 mg

- 28 szt.� Rx

100% 24,59

30%(1) 11,85

S(2) bezp³.

Yasnal® Q-Tab: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg

- 28 szt.� Rx

100% 38,11

30%(1) 12,63

S(2) bezp³.

Donepezil hydrochloride (1)Choroba Alzheimera WP: Otêpienie z cia³ami Le-
wy’ego; otêpienie w przebiegu choroby Parkinsona (2)Pacjenci 75+
W: Preparat jest wskazany w leczeniu ³agodnej i œrednio ciê¿kiej postaci otêpienia w
chorobie Alzheimera. Krka

Pierwotna dyskineza rzêsek

Pulmozyme®: roztw. do inhal. z nebulizatora
2,5 mg/2,5 ml - 30 amp. 2,5 ml Rx

100% 2427,04

R(1) 3,20

Dornase alfa (1)Mukowiscydoza WP: Pierwotna dyskineza rzêsek
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów z war-
toœciami natê¿onej pojemnoœci ¿yciowej (ang. FVC) powy¿ej 40% normy w celu po-
prawy czynnoœci p³uc. Roche

Pierwotna dyskineza rzêsek; zaka¿enia dolnych dróg
oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie p³uc w
przebiegu chorób innych ni¿ mukowiscydoza; zaka¿enia
dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagaj¹ce w
skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ do¿yln¹ u osób po
przeszczepie p³uc w przebiegu chorób innych ni¿
mukowiscydoza

Colistin TZF: inj. [liof.] 1 000 000 j.m. - 20 fiol. Rx
100% 396,08

R(1) 3,20

Colistimethate sodium (1)Mukowiscydoza WP: Pierwotna dyskineza rzêsek;
zaka¿enia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie p³uc w
przebiegu chorób innych ni¿ mukowiscydoza; zaka¿enia dolnych dróg oddechowy-
ch - leczenie wspomagaj¹ce w skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ do¿yln¹ u osób po
przeszczepie p³uc w przebiegu chorób innych ni¿ mukowiscydoza
W: Lek w postaci roztworu do wstrzykiwañ i infuzji jest wskazany do stosowania u
doros³ych i dzieci, w tym u noworodków, w leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ wywo³anych
wybranymi tlenowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi Gram(-), u pacjentów z
ograniczonymi opcjami leczenia. Produkt leczniczy w postaci roztworu do inhalacji
jest wskazany do stosowania u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y z mukowiscydoz¹
w leczeniu przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³anych przez Pseudomonas aerugino-
sa. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków
przeciwbakteryjnych. Polfa Tarchomin SA

Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiêdzy 5-6
r¿. z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania moczu po
udokumentowaniu nieskutecznoœci 1-miesiêcznego
postêpowania wspomagaj¹cego i motywuj¹cego

Minirin® Melt: liof. doustny 60 µg - 30 szt. Rx

100% 91,51

30%(1) 30,40

R(2) 7,41

Minirin® Melt: liof. doustny 120 µg - 30 szt. Rx

100% 174,60

30%(1) 52,38

R(2) 3,20

Minirin® Melt: liof. doustny 240 µg - 30 szt. Rx

100% 336,80

30%(1) 101,04

R(2) 6,40

Desmopressin acetate (1)Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów po-
wy¿ej 6 r¿. z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania moczu po udokumentowaniu nie-
skutecznoœci 1-miesiêcznego postêpowania wspomagaj¹cego i motywuj¹cego
WP: Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiêdzy 5-6 r¿. z prawi-
d³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania moczu po udokumentowaniu nieskutecznoœci
1-miesiêcznego postêpowania wspomagaj¹cego i motywuj¹cego (2)Moczówka
prosta przysadkowa
W: Leczenie moczówki prostej oœrodkowej. Leczenie pierwotnego izolowanego mo-
czenia nocnego u pacjentów powy¿ej 6 lat z prawid³ow¹ zdolnoœci¹ zagêszczania
moczu. Leczenie objawowe nokturii u doros³ych, zwi¹zanej z nocnym wielomoczem
(objêtoœæ moczu wytwarzanego w nocy przekracza pojemnoœæ pêcherza moczowe-
go). Ferring

Postaæ jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Entocort®: kaps. o przed³. uwalnianiu 3 mg - 100 szt. Rx
100% 367,02

R(1) 3,56

Budesonide (1)Choroba Leœniowskiego-Crohna WP: Postaæ jelitowa choroby
przeszczep przeciwko gospodarzowi
W: Choroba Crohna o ³agodnym lub umiarkowanym nasileniu obejmuj¹ca jelito krê-
te i/lub okrê¿nicê wstêpuj¹c¹. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego - indukcja re-
misji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.

Tillotts Pharma

Postaæ jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi;
indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z ³agodn¹ do
umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest
niewystarczaj¹ce; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych
z ³agodn¹ do umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ choroby
Leœniowskiego-Crohna z zajêciem jelita grubego, gdzie leczenie
preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce

Cortiment MMX: tabl. o przed³. uwalnianiu 9 mg

- 30 szt. Rx

100% 402,78

30%(1) 120,83

R(2) 3,20

Budesonide (1) Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapale-
niem jelita grubego (2) Indukcja remisji u doros³ych pacjentów z ³agodn¹ do umiark-
owanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie
preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce WP: Postaæ jelitowa choroby przeszczep
przeciwko gospodarzowi; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z ³agodn¹ do
umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego, gdzie le-
czenie preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce; indukcja remisji u pacjentów pe-
diatrycznych z ³agodn¹ do umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ choroby
Leœniowskiego-Crohna z zajêciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami
5-ASA jest niewystarczaj¹ce
W: Produkt leczniczy wskazany jest do: indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ³a-
godn¹ do umiarkowanej, aktywn¹ postaci¹ wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego,
gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczaj¹ce; indukcji remisji u pacjen-
tów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego. Ferring

Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów
wysokiego ryzyka z zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami
odpornoœci

Voriconazole Accord: tabl. powl. 50 mg - 10 szt.� Rx 100% X

Voriconazole Accord: tabl. powl. 50 mg - 20 szt.� Rx 100% X

Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 10 szt.� Rx 100% X

Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 20 szt.� Rx 100% X

Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.� Rx

100% 187,11

R(1) 3,20

B(2) bezp³.

Voriconazole (1)W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy; leczeniu kandydemii u pacjen-
tów bez towarzysz¹cej neutropenii; leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka-
¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei); leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Lek nale¿y stosowaæ przede
wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿eniami.
WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z
zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2)Chemioterapia ICD-10:
C.0.15. Accord Healthcare

Voriconazol Polpharma: tabl. powl. 200 mg - 20 szt.
�

Rx

100% 142,58

R(1) 24,33

B(2) bezp³.

Voriconazole (1)W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy, leczeniu kandydemii u pacjen-
tów bez towarzysz¹cej neutropenii, leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka-
¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei), leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Produkt nale¿y stosowaæ
przede wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿e-
niami. Profilaktyce inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka
po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang.
HSCT). WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego
ryzyka z zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2)Chemioterapia
ICD-10: C.0.15. Polpharma

Profilaktyka i leczenie ci¹¿y zagro¿onej porodem
przedwczesnym

Luteina®: tabl. dopochwowa 50 mg - 30 szt. Rx

100% 33,19

R(1) 9,97

C(2) bezp³.

Progesterone (1)W: Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postaci¹
zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowulacyj-
nych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego, czynnoœciowych krwawieñ maciczn-
ych. Endometrioza. Zap³odnienie in vitro. Niep³odnoœæ zwi¹zana z niedomog¹ lutea-
ln¹. Poronienia nawykowe i zagra¿aj¹ce na tle niedoboru progesteronu. Niewydol-
noœæ fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego. Hormonalna terapia zastêpcza.
(Progesteron jest stosowany u kobiet po menopauzie z zachowan¹ macic¹, otrzym-
uj¹cych hormonalna terapiê zastêpcz¹, celem ochrony endometrium). WP: Profil-
aktyka i leczenie ci¹¿y zagro¿onej porodem przedwczesnym (2)Kobiety w ci¹¿y

Adamed

Luteina®: tabl. dopochwowa 100 mg - 30 szt. Rx

100% 63,56

R(1) 14,28

C(2) bezp³.

Luteina®: tabl. dopochwowa 100 mg - 60 szt. Rx

100% 121,99

R(1) 23,42

C(2) bezp³.

Luteina®: tabl. dopochwowa 200 mg - 30 szt. Rx

100% 105,68

R(1) 7,11

C(2) bezp³.

Progesterone (1)W: Wskazania do refundacji. Dawka 100 mg. Produkt lecznic-
zy jest wskazany: w stanach niedoboru endogennego progesteronu pod postaci¹
zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowulacyj-
nych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego i czynnoœciowych krwawieñ maciczn-
ych. W leczeniu endometriozy. W programach zap³odnienia in vitro. W leczeniu nie-
p³odnoœci zwi¹zanej z niedomog¹ lutealn¹. W leczeniu poronieñ nawykowych i za-
gra¿aj¹cych. W leczeniu niewydolnoœci fazy lutealnej okresu przedmenopauzalne-
go. W ramach hormonalnej terapii zastêpczej, u kobiet po menopauzie z zachowan¹
macic¹, celem ochrony endometrium. Dawka 200 mg. Luteina jest wskazana w pro-
gramach zap³odnienia in vitro. Zapobieganie rozrostom endometrium u kobiet przyj-
muj¹cych estrogeny (np. w HTZ). Wskazania z ChPL. Dawka 100 mg. Produkt
leczniczy jest wskazany: w stanach niedoboru endogennego progesteronu pod po-
staci¹ zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego, bolesnego miesi¹czkowania, cykli bezowul-
acyjnych, zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego i czynnoœciowych krwawieñ ma-
cicznych; w leczeniu endometriozy; w programach zap³odnienia in vitro; w leczeniu
niep³odnoœci zwi¹zanej z niedomog¹ lutealn¹; w leczeniu poronieñ nawykowych i
zagra¿aj¹cych; w leczeniu niewydolnoœci fazy lutealnej okresu przedmenopauzal-
nego; w ramach hormonalnej terapii zastêpczej, u kobiet po menopauzie z zachow-
an¹ macic¹, celem ochrony endometrium; w zapobieganiu porodom przedwczes-
nym u kobiet w ci¹¿y pojedynczej, z krótk¹ szyjk¹ macicy (w badaniu ultrasonogra-
ficznym, szyjka macicy w po³owie II trymestru �25 mm) i/lub ze spontanicznymi po-
rodami przedwczesnymi w wywiadzie. Dawka 200 mg. Produkt leczniczy jest wska-
zany: w programach zap³odnienia in vitro; zapobieganie rozrostom endometrium u
kobiet przyjmuj¹cych estrogeny (np. w hormonalnej terapii zastêpczej); w zapobie-
ganiu porodom przedwczesnym u kobiet w ci¹¿y pojedynczej, z krótk¹ szyjk¹ maci-
cy (w badaniu ultrasonograficznym, szyjka macicy w po³owie II trymestru �25 mm)
i/lub ze spontanicznymi porodami przedwczesnymi w wywiadzie. WP: Profilaktyka
i leczenie ci¹¿y zagro¿onej porodem przedwczesnym (2)Kobiety w ci¹¿y Adamed

Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci
do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.

Ampril 2,5 mg: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx 100% 5,58

Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 9,30

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Ampril 5 mg: tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 17,79

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,48

R(1) 12,80

S(2) bezp³.
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Ampril 10 mg: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 33,44

R(1) 25,60

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ ob-
wodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cu-
krzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glo-
merulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulo-
patia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu �3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie za-
wa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca -
produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostre-
go zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,38

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ ob-
wodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cu-
krzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glo-
merulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulo-
patia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu �3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie za-
wa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca -
produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostre-
go zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Ampril 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,34

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca, udar lub choroba naczyñ ob-
wodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym
czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium glomerulopatii cu-
krzycowej stwierdzone na podstawie wystêpowania mikroalbuminurii. Jawna glo-
merulopatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna glomerulo-
patia o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu �3
g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Profilaktyka wtórna u pacjentów
po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie za-
wa³u miêœnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca -
produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostre-
go zawa³u miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Apo-Rami: tabl. 2,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 5,30

R(1) 3,32

S(2) bezp³.

Apo-Rami: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,34

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Apo-Rami: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,41

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci/przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a
choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotek-
cyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci
75+ Apotex Inc.

Axtil®: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,79

R(1) 3,43

S(2) bezp³.

Axtil®: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,27

R(1) 6,56

S(2) bezp³.

Axtil®: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 21,48

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-

niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie schorzeñ nerek. Cukrzycowa nefropatia k³êb-
uszkowa w pocz¹tkowej fazie rozpoznana na podstawie mikroalbuminurii. Rozwin-
iêta cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u
pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka schorzeñ sercowo-naczyniowy-
ch. Rozwiniêta niecukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa rozpoznana na podstawie
bia³komoczu co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Pre-
wencja wtórna w przypadku ostrego zawa³u miêœnia sercowego: zmniejszenie
œmiertelnoœci zwi¹zanej z faz¹ ostr¹ zawa³u miêœnia sercowego u pacjentów z obja-
wami klinicznymi niewydolnoœci serca; rozpoczêcie stosowania > 48 h po ostrym za-
wale miêœnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w
ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okre-
œlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Adamed

Piramil 1,25 mg: tabl. 1,25 mg - 30 szt.� Rx 100% 8,57

Piramil 2,5 mg: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 6,50

R(1) 4,14

S(2) bezp³.

Piramil 5 mg: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,89

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Piramil 10 mg: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,29

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Piramil 10 mg: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx 100% 12,49

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu
sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn
sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczynio-
wego pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem
mózgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej
jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób ne-
rek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na pod-
stawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa
stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnik-
iem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej; jawna niecukrzycowa nefropatia k³ê-
buszkowa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej
niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego:
zmniejszenie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca
po ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do le-
czenia po up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Sandoz GmbH

Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,48

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,21

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu
sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn
sercowo-naczyniowych u pacjentów z: o jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczynio-
wego pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem
mózgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej
jednym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób ne-
rek: pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na pod-
stawie obecnoœci mikroalbuminurii; jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa
stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnik-
iem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej; jawna niecukrzycowa nefropatia k³ê-
buszkowa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej
niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego:
zmniejszenie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca
po ostrej fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do le-
czenia po up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,49

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Piramil 5 mg - (IR): tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,49

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 15,38

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Piramil 10 mg - (IR): tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 16,11

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu
sercowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn
sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowe-
go pochodzenia mia¿d¿ycowego (z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub udarem mó-
zgu, lub z chorob¹ naczyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i co najmniej jed-
nym czynnikiem ryzyka dla choroby sercowo-naczyniowej. Leczenie chorób nerek:
pocz¹tkowe stadium cukrzycowej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstaw-
ie obecnoœci mikroalbuminurii, jawna cukrzycowa nefropatia k³êbuszkowa stwier-
dzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ry-
zyka dla choroby sercowo-naczyniowej, jawna niecukrzycowa nefropatia k³êbuszk-
owa, w której bia³komocz wynosi co najmniej 3 g/dobê. Leczenie objawowej niewy-
dolnoœci serca. Prewencja wtórna po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejsze-
nie umieralnoœci u pacjentów z klinicznymi objawami niewydolnoœci serca po ostrej
fazie zawa³u miêœnia sercowego. Produkt leczniczy nale¿y w³¹czyæ do leczenia po
up³ywie 48 h od ostrej fazy zawa³u. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okre-
œlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Polpril®: tabl. 2,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 5,36

R(1) 3,38

S(2) bezp³.

Polpril®: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,51

R(1) 6,11

S(2) bezp³.

Polpril®: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 20,00

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Polpril®: kaps. twarde 2,5 mg - 28 szt.� Rx 100% 12,08

Polpril®: kaps. twarde 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 11,05

R(1) 6,65

S(2) bezp³.

Polpril®: kaps. twarde 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 21,32

R(1) 12,53

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.
Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - preparat nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od 3 doby po zawa-
le). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.;
leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do
18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Ramicor®: tabl. powl. 2,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 4,30

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Ramicor®: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 8,13

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Ramicor®: tabl. powl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 15,16

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu
sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie > 48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od 3 doby po zawa-
le). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.;
leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do
18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Ranbaxy

Ramipril Aurovitas: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx 100% X

Ramipril Aurovitas: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,77

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Ramipril Aurovitas: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 20,42

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Zapobieganie chorobom uk³adu
sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub; cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowy okres cukrzycowej
nefropatii k³êbuszkowej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii; jawna nefropa-
tia cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynajmniej
jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia k³êbuszkowa
o etiologii innej ni¿ cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu �3 g/dobê.
Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym
zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z objaw-
ami klinicznymi niewydolnoœci serca - nale¿y rozpocz¹æ leczenie produktem w okre-
sie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a choroba nerek in-
na ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadk-
ach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Aurovitas

Ramipril Genoptim: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 9,03

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Ramipril Genoptim: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 17,02

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i œmiertelnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba wieñcowa, udar lub choroba naczyñ obwodowych
w wywiadzie); cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem
ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowy okres cukrzycowej nefropatii k³êbuszk-
owej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii. Jawna cukrzycowa nefropatia k³ê-
buszkowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu u pacjentów z przynajmniej jed-
nym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia k³êbuszkowa o
etiologii innej ni¿ cukrzycowa rozpoznana na podstawie bia³komoczu �3 g/dobê.
Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym
zawale serca: zmniejszenie œmiertelnoœci w ostrej fazie zawa³u u pacjentów z obja-
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wami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okres-
ie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca. WP: Przewlek³a choroba nerek inna
ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Synoptis Pharma

Tritace® 2,5: tabl. 2,5 mg - 28 szt.� Rx

100% 9,26

R(1) 7,28

S(2) bezp³.

Tritace® 5: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 13,11

R(1) 8,71

S(2) bezp³.

Tritace® 10: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 21,33

R(1) 12,54

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fa-
zie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczni-
czy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miê-
œnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,39

R(1) 5,99

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 18,70

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 18,84

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 18,70

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fa-
zie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczni-
czy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miê-
œnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. Rx

100% 10,39

R(1) 5,99

S(2) bezp³.

Tritace® 5 - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt. Rx

100% 10,39

R(1) 5,99

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 18,82

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 18,82

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt. Rx

100% 18,70

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fa-
zie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczni-
czy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miê-
œnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Tritace® 10 - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 18,61

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-

cowo-naczyniowego: zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale miêœnia sercowego: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fa-
zie zawa³u u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt leczni-
czy nale¿y w³¹czyæ do leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u miê-
œnia sercowego. WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzie-
ci do 18 r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Medezin

Vivace: tabl. 2,5 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Vivace: tabl. 2,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,71

R(1) 3,35

S(2) bezp³.

Vivace: tabl. 2,5 mg - 90 szt.� Rx

100% 16,19

R(1) 9,60

S(2) bezp³.

Vivace: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Vivace: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,11

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Vivace: tabl. 5 mg - 90 szt.� Rx

100% 30,68

R(1) 19,20

S(2) bezp³.

Vivace: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Vivace: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 21,10

R(1) 12,80

S(2) bezp³.

Vivace: tabl. 10 mg - 90 szt.� Rx

100% 58,39

R(1) 38,40

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po
zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci
do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Actavis Group PTC ehf.

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,05

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,07

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii;
jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego; jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po
zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci
do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Inpharm

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,14

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Vivace - (IR): tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx

100% 10,14

R(1) 5,97

S(2) bezp³.

Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,41

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Vivace - (IR): tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx

100% 19,41

R(1) 11,95

S(2) bezp³.

Ramipril (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Profilaktyka chorób uk³adu ser-
cowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowoœci i umieralnoœci z przyczyn serco-
wo-naczyniowych u pacjentów z: jawn¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego o
etiologii mia¿d¿ycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar b¹dŸ choroba nac-
zyñ obwodowych w wywiadzie) lub cukrzyc¹ i przynajmniej jednym sercowo-naczy-
niowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: pocz¹tkowe stadium cukrzyco-
wej nefropatii k³êbuszkowej stwierdzone na podstawie obecnoœci mikroalbuminurii.

Jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komoczu u pacjentów z
przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jawna nefropatia
k³êbuszkowa o etiologii innej ni¿ cukrzycowa stwierdzona na podstawie bia³komo-
czu �3 g/dobê. Leczenie objawowej niewydolnoœci serca. Prewencja wtórna u pac-
jentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralnoœci w ostrej fazie zawa³u u
pacjentów z objawami klinicznymi niewydolnoœci serca - produkt nale¿y w³¹czyæ do
leczenia w okresie >48 h od wyst¹pienia ostrego zawa³u serca (od trzeciej doby po
zawale). WP: Przewlek³a choroba nerek inna ni¿ okreœlona w ChPL - u dzieci do 18
r¿.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - u dzieci
do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+ Delfarma

Przewlek³a choroba nerek; osteoporoza posterydowa -
profilaktyka

Juvit D3: krople doustne 20 000 j.m./ml - 1 but. 10 ml Rx
100% 9,34

R(1) 3,20

Colecalciferol (1)W: Zapobieganie krzywicy u dzieci; zapobieganie schorzeniom,
gdy stwierdzono ryzyko niedoboru wit. D; leczenie krzywicy i osteomalacji, wywo³a-
nych niedoborem wit. D. WP: Przewlek³a choroba nerek; osteoporoza posterydowa
- profilaktyka Hasco-Lek SA

Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.

Adadox: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,52

30%(1) 2,56

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Adadox: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 16,12

30%(4) 4,84

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Adadox: tabl. 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 44,13

30%(4) 13,24

R(2) 9,60

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Pierwotne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale-
¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pa-
cjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciw-
wskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadci-
œnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang.
BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pê-
cherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Pierwotne nadciœnienie
têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu.
Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty
lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie
powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodn-
ego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿. Adamed

Apo-Doxan 1: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,47

30%(1) 9,24

R(2) 11,05

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 2: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,36

30%(1) 10,89

R(2) 11,32

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 26,11

30%(4) 13,17

R(2) 10,83

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 60 szt.� Rx

100% 44,60

30%(4) 18,73

R(2) 14,04

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przero-
stem gruczo³u krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na
mocz, zmniejszenie strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie
moczu po kropli, uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniec-
znoœæ oddawania moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczow-
ej. Doksazosynê mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym
krwi i z nadciœnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monotera-
pii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdny-
mi lekami tiazydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory �-adrenergiczne, antagonista-
mi wapnia i inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przerostem gruczo³u kro-
kowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na mocz, zmniejszenie
strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie moczu po kropli,
uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniecznoœæ oddawania
moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej. Doksazosynê
mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym krwi i z nadci-
œnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w sko-
jarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdnymi lekami tia-
zydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory �-adrenergiczne, antagonistami wapnia i
inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. Aurovitas

Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 24,74

30%(1) 11,80

R(2) 9,46

S(3) bezp³.

Cardura® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 8 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 50,58

30%(1) 24,71

R(2) 20,02

S(3) bezp³.
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Doxazosin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadci-
œnienia têtniczego, objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u kro-
kowego (3)Pacjenci 75+ Upjohn EESV

Doxanorm®: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,66

30%(1) 10,43

R(2) 12,24

S(3) bezp³.

Doxanorm®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 18,07

30%(1) 11,60

R(2) 12,03

S(3) bezp³.

Doxanorm®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,83

30%(4) 10,89

R(2) 8,55

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadci-
œnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja
pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych
³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿. Bausch Health

Doxar: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,75

30%(1) 9,52

R(2) 11,33

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 18,52

30%(1) 12,05

R(2) 12,48

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 22,75

30%(4) 9,81

R(2) 7,47

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 4 mg - 120 szt.� Rx

100% 70,26

30%(4) 21,08

R(2) 12,80

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodne-
go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u
krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.

Teva Pharmaceuticals Polska

Doxar XL: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,07

30%(1) 10,13

R(2) 7,79

S(3) bezp³.

Doxar XL: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 68,95

30%(1) 30,14

R(2) 23,11

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodne-
go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ Actavis Group PTC ehf.

Doxazosin Aurovitas: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,81

30%(1) 2,34

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Doxazosin Aurovitas: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,70

30%(4) 4,41

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale-
¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pa-
cjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciw-
wskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadci-
œnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. be-
nign prostate hyperplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w le-
czeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie
reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich
stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugie-
go lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Le-
czenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. benign prostate hy-
perplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. Aurovitas

Doxazosin XR Genoptim : tabl. o przed³. uwalnianiu
4 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,71

30%(1) 4,41

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Leczenie objawowe ³agodne-
go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ Synoptis Pharma

Doxonex®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,24

30%(1) 10,77

R(2) 11,20

S(3) bezp³.

Doxonex®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 26,33

30%(4) 13,39

R(2) 11,05

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ-
nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, � -adrenolitykiem,
antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneuro-
genna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)
Pacjenci 75+ (4)W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ-
nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, � -adrenolitykiem,
antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿. Polpharma

Dozox: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,19

30%(1) 10,25

R(2) 7,91

S(3) bezp³.

Dozox: tabl. 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 65,32

30%(1) 26,51

R(2) 19,48

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie klinicznych objawów
³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+

+pharma Polska

Kamiren®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,08

30%(1) 10,61

R(2) 11,04

S(3) bezp³.

Kamiren®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,94

30%(4) 11,00

R(2) 8,66

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów klinicz-
nych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneuro-
genna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)
Pacjenci 75+ (4)W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów kli-
nicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿. Krka

Kamiren® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 23,94

30%(1) 11,00

R(2) 8,66

S(3) bezp³.

Kamiren® XL: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 4 mg - 60 szt.
�

Rx

100% 45,29

30%(1) 19,42

R(2) 14,73

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w lecze-
niu nadciœnienia têtniczego. Mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z
innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, takimi jak diuretyki tiazydowe, leki bloku-
j¹ce receptory �-adrenergiczne, antagoniœci wapnia lub inhibitory konwertazy an-
giotensyny. £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy wskazany jest
w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych ³agodnym rozrostem gruczo³u kro-
kowego. Mo¿e byæ stosowany zarówno u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym, jak i
pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym. U pacjentów z nadciœnieniem têtni-
czym mo¿e jednoczeœnie obni¿aæ ciœnienie têtnicze. U pacjentów z prawid³owym ci-
œnieniem têtniczym, wp³yw na ciœnienie têtnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nie-
istotny. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u kro-
kowego (3)Pacjenci 75+ Krka

Zoxon® 1: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,48

30%(1) 9,25

R(2) 11,06

S(3) bezp³.

Zoxon® 2: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,25

30%(1) 10,78

R(2) 11,21

S(3) bezp³.

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,20

30%(4) 10,26

R(2) 7,92

S(3) bezp³.

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 66,57

30%(4) 27,76

R(2) 20,73

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadci-
œnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja
pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych

³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿. Zentiva

Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; moczówka
nerkopochodna

Tialorid®: tabl. 50 mg/5 mg - 50 szt.� Rx

100% 9,50

30%(1) 2,85

S(2) bezp³.

Tialorid® mite: tabl. 25 mg/2,5 mg - 50 szt.� Rx

100% 7,71

30%(1) 4,13

S(2) bezp³.

Amiloride + Hydrochlorothiazide (1)W: Preparat jest wskazany w leczeniu:
nadciœnienia têtniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z inny-
mi lekami obni¿aj¹cymi ciœnienie krwi); zastoinowej niewydolnoœci kr¹¿enia; mar-
skoœci w¹troby z wodobrzuszem i obrzêkami. WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿.; moczówka nerkopochodna (2)Pacjenci 75+ Polpharma

Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna
dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna
dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.

Adadox: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 8,52

30%(1) 2,56

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Adadox: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 16,12

30%(4) 4,84

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Adadox: tabl. 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 44,13

30%(4) 13,24

R(2) 9,60

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Pierwotne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale-
¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pa-
cjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciw-
wskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadci-
œnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang.
BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pê-
cherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Pierwotne nadciœnienie
têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu.
Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty
lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie
powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodn-
ego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿. Adamed

Apo-Doxan 1: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,47

30%(1) 9,24

R(2) 11,05

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 2: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,36

30%(1) 10,89

R(2) 11,32

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 26,11

30%(4) 13,17

R(2) 10,83

S(3) bezp³.

Apo-Doxan 4: tabl. 4 mg - 60 szt.� Rx

100% 44,60

30%(4) 18,73

R(2) 14,04

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przero-
stem gruczo³u krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na
mocz, zmniejszenie strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie
moczu po kropli, uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniec-
znoœæ oddawania moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczow-
ej. Doksazosynê mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym
krwi i z nadciœnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monotera-
pii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdny-
mi lekami tiazydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory �-adrenergiczne, antagonista-
mi wapnia i inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Leczenie objawów dyzurycznych wywo³anych ³agodnym przerostem gruczo³u kro-
kowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nag³ego parcia na mocz, zmniejszenie
strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie moczu po kropli,
uczucie nieca³kowitego opró¿nienia pêcherza moczowego, koniecznoœæ oddawania
moczu w nocy, czêstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej. Doksazosynê
mo¿na stosowaæ u pacjentów z prawid³owym ciœnieniem têtniczym krwi i z nadci-
œnieniem. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w monoterapii lub w sko-
jarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi, np.: z moczopêdnymi lekami tia-
zydowymi, lekami blokuj¹cymi receptory �-adrenergiczne, antagonistami wapnia i
inhibitorami ACE. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. Aurovitas

Doxanorm®: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,66

30%(1) 10,43

R(2) 12,24

S(3) bezp³.
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Doxanorm®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 18,07

30%(1) 11,60

R(2) 12,03

S(3) bezp³.

Doxanorm®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,83

30%(4) 10,89

R(2) 8,55

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadci-
œnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja
pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.
(2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych
³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u
dzieci do 18 r¿. Bausch Health

Doxar: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,75

30%(1) 9,52

R(2) 11,33

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 18,52

30%(1) 12,05

R(2) 12,48

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 22,75

30%(4) 9,81

R(2) 7,47

S(3) bezp³.

Doxar: tabl. 4 mg - 120 szt.� Rx

100% 70,26

30%(4) 21,08

R(2) 12,80

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodne-
go rozrostu gruczo³u krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u
krokowego. WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.

Teva Pharmaceuticals Polska

Doxazosin Aurovitas: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,81

30%(1) 2,34

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Doxazosin Aurovitas: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,70

30%(4) 4,41

R(2) 3,20

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale-
¿y stosowaæ w leczeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pa-
cjentów, którzy nie reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciw-
wskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do
leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadci-
œnieniowymi. Leczenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. be-
nign prostate hyperplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.;
neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêc-
herza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W:
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Produktu leczniczego nie nale¿y stosowaæ w le-
czeniu pierwszego rzutu. Mo¿na go stosowaæ w monoterapii u pacjentów, którzy nie
reaguj¹ na inne produkty lecznicze lub wystêpuj¹ u nich przeciwwskazania do ich
stosowania. Stosowanie powinno byæ ewentualnie ograniczone do leczenia drugie-
go lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Le-
czenie objawowe ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (ang. benign prostate hy-
perplasia - BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. Aurovitas

Doxonex®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,24

30%(1) 10,77

R(2) 11,20

S(3) bezp³.

Doxonex®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 26,33

30%(4) 13,39

R(2) 11,05

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ-
nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, � -adrenolitykiem,
antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneuro-
genna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)
Pacjenci 75+ (4)W: £agodny rozrost gruczo³u krokowego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego
(BPH). Nadciœnienie têtnicze. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nadciœ-
nienia têtniczego, jednak nie jako lek pierwszego rzutu. Produkt leczniczy mo¿e byæ
stosowany w skojarzeniu z tiazydowym lekiem moczopêdnym, � -adrenolitykiem,
antagonist¹ kana³u wapniowego lub inhibitorem ACE. WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿. Polpharma

Kamiren®: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,08

30%(1) 10,61

R(2) 11,04

S(3) bezp³.

Kamiren®: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,94

30%(4) 11,00

R(2) 8,66

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów klinicz-
nych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba ne-
rek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿.; nieneuro-
genna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost gruczo³u krokowego (3)
Pacjenci 75+ (4)W: Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego, objawów kli-
nicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba
nerek u dzieci do 18 r¿. Krka

Zoxon® 1: tabl. 1 mg - 30 szt.� Rx

100% 12,48

30%(1) 9,25

R(2) 11,06

S(3) bezp³.

Zoxon® 2: tabl. 2 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,25

30%(1) 10,78

R(2) 11,21

S(3) bezp³.

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 30 szt.� Rx

100% 23,20

30%(4) 10,26

R(2) 7,92

S(3) bezp³.

Zoxon® 4: tabl. 4 mg - 90 szt.� Rx

100% 66,57

30%(4) 27,76

R(2) 20,73

S(3) bezp³.

Doxazosin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: samoistnego nadciœnie-
nia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gruczo³u krokowego (BPH).
WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿.; neurogenna dysfunkcja pêcherza u
dzieci do 18 r¿.; nieneurogenna dysfunkcja pêcherza u dzieci do 18 r¿. (2)Przerost
gruczo³u krokowego (3)Pacjenci 75+ (4)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczen-
iu: samoistnego nadciœnienia têtniczego; objawów klinicznych ³agodnego rozrostu gru-
czo³u krokowego (BPH). WP: Przewlek³a choroba nerek u dzieci do 18 r¿. Zentiva

Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego -
monoterapia

Sabril®: prosz. do przyg. roztw. doust. 500 mg - 50 sasz.
�

Rx

100% 140,53

R(1) 3,20

R(2) 3,20

Sabril®: tabl. powl. 500 mg - 100 szt.� Rx

100% 232,85

R(1) 3,20

R(2) 3,20

Vigabatrin (1)Zespó³ Westa (2)Padaczka oporna na leczenie WP: Stany napad-
owe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia
W: Leczenie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z
napadami czêœciowymi opornymi na leczenie, które s¹ lub nie s¹ wtórnie uogólnio-
ne, w przypadku gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojar-
zeniu s¹ niewystarczaj¹ce lub Ÿle tolerowane. Monoterapia napadów
padaczkowych u niemowl¹t (zespó³ Westa). Sanofi-Aventis France

Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami
w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych
przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u
chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce;
neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból
neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL

Amizepin®: tabl. 200 mg - 50 szt.� Rx

100% 14,31

R(1) 7,17

B(2) 3,97

C(3) bezp³.

Carbamazepine (1)W: Padaczka: napady uogólnione toniczno-kloniczne i napa-
dy czêœciowe. Uwaga: karbamazepina jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach ni-
eœwiadomoœci (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych. Ponadto, niepotwierdz-
one doniesienia sugeruj¹, ¿e u pacjentów z atypowymi napadami nieœwiadomoœci
mo¿e wyst¹piæ zaostrzenie ataków. Bóle napadowe w neuralgii nerwu trójdzielnego.
Profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, którzy nie reagu-
j¹ na leczenie produktami litu. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym
przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach
do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu -
leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból
neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Choroby psychicz-
ne lub upoœledzenia umys³owe (3)Kobiety w ci¹¿y Polpharma

Finlepsin: tabl. 200 mg - 50 szt.� Rx

100% 14,31

R(1) 7,17

B(2) 3,97

C(3) bezp³.

Finlepsin 200 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
200 mg - 50 szt.� Rx

100% 14,31

R(1) 7,17

B(2) 3,97

C(3) bezp³.

Finlepsin 400 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
400 mg - 30 szt.� Rx

100% 17,08

B(2) 4,67

C(3) bezp³.

R(4) 7,87

Finlepsin 400 retard: tabl. o przed³. uwalnianiu
400 mg - 50 szt.� Rx

100% 27,47

B(2) 6,78

C(3) bezp³.

R(4) 9,98

Carbamazepine (1)W: Padaczka: napady czêœciowe proste i z³o¿one; napady uo-
gólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), wystêpuj¹ce w cza-

sie snu oraz napady o postaciach mieszanych; idiopatyczny nerwoból nerwu trój-
dzielnego; idiopatyczny nerwoból nerwu jêzykowo-gard³owego; ból w przebiegu
neuropatii cukrzycowej; nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia
rozsianego; profilaktyka zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie
reaguj¹cych na leczenie litem (produkt leczniczy 200 mg retard lub 400 mg retard);
zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w
warunkach szpitalnych. W przypadku zmiany z postaci farmaceutycznej o natychm-
iastowym uwalnianiu na tabl. o przed³u¿onym uwalnianiu nale¿y siê upewniæ, ¿e od-
powiednie stê¿enia karbamazepiny s¹ uzyskiwane w osoczu. WP: Stan po epizo-
dzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczko-
we w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u
chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przy-
padkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL (2)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (3)Kobiety
w ci¹¿y (4)Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzu-
tami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory
ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie
wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neurop-
atyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL Teva Pharmaceuticals Polska

Neurotop® Retard : tabl. o przed³. uwalnianiu 300 mg

- 50 szt.� Rx

100% 16,39

R(1) 4,07

B(2) 0,87

C(3) bezp³.

Neurotop® Retard : tabl. o przed³. uwalnianiu 600 mg

- 50 szt.� Rx

100% 31,03

B(2) bezp³.

C(3) bezp³.

R(4) 3,20

Carbamazepine (1)W: Padaczka, napady czêœciowe z³o¿one lub proste, napady
uogólnione toniczno-kliniczne: mieszane postacie napadów. Zespo³y maniakalne
oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Alko-
holowy zespó³ abstynencyjny. Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz ner-
woból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego. Karbamazepina
jest zazwyczaj nieskuteczna w napadach z utrat¹ œwiadomoœci (petit mal) oraz w
napadach mioklonicznych. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym
przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach
do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu -
leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból
neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Choroby psychicz-
ne lub upoœledzenia umys³owe (3)Kobiety w ci¹¿y (4)Padaczka WP: Stan po epiz-
odzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczko-
we w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u
chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przy-
padkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL G.L. Pharma Poland

Tegretol®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 100 ml� Rx

100% 9,21

R(1) 4,19

B(2) 0,99

C(3) bezp³.

Tegretol®: zaw. doust. 100 mg/5 ml - 1 but. 250 ml� Rx

100% 20,56

R(1) 3,20

B(2) bezp³.

C(3) bezp³.

Tegretol® CR 200: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 200 mg

- 50 szt.� Rx

100% 13,19

R(1) 6,05

B(2) 2,85

C(3) bezp³.

Tegretol® CR 400: tabl. o zmodyf. uwalnianiu 400 mg

- 30 szt.� Rx

100% 15,80

B(2) 3,39

C(3) bezp³.

R(4) 6,59

Carbamazepine (1)W: Padaczka: napady czêœciowe proste i z³o¿one, napady uo-
gólnione toniczno-kloniczne oraz mieszane postaci napadów. Lek mo¿na stosowaæ
zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym. Jest zazwyczaj nieskuteczny
w napadach nieœwiadomoœci (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych. Zespó³
maniakalny oraz zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (psy-
chozy maniakalno-depresyjnej). Alkoholowy zespó³ abstynencyjny. Idiopatyczny
nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu
stwardnienia rozsianego (zarówno postaci typowe jak i nietypowe). Idiopatyczny
nerwoból nerwu jêzykowo-gard³owego. WP: Stan po epizodzie padaczkowym indu-
kowanym przerzutami w obrêbie OUN; napady padaczkowe w bezobjawowych
przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem
nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neuralgia w przypadkach innych ni¿ okreœlo-
ne w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)
Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe (3)Kobiety w ci¹¿y (4)Padaczka
WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrêbie OUN;
napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profi-
laktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagaj¹ce; neural-
gia w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL Novartis Poland

Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN -
postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia
w obrêbie twarzy

Epitrigine 50 mg: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,16

C(1) bezp³.

R(2) 4,50

Epitrigine 100 mg: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 24,81

C(1) bezp³.

R(2) 4,30

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrê-
bie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub monote-
rapia napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-kloniczn-
ych; napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lamotrygina jest stosowana
w leczeniu skojarzonym, ale równie¿ mo¿e byæ lekiem przeciwpadaczkowym
(AED) rozpoczynaj¹cym terapiê w zespole Lennox-Gastaut. Doroœli i m³odzie¿
2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napa-
dów toniczno-klonicznych i napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennox-Gastaut,
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monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne dwu-
biegunowe. Pacjenci 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizodom depresji u pacjen-
tów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹
g³ównie epizody depresyjne. Lamotrygina nie jest wskazana w doraŸnym leczeniu
epizodów manii lub depresji. +pharma Polska

Lamilept: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,07

C(1) bezp³.

R(2) 4,34

Lamilept: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,62

C(1) bezp³.

R(2) 4,96

Lamilept: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 25,74

C(1) bezp³.

R(2) 5,23

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpow-
anie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klo-
nicznych; napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lek jest stosowana w le-
czeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzi-
e¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Len-
nox-Gastaut; monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizo-
dom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresyjne. Produkt nie jest wskazany w doraŸ-
nym leczeniu epizodów manii lub depresji. Teva Pharmaceuticals Polska

Lamilept - (IR: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 25,61

C(1) bezp³.

R(2) 5,10

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpow-
anie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klo-
nicznych; napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lek jest stosowana w le-
czeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzi-
e¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Len-
nox-Gastaut; monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizo-
dom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresyjne. Produkt nie jest wskazany w doraŸ-
nym leczeniu epizodów manii lub depresji. Delfarma

Lamitrin®: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx 100% 15,26

Lamitrin®: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx 100% 26,32

Lamitrin®: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 30,36

C(1) bezp³.

R(2) 9,85

Lamitrin®: tabl. 100 mg - 60 szt.� Rx

100% 58,21

C(1) bezp³.

R(2) 13,99

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpow-
anie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku �13 lat. leczenie skojarzone lub w monot-
erapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Lek jest stosowany w leczeniu
skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadacz-
kowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napa-
dów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastau-
ta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe. Doroœli w wieku �18 lat. Zapobieganie epizodom depresji u pa-
cjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹
g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu epizodów ma-
nii ani depresji. GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 2 mg - 30 szt.
�

Rx 100% X

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 5 mg - 30 szt.
�

Rx 100% X

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 25 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 17,79

C(1) bezp³.

R(2) 5,16

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 50 mg - 30 szt.
�

Rx 100% X

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 100 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 63,32

C(1) bezp³.

R(2) 3,20

Lamitrin® S: tabl. do przyg. zaw. doust. 200 mg - 30 szt.
�

Rx 100% X

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Padaczka WP: Stan po epizodzie padaczko-
wym indukowanym w obrêbie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub
neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku �13 lat. leczenie skojarzone lub w monot-
erapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Lek jest stosowany w leczeniu
skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadacz-
kowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napa-
dów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastau-
ta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia afektywne
dwubiegunowe. Doroœli w wieku �18 lat. Zapobieganie epizodom depresji u pa-
cjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których wystêpuj¹
g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu epizodów ma-
nii ani depresji. GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Lamotrix: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,55

C(1) bezp³.

R(2) 4,82

Lamotrix: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,58

C(1) bezp³.

R(2) 5,92

Lamotrix: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 27,64

C(1) bezp³.

R(2) 7,13

Lamotrix: tabl. 100 mg - 90 szt.� Rx

100% 71,13

C(1) bezp³.

R(2) 3,20

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka oporna na leczenie WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrê-
bie OUN - postêpowanie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej. Leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klo-
nicznych. Napady zwi¹zane z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Produkt leczniczy jest
stosowany w leczeniu skojarzonym, ale mo¿e byæ stosowany jako pierwszy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennoxa-Gastauta. Dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku 2-12 lat. Leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych,
w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Lenno-
xa-Gastauta. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej. Zapobieganie epizo-
dom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody depresji. Produkt leczniczy nie jest wskazany w
doraŸnym leczeniu epizodów manii ani depresji. Neuraxpharm Arzneimittel

Symla: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,03

C(1) bezp³.

R(2) 4,30

Symla: tabl. 50 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,56

C(1) bezp³.

R(2) 4,90

Symla: tabl. 100 mg - 30 szt.� Rx

100% 25,62

C(1) bezp³.

R(2) 5,11

Lamotrigine (1)Kobiety w ci¹¿y (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Padacz-
ka WP: Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym w obrêbie OUN - postêpow-
anie wspomagaj¹ce; neuralgia lub neuropatia w obrêbie twarzy
W: Padaczka. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 13 lat i powy¿ej: leczenie skojarzone lub w
monoterapii napadów czêœciowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klo-
nicznych. Napady zwi¹zane z zespo³em Lennox-Gastaut. Lek jest stosowany w le-
czeniu skojarzonym, jednak mo¿e zostaæ zastosowana jako 1-szy lek
przeciwpadaczkowy w³¹czany do leczenia zespo³u Lennox-Gastaut. Dzieci i m³odzi-
e¿ w wieku 2-12 lat: leczenie skojarzone napadów czêœciowych i uogólnionych, w
tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów zwi¹zanych z zespo³em Len-
nox-Gastaut. Monoterapia w typowych napadach nieœwiadomoœci. Zaburzenia
afektywne dwubiegunowe. Doroœli w wieku 18 lat i powy¿ej: zapobieganie epizodom
depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których
wystêpuj¹ g³ównie epizody depresji. Lek nie jest wskazany w doraŸnym leczeniu ep-
izodów manii ani depresji. Symphar

Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek

Certican: tabl. 0,5 mg - 60 szt. Rx
100% 885,42

R(1) 3,20

Certican: tabl. 0,75 mg - 60 szt. Rx
100% 1328,24

R(1) 3,31

Everolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
W: Transplantacja nerki lub serca. Preparat jest wskazany do stosowania w profilak-
tyce odrzucania przeszczepionego narz¹du u doros³ych biorców allogenicznych pr-
zeszczepów nerki lub serca, u których istnieje ma³e lub umiarkowane ryzyko
immunologiczne odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca preparat
nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami.
Transplantacja w¹troby. Preparat jest wskazany do stosowania w profilaktyce od-
rzucania przeszczepionego narz¹du u biorców przeszczepów w¹troby. W przypad-
ku transplantacji w¹troby preparat nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z takrolimusem i
kortykosteroidami. Novartis Pharma

Certican tabletki : tabl. 0,25 mg - 60 szt. Rx
100% 433,88

R(1) 3,20

Everolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek
W: Transplantacja nerki lub serca. Lek jest wskazany do stosowania w profilaktyce
odrzucania przeszczepionego narz¹du u doros³ych biorców allogenicznych przeszcz-
epów nerki lub serca, u których istnieje ma³e lub umiarkowane ryzyko immunologiczne
odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca lek nale¿y stosowaæ w skojar-
zeniu z cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami. Transplantacja w¹troby. Lek
jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narz¹du u
doros³ych biorców przeszczepów w¹troby. W przypadku transplantacji w¹troby lek na-
le¿y stosowaæ w skojarzeniu z takrolimusem i kortykosteroidami. Novartis Pharma

Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
miastenia; idiopatyczny zespó³ nerczycowy - w przypadku
nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na cyklosporynê;
toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji
cyklosporyny lub opornoœci na cyklosporynê

Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,5 mg

- 30 szt. Rx
100% 56,57

R(1) 3,40

Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 1 mg

- 30 szt. Rx
100% 112,74

R(1) 3,20

Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 3 mg

- 30 szt. Rx
100% 340,35

R(1) 5,33

Advagraf: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 5 mg

- 30 szt. Rx
100% 563,75

R(1) 3,25

Tacrolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopaty-

czny zespó³ nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na
cyklosporynê; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny
lub opornoœci na cyklosporynê
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u doros³ych biorców alogenicznych prze-
szczepów nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu alo-
genicznego opornego na terapiê innymi immunosupresyjnymi produktami
leczniczymi u doros³ych pacjentów. Astellas Pharma

Cidimus: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx
100% 44,79

R(1) 3,20

Cidimus: kaps. twarde 1 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx
100% 84,14

R(1) 3,20

Cidimus: kaps. twarde 5 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx
100% 378,29

R(1) 3,20

Tacrolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopaty-
czny zespó³ nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na
cyklosporynê; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny
lub opornoœci na cyklosporynê
W: Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów
w¹troby, nerki lub serca. Leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu alogenicz-
nego opornego na inne leki immunosupresyjne. Sandoz GmbH

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 0,5 mg

- 30 szt.� Rx-z
100% 48,58

R(1) 3,20

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 1 mg

- 30 szt.� Rx-z
100% 91,71

R(1) 3,20

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 2 mg

- 30 szt.� Rx-z
100% 173,95

R(1) 3,20

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 3 mg

- 30 szt.� Rx-z
100% 254,69

R(1) 3,20

Dailiport: kaps. o przed³. uwalnianiu, twarde 5 mg

- 30 szt.� Rx-z
100% 416,14

R(1) 3,20

Tacrolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopaty-
czny zespó³ nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na
cyklosporynê; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny
lub opornoœci na cyklosporynê
W: Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u doros³ych biorców alogenicznych prze-
szczepów nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadku odrzucenia przeszczepu aloge-
nicznego opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami
leczniczymi u doros³ych pacjentów. Sandoz GmbH

�Envarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 0,75 mg - 30 szt.
�

Rx-z

100% 121,33

R(1) 3,74

�Envarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 mg - 30 szt.�
Rx-z

100% 161,77

R(1) 3,91

�Envarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 1 mg - 90 szt.�
Rx-z

100% 483,49

R(1) 3,52

�Envarsus: tabl. o przed³. uwalnianiu 4 mg - 30 szt.�
Rx-z

100% 632,56

R(1) 3,66

Tacrolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopaty-
czny zespó³ nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na
cyklosporynê; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny
lub opornoœci na cyklosporynê
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u doros³ych biorców allogenicznego prze-
szczepu nerki lub w¹troby. Leczenie w przypadku odrzucania allogenicznego prze-
szczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi
u doros³ych pacjentów. Chiesi Farmaceutici

Prograf: kaps. twarde 0,5 mg - 30 szt. Rx
100% 56,57

R(1) 3,40

Prograf: kaps. twarde 1 mg - 30 szt. Rx
100% 112,74

R(1) 3,20

Prograf: kaps. twarde 5 mg - 30 szt. Rx
100% 563,75

R(1) 3,25

Tacrolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopaty-
czny zespó³ nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opornoœci na
cyklosporynê; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny
lub opornoœci na cyklosporynê
W: Profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów
w¹troby, nerki lub serca. Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu alogeni-
cznego, opornych na terapiê innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi.

Astellas Pharma

Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór
z epitelioidnych komórek przynaczyniowych; cytopenie
w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u
limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub
przy zbyt nasilonych objawach niepo¿¹danych przewlek³ej
steroidoterapii w wysokich dawkach; zespó³ gumiastych zmian
barwnikowych; angiomatoza; Zespó³ Klippela-Trénaunaya

Rapamune: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 60 ml (+30
strzyk.) Rx

100% 994,92

R(1) 3,20

Rapamune: tabl. dra¿. 1 mg - 30 szt. Rx
100% 503,70

R(1) 3,20

Sirolimus (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ szpiku WP:
Stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek; stwardnienie guzow-
ate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczynio-
wych; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego -
oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepo¿¹danych
przewlek³ej steroidoterapii w wysokich dawkach; zespó³ gumiastych zmian barwnik-
owych; angiomatoza; Zespó³ Klippela-Trénaunaya
W: Preparat jest wskazany w profilaktyce odrzucania przeszczepu u doros³ych bior-
ców przeszczepów nerki, obarczonych ma³ym lub umiarkowanym ryzykiem immun-
ologicznym. Zalecane jest stosowanie pocz¹tkowo produktu, w skojarzeniu z
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cyklosporyn¹ w mikroemulsji i kortykosteroidami przez okres od 2 do 3 m-cy. Prepa-
rat mo¿na stosowaæ w terapii podtrzymuj¹cej w skojarzeniu z kortykosteroidami tyl-
ko pod warunkiem stopniowego odstawienia cyklosporyny w mikroemulsji. Pfizer

Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny
zespó³ nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ;
toczeñ rumieniowaty uk³adowy; twardzina uk³adowa; stan po
przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³
nerczycowy; nefropatia IgA; choroby autoimmunizacyjne
u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytopenie w przebiegu
autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego

CellCept®: kaps. 250 mg - 100 szt. Rx-z
100% 124,20

R(1) 49,93

CellCept®: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. Rx-z
100% 124,20

R(1) 49,93

CellCept®: prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g/5 ml

- 1 but. 110 g Rx-z
100% 232,84

R(1) 127,58

Mycophenolate mofetil (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ ner-
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropa-
tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope-
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Produkt jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykosteroidami w profi-
laktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów
nerek, serca lub w¹troby. Roche Registration

Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: kaps.
twarde 250 mg - 100 szt. Rx

100% 77,47

R(1) 3,20

Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: tabl. powl.
500 mg - 50 szt. Rx

100% 77,47

R(1) 3,20

Mycofit/Mycophenolate Mofetil Accord: tabl. powl.
500 mg - 150 szt. Rx 100% 1103,97

Mycophenolate mofetil (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ ner-
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropa-
tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope-
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Mykofenolan mofetylu jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklospory-
n¹ i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjen-
tów, którzy otrzymali allogeniczne przeszczepy nerki, serca lub w¹troby.

Accord Healthcare

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki
powlekane: tabl. powl. 500 mg - 50 szt.

Rx
100% 84,84

R(1) 10,57

Mycophenolate mofetil (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ ner-
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropa-
tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope-
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Produkt wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykoste-
roidami w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepu u biorców allogenicznych
przeszczepów nerki, serca lub w¹troby. Sandoz GmbH

Myfenax: kaps. twarde 250 mg - 100 szt. Rx-z
100% 81,27

R(1) 7,00

Myfenax: tabl. powl. 500 mg - 50 szt. Rx-z
100% 81,27

R(1) 7,00

Mycophenolate mofetil (1)Stan po przeszczepie narz¹du unaczynionego b¹dŸ
szpiku WP: Steroidozale¿ny zespó³ nerczycowy; cyklosporynozale¿ny zespó³ ner-
czycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyñ; toczeñ rumieniowaty uk³adowy;
twardzina uk³adowa; stan po przeszczepie koñczyny, rogówki, tkanek lub komórek;
neuropatia zapalna; miopatia zapalna; steroidooporny zespó³ nerczycowy; nefropa-
tia IgA; choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odpornoœci; cytope-
nie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespo³u limfoproliferacyjnego
W: Produkt jest stosowany w skojarzeniu z cyklosporyn¹ i kortykosteroidami w profi-
laktyce ostrego odrzucania przeszczepów u biorców allogenicznych przeszczepów
nerek, serca lun w¹troby. Teva Pharmaceuticals Polska

Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿.

Bicardef: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx 100% 15,45

Bicardef: tabl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 12,12

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Bicardef: tabl. 5 mg - 90 szt.� Rx

100% 17,54

R(1) 4,80

S(2) bezp³.

Bicardef: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx 100% 13,40

Bicardef: tabl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 22,88

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Bicardef: tabl. 10 mg - 90 szt.� Rx

100% 33,18

R(1) 9,60

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Nadciœnienie têtnicze. Choroba niedokrwienna serca
(angina pectoris). WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿.
(2)Pacjenci 75+ Hasco-Lek SA

Bisoprolol VP: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 5,48

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Bisoprolol VP: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,53

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Nadciœnienie têtnicze, przewlek³a, stabilna choroba
wieñcowa. WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2)Pa-
cjenci 75+ Bausch Health

Bisoratio 5: tabl. 5 mg - 30 szt.� Rx

100% 6,79

R(1) 3,74

S(2) bezp³.

Bisoratio 10: tabl. 10 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,38

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego (w monoterapii lub
w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi). Leczenie przewlek³ej sta-
bilnej d³awicy piersiowej. Leczenie przewlek³ej stabilnej niewydolnoœci serca o nasil-
eniu umiarkowanym lub ciê¿kim z ograniczon¹ czynnoœci¹ skurczow¹ komór (frak-
cja wyrzutowa �35% w ocenie echokardiograficznej) w skojarzeniu z inhibitorami
ACE, lekami moczopêdnymi oraz - w razie koniecznoœci - glikozydami nasercowy-
mi. WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2)Pacjenci 75+

Teva B.V.

Corectin 5: tabl. powl. 5 mg - 30 szt.� Rx 100% X

Corectin 5: tabl. powl. 5 mg - 60 szt.� Rx

100% 10,61

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Corectin 10: tabl. powl. 10 mg - 30 szt.� Rx 100% X

Corectin 10: tabl. powl. 10 mg - 60 szt.� Rx

100% 19,87

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Nadciœnienie têtnicze, d³awica piersiowa, leczenie
stabilnej, przewlek³ej niewydolnoœci serca z os³abion¹ czynnoœci¹ skurczow¹ lewej
komory, w skojarzeniu z inhibitorami ACE i lekami moczopêdnymi oraz, w razie ko-
niecznoœci, z glikozydami naparstnicy. WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pac-
jentów powy¿ej 6 r¿. (2)Pacjenci 75+ Biofarm

Coronal 5®: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. Rx

100% 6,11

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Coronal 5®: tabl. powl. 5 mg - 60 szt. Rx

100% 11,06

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Coronal 10®: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 10,64

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Coronal 10®: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx

100% 20,77

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego, choroby niedok-
rwiennej serca (angina pectoris). WP: Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów
powy¿ej 6 r¿. (2)Pacjenci 75+ Zentiva

Sobycor: tabl. powl. 2,5 mg - 30 szt. Rx 100% 7,01

Sobycor: tabl. powl. 5 mg - 30 szt. Rx

100% 6,73

R(1) 3,68

S(2) bezp³.

Sobycor: tabl. powl. 5 mg - 60 szt. Rx

100% 13,05

R(1) 3,75

S(2) bezp³.

Sobycor: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. Rx

100% 13,05

R(1) 3,75

S(2) bezp³.

Sobycor: tabl. powl. 10 mg - 60 szt. Rx

100% 24,75

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Bisoprolol fumarate (1)W: Leczenie nadciœnienia têtniczego. Leczenie choroby
niedokrwiennej serca (d³awicy piersiowej). Leczenie przewlek³ej stabilnej niewydol-
noœci serca z os³abieniem czynnoœci skurczowej lewej komory w skojarzeniu z inhib-
itorami ACE, lekami moczopêdnymi i ewentualnie glikozydami naparstnicy. WP:
Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powy¿ej 6 r¿. (2)Pacjenci 75+ Krka

Terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach
leczenia u dzieci powy¿ej 4 r¿. i m³odzie¿y poni¿ej 16. roku ¿ycia
z encefalopatiami padaczkowymi pod postaci¹ zespo³u
Lennoxa-Gastauta, zespo³u Dravet, zespo³u Westa i innych
rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii
padaczkowych

�Briviact: roztw. doust. 10 mg/ml - 1 but. 300 ml�
Rx

100% 381,65

R(1) 3,20

Brivaracetam (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech
nieudanych próbach leczenia u dzieci powy¿ej 4 r¿. i m³odzie¿y poni¿ej 16. roku ¿y-
cia z encefalopatiami padaczkowymi pod postaci¹ zespo³u Lennoxa-Gastauta, ze-
spo³u Dravet, zespo³u Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych
encefalopatii padaczkowych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów
czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w
wieku od 4 lat z padaczk¹. UCB Pharma

�Briviact: tabl. powl. 10 mg - 14 szt.�
Rx 100% X

�Briviact: tabl. powl. 25 mg - 56 szt.�
Rx 100% X

�Briviact: tabl. powl. 50 mg - 56 szt.�
Rx

100% 357,04

R(1) 3,20

Brivaracetam (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹
ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu
co najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana po co najmniej trzech
nieudanych próbach leczenia u dzieci powy¿ej 4 r¿. i m³odzie¿y poni¿ej 16. roku ¿y-
cia z encefalopatiami padaczkowymi pod postaci¹ zespo³u Lennoxa-Gastauta, ze-
spo³u Dravet, zespo³u Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych
encefalopatii padaczkowych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napadów
czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych i m³odzie¿y w wieku
od 4 lat z padaczk¹. UCB Pharma

Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿. z padaczk¹ ogniskow¹
z brakiem kontroli napadów lub nietolerancji leczenia p
o zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
w przypadku udokumentowanych przeciwskazañ do leczenia
w formie sta³ych doustnych postaci farmaceutycznych

Vimpat: syrop 10 mg/ml - 1 op. 200 ml� Rx
100% 127,57

R(1) 3,20

Vimpat : tabl. powl. 50 mg - 14 szt.� Rx 100% X

Vimpat : tabl. powl. 100 mg - 56 szt.� Rx 100% X

Vimpat : tabl. powl. 150 mg - 56 szt.� Rx 100% X

Vimpat : tabl. powl. 200 mg - 56 szt.� Rx 100% X

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwska-
zañ do leczenia w formie sta³ych doustnych postaci farmaceutycznych WP: Tera-
pia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿. z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napa-
dów lub nietolerancji leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii
dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwskazañ do leczenia w formie sta-
³ych doustnych postaci farmaceutycznych
W: Lek jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napa-
dów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzie-
ci w wieku od 4 lat z padaczk¹. UCB Pharma

Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿. z padaczk¹ ogniskow¹
z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia
po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

Lacosamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 14 szt.� Rx
100% 12,38

R(1) 3,50

Lacosamide Accord: tabl. powl. 100 mg - 56 szt.� Rx
100% 85,30

R(1) 3,20

Lacosamide Accord: tabl. powl. 150 mg - 56 szt.� Rx
100% 124,34

R(1) 3,20

Lacosamide Accord: tabl. powl. 200 mg - 56 szt.� Rx
100% 162,95

R(1) 3,98

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿.
z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po za-
stosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii w leczeniu napadów czêœcio-
wych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od
4 lat z padaczk¹. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania w terapii
wspomagaj¹cej: napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uogólnionych u
osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku od czterech lat z padaczk¹; napadów to-
niczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w
wieku od czterech lat z uogólnion¹ padaczk¹ idiopatyczn¹. Accord Healthcare

Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 50 mg - 14 szt.�

Rx
100% 12,16

R(1) 3,28

Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 100 mg - 56 szt.�

Rx
100% 83,61

R(1) 3,20

Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 150 mg - 56 szt.�

Rx
100% 121,81

R(1) 3,20

Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide
Glenmark): tabl. powl. 200 mg - 56 szt.�

Rx
100% 159,56

R(1) 3,98

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿.
z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po za-
stosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Lek jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu napa-
dów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzie-
ci w wieku od 4 lat z padaczk¹. Neuraxpharm Arzneimittel

Lacosamide Teva: tabl. powl. 50 mg - 14 szt.� Rx
100% 12,08

R(1) 3,20

Lacosamide Teva: tabl. powl. 100 mg - 56 szt.� Rx
100% 82,94

R(1) 3,20

Lacosamide Teva: tabl. powl. 150 mg - 56 szt.� Rx
100% 120,81

R(1) 3,20

Lacosamide Teva: tabl. powl. 200 mg - 56 szt.� Rx
100% 158,24

R(1) 3,98

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿.
z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po za-
stosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w leczeniu
napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i
dzieci w wieku od 4 lat z padaczk¹. Teva B.V.

Trelema: tabl. powl. 50 mg - 14 szt.� Rx
100% 11,62

R(1) 3,20

Trelema: tabl. powl. 100 mg - 56 szt.� Rx
100% 79,22

R(1) 3,20
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Trelema: tabl. powl. 150 mg - 56 szt.� Rx
100% 115,23

R(1) 3,20

Trelema: tabl. powl. 200 mg - 56 szt.� Rx
100% 150,81

R(1) 3,98

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿.
z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po za-
stosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania w monoterapii oraz jako te-
rapia wspomagaj¹ca w leczeniu napadów czêœciowych lub czêœciowych wtórnie uo-
gólnionych u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci od 4 lat z padaczk¹. G.L. Pharma Poland

Zilibra: tabl. powl. 50 mg - 14 szt.� Rx
100% 12,07

R(1) 3,20

Zilibra: tabl. powl. 150 mg - 56 szt.� Rx
100% 120,78

R(1) 3,20

Zilibra: tabl. powl. 200 mg - 56 szt.� Rx
100% 158,21

R(1) 3,98

Lacosamide (1)Terapia dodana u chorych powy¿ej 16 roku ¿ycia z padaczk¹ ogni-
skow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po zastosowaniu co
najmniej dwóch prób terapii dodanej WP: Terapia dodana u chorych poni¿ej 16 r¿.
z padaczk¹ ogniskow¹ z brakiem kontroli napadów lub nietolerancj¹ leczenia po za-
stosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagaj¹cej w
leczeniu napadów czêœciowych i czêœciowych wtórnie uogólnionych u doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci w wieku od 4 lat z padaczk¹. Polpharma

Transseksualizm (F64.0)

Androcur®: tabl. 50 mg - 20 szt. Rx
100% 38,27

30%(1) 13,06

Androcur®: tabl. 50 mg - 50 szt. Rx
100% 90,04

30%(1) 27,01

Cyproterone acetate (1)W: Wskazania u kobiet. Ciê¿kie objawy androgenizacji,
takie jak wysokiego stopnia nietypowe ow³osienie (hirsutyzm), ciê¿ka androgenoza-
le¿na utrata ow³osienia g³owy prowadz¹ca ostatecznie do ³ysiny (wy³ysienie androg-
enowe), czêsto zwi¹zane z ciê¿kimi postaciami tr¹dziku i/lub ³ojotoku. U mê¿czyzn.
T³umienie popêdu w dewiacjach seksualnych. Leczenie antyandrogenowe w przy-
padkach nieoperacyjnego raka gruczo³u krokowego. WP: Transseksualizm
(F64.0) Bayer

Divigel 0,1%: ¿el 0,5 mg/0,5 g - 28 sasz. 0,5 g Rx
100% 31,14

30%(1) 23,28

Divigel 0,1%: ¿el 1 mg/g - 28 sasz. 1 g Rx
100% 40,14

30%(1) 24,43

Estradiol hemihydrate (1)W: HTZ w leczeniu objawowym niedoboru estroge-
nów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹. Profilaktyka osteoporozy u ko-
biet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku przysz³ych z³amañ, u których
wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów
leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie. Doœwiadczenia w leczeniu
kobiet powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP: Transseksualizm (F64.0)

Orion Corporation

Divigel 0,1% - (IR): ¿el 1 mg/g - 28 sasz. Rx
100% 31,36

30%(1) 15,65

Estradiol hemihydrate (1)W: HTZ w leczeniu objawowym niedoboru estroge-
nów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹. Profilaktyka osteoporozy u ko-
biet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku przysz³ych z³amañ, u których
wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów
leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie. Doœwiadczenia w leczeniu
kobiet powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP: Transseksualizm (F64.0) Delfarma

Divigel 0,1% - (IR): ¿el 1 mg/g - 28 sasz. Rx
100% 30,51

30%(1) 14,80

Estradiol hemihydrate (1)W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w leczeniu
objawowym niedoboru estrogenów u kobiet z menopauz¹ naturaln¹ lub sztuczn¹.
Profilaktyka osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym o wysokim ryzyku
przysz³ych z³amañ, u których wystêpuje nietolerancja lub przeciwwskazania do sto-
sowania innych produktów leczniczych stosowanych w zapobieganiu osteoporozie.
Doœwiadczenia w leczeniu kobiet w wieku powy¿ej 65 lat s¹ ograniczone. WP:
Transseksualizm (F64.0) Inpharm

Estrofem®: tabl. powl. 2 mg - 28 szt. Rx
100% 15,65

30%(1) 4,70

Estrofem® mite: tabl. powl. 1 mg - 28 szt. Rx
100% 13,38

30%(1) 7,90

Estradiol hemihydrate (1)W: Hormonalna terapia zastêpcza (HTZ) w celu le-
czenia objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania g³ównie u kobiet z usuniêt¹ macic¹,
a wiêc niewymagaj¹cych stosowania z³o¿onej terapii estrogenowo-progestagenow-
ej. Doœwiadczenie w leczeniu kobiet powy¿ej 65 lat jest ograniczone. WP: Trans-
seksualizm (F64.0) Novo Nordisk

Systen® 50: system transdermalny 50 µg/24 h - 6 szt. Rx
100% 22,45

30%(1) 6,74

Estradiol hemihydrate (1)W: Hormonalna terapia zastêpcza w leczeniu obja-
wów niedoboru estrogenów takich jak zaburzenia naczynioruchowe (uderzenia go-
r¹ca), atrofia narz¹dów moczowo-p³ciowych zwi¹zanych z menopauz¹ u kobiet po
histerektomii. U kobiet z zachowan¹ macic¹ nale¿y stosowaæ dodatkowo progesta-
gen w celu zapobiegania hiperplazji i raka endometrium. Zapobieganie osteoporo-
zie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza siê podwy¿szone ryzyko z³amañ w
przysz³oœci oraz nietolerancjê lub przeciwwskazanie do stosowania innych produk-
tów leczniczych zalecanych do zapobiegania osteoporozie. WP: Transseksualizm
(F64.0) Theramex Ireland Limited

Wczesne lub opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane
z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem
doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

Aprepitant Accord: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg

- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) Rx

100% 88,45

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Aprepitant (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2)Wczesne albo opóŸnione wy-
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa-

niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione
wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastoso-
waniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ che-
mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu skojarzonym.

Accord Healthcare

Aprepitant Mylan: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg

- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) Rx

100% 85,62

B(1) bezp³.

R(2) 20,78

Aprepitant (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2)Wczesne albo opóŸnione wy-
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa-
niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione
wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastoso-
waniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ che-
mioterapi¹ o wysokimi umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt stosuje siê w leczeniu skojarzonym. Viatris Ltd

Aprepitant Sandoz: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg

- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) Rx

100% 96,39

B(1) bezp³.

R(2) 31,55

Aprepitant (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2)Wczesne albo opóŸnione wy-
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa-
niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione
wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastoso-
waniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ che-
mioterapi¹ o du¿ym i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy o mocy 125 mg i mocy 80 mg stosuje siê jako ele-
ment leczenia skojarzonego. Sandoz GmbH

Aprepitant Stada: kaps. twarde 125 mg + 80 mg

- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg) Rx

100% 62,37

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Aprepitant (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2)Wczesne albo opóŸnione wy-
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowa-
niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione
wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastoso-
waniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ che-
mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u osób doros³ych i m³od-
zie¿y w wieku od 12 lat. Dawkê 125 mg/80 mg podaje siê jako sk³adnik leczenia
skojarzonego. STADA Poland Sp. z o.o.

Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 r¿.

Budesonide Easyhaler 100: prosz. do inhal.
100 µg/dawkê - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy) Rx

100% 50,65

30%(1) 29,62

C(2) bezp³.

R(3) 23,80

S(4) bezp³.

Budesonide Easyhaler 200: prosz. do inhal.
200 µg/dawkê - 1 inhal. (200 dawek - zestaw startowy) Rx

100% 76,28

30%(1) 34,21

C(2) bezp³.

R(3) 21,51

S(4) bezp³.

Budesonide Easyhaler 400: prosz. do inhal.
400 µg/dawkê - 1 inhal. (100 dawek - zestaw startowy) Rx

100% 64,32

30%(1) 22,25

C(2) bezp³.

R(3) 9,55

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: £agodna, umiarkowana lub ciê¿ka przewlek³a astma. Uwaga: nie nale¿y stoso-
waæ produktu leczniczego w ostrym napadzie astmy. Orion Corporation

Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
200 µg/dawkê - 60 szt. Rx

100% 25,39

30%(1) 12,77

C(2) bezp³.

R(3) 10,56

S(4) bezp³.

Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
200 µg/dawkê - 120 szt. Rx

100% 48,66

30%(1) 23,42

C(2) bezp³.

R(3) 15,80

S(4) bezp³.

Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
400 µg/dawkê - 60 szt. Rx

100% 48,66

30%(1) 23,42

C(2) bezp³.

R(3) 15,80

S(4) bezp³.

Budezonid LEK-AM: prosz. do inhal. [kaps. twarde]
400 µg/dawkê - 120 szt. Rx

100% 91,61

30%(1) 41,13

C(2) bezp³.

R(3) 25,89

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). LEK-AM

Budiair: aerozol wziewny 200 µg/dawkê

- 1 poj. (200 dawek + inhal.) Rx

100% 64,32

30%(1) 22,25

C(2) bezp³.

R(3) 9,55

S(4) bezp³.

Budiair: aerozol wziewny 200 µg/dawkê

- 1 poj. (200 dawek + inhal. Jet) Rx

100% 64,32

30%(1) 22,25

C(2) bezp³.

R(3) 9,55

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: Leczenie ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej przewlek³ej astmy oskrzelowej.

Chiesi Poland

Miflonide Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
200 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek) Rx

100% 23,54

30%(1) 10,92

C(2) bezp³.

R(3) 8,71

S(4) bezp³.

Miflonide Breezhaler: prosz. do inhal. [kaps.]
400 µg/dawkê - 1 inhal. (60 dawek) Rx

100% 41,25

30%(1) 16,01

C(2) bezp³.

R(3) 8,39

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa, POChP. Novartis Poland

Pulmicort® Turbuhaler®: prosz. do inhal.
100 µg/dawkê - 1 poj. (200 dawek) Rx

100% 39,99

30%(1) 18,96

C(2) bezp³.

R(3) 13,14

S(4) bezp³.

Pulmicort® Turbuhaler®: prosz. do inhal.
200 µg/dawkê - 1 poj. (100 dawek) Rx

100% 39,99

30%(1) 18,96

C(2) bezp³.

R(3) 13,14

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: Astma oskrzelowa. Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP). AstraZeneca

Ribuspir: aerozol wziewny 200 µg/dawkê

- 1 poj. (200 dawek + inhal.) Rx

100% 64,32

30%(1) 22,25

C(2) bezp³.

R(3) 9,55

S(4) bezp³.

Ribuspir: aerozol wziewny 200 µg/dawkê

- 1 poj. (200 dawek + inhal. Jet) Rx

100% 64,32

30%(1) 22,25

C(2) bezp³.

R(3) 9,55

S(4) bezp³.

Budesonide (1)Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych WP: Wirusowe zapal-
enie krtani u dzieci do 18 r¿. (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Astma, Eozynofilowe zapalenie
oskrzeli, Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (4)Pacjenci 75+
W: Leczenie ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej astmy oskrzelowej. Chiesi Poland

Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL
u pacjentów z otêpieniem

ApoTiapina: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 8,09

R(1) 5,60

ApoTiapina: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 50,36

R(2) 8,02

ApoTiapina: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 96,29

R(2) 8,42

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Lek jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu choroby
afektywnej dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub
ciê¿kim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, du¿ych epizodów depresyj-
nych w przebiegu choroby dwubiegunowej, w zapobieganiu nawrotom epizodów
maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi,
którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Apotex Inc.

Bonogren: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 7,76

R(1) 5,27

Bonogren: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 42,99

R(2) 3,20

Bonogren: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 82,68

R(2) 3,20

Bonogren: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 119,86

R(2) 4,80

Quetiapine (1)Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofre-
nia
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: schizofrenii; choroby afektywnej dwubieguno-
wej: z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego; z epiz-
odami ciê¿kiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej;
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zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epi-
zodami maniakalnymi lub depresyjnymi odpowiadaj¹cymi klinicznie na leczenie
kwetiapin¹. Vipharm

Etiagen: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 7,97

R(1) 5,48

Etiagen: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 46,73

R(2) 4,39

Etiagen: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 89,03

R(2) 3,20

Quetiapine (1)Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Schizofrenia
W: Leczenie schizofrenii. Leczenie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w
tym: leczenie umiarkowanych do ciê¿kich epizodów manii zwi¹zanych z zaburzeni-
em afektywnym dwubiegunowym; leczenie du¿ych epizodów depresyjnych w prze-
biegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; zapobieganie nawrotom
epizodów manii lub depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubieguno-
wym, którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Mylan Ireland Limited

Ketilept®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 8,09

R(1) 5,60

Ketilept®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 48,81

R(2) 6,47

Ketilept®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 92,08

R(2) 4,21

Ketilept®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 133,63

R(2) 4,80

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu zaburzeñ
dwubiegunowych: w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciê¿kim
nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej; w leczeniu epizodów ciê¿kiej depre-
sji w przebiegu choroby dwubiegunowej; w zapobieganiu nawrotom epizodów ma-
niakalnych i depresji u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, którzy
odpowiadali na leczenie kwetiapin¹. Proterapia

Ketipinor®: tabl. powl. 25 mg - 100 szt.� Rx
100% 25,76

R(1) 9,99

Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.� Rx
100% 25,39

R(2) 5,82

Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 50,02

R(2) 7,68

Ketipinor®: tabl. powl. 100 mg - 100 szt.� Rx
100% 78,08

R(2) 5,39

Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.� Rx
100% 47,76

R(2) 5,42

Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 93,45

R(2) 5,58

Ketipinor®: tabl. powl. 200 mg - 100 szt.� Rx
100% 148,87

R(2) 5,33

Ketipinor®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 132,28

R(2) 4,80

Quetiapine (1)Schizofrenia WP: Zaburzenia psychiczne inne ni¿ wymienione w
ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofre-
nia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w lecze-
niu choroby dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub
ciê¿kim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, epizodów ciê¿kiej depresji
w przebiegu choroby dwubiegunowej, zapobiegania nawrotom epizodów maniakal-
nych lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹, którzy reagowali
na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Orion Corporation

Ketrel: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 8,21

R(1) 5,72

Ketrel: tabl. powl. 25 mg - 60 szt.� Rx 100% 16,00

Ketrel: tabl. powl. 25 mg - 120 szt.� Rx 100% 30,00

Ketrel: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 51,49

R(2) 9,15

Ketrel: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 98,55

R(2) 10,68

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu choro-
by dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciê¿kim
nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, epizodów ciê¿kiej depresji w prze-
biegu choroby dwubiegunowej, zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych
lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹, którzy reagowali na
wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Celon Pharma

Kventiax®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 7,41

R(1) 4,92

Kventiax®: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 47,76

R(2) 5,42

Kventiax®: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 91,08

R(2) 3,21

Kventiax®: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 132,45

R(2) 4,80

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu zaburzeñ
afektywnych dwubiegunowych, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym
lub ciê¿kim nasileniu w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych, epizo-
dów ciê¿kiej depresji w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych; w zapo-
bieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z

zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, którzy reagowali na wczeœniejsze le-
czenie kwetiapin¹. Krka

Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 8,19

R(1) 5,70

Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 60 szt.� Rx 100% 14,87

Kwetaplex: tabl. powl. 25 mg - 120 szt.� Rx 100% 29,03

Kwetaplex: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 51,49

R(2) 9,15

Kwetaplex: tabl. powl. 150 mg - 60 szt.� Rx
100% 75,04

R(2) 9,94

Kwetaplex: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 98,55

R(2) 10,68

Kwetaplex: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 143,68

R(2) 11,87

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w leczeniu schizofrenii; w leczeniu choroby
dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciê¿kim nasil-
eniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; epizodów ciê¿kiej depresji w
przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej; w celu zapobiegania nawrotomepiz-
odów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z chorob¹ dwubiegunow¹,
którzy reagowali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Adamed

Pinexet: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 7,86

R(1) 5,37

Pinexet: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 50,35

R(2) 8,01

Pinexet: tabl. powl. 200 mg - 60 szt.� Rx
100% 95,14

R(2) 7,27

Pinexet: tabl. powl. 300 mg - 60 szt.� Rx
100% 138,11

R(2) 6,30

Quetiapine (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zaburzenia
psychiczne inne ni¿ wymienione w ChPL u pacjentów z otêpieniem (2)Choroba
afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w lecze-
niu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych, w tym: epizodów maniakalnych o
umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegu-
nowych; epizodów depresyjnych ciê¿kich w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwu-
biegunowych; zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów
depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, którzy reagow-
ali na wczeœniejsze leczenie kwetiapin¹. Polpharma

Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku –
profilaktyka

Itrax: kaps. twarde 100 mg - 4 szt. Rx
100% 12,11

50%(1) 8,00

Itrax: kaps. twarde 100 mg - 28 szt. Rx
100% 76,16

50%(1) 47,40

Itraconazole (1)W: Lek w postaci kapsu³ek jest wskazany w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ: zaka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿e-
nia skóry, b³ony œluzowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, kandydoza jamy ust-
nej, grzybicze zaka¿enie rogówki; grzybice paznokci, wywo³ane przez dermatofity
i/lub dro¿d¿aki; grzybice uk³adowe: aspergiloza uk³adowa i kandydoza uk³adowa,
kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacj-
entów z kryptokokoz¹ i os³abion¹ odpornoœci¹ oraz u wszystkich pacjentów z kryp-
tokokoz¹ oœrodkowego uk³adu nerwowego itrakonazol jest wskazany tylko wtedy,
gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne, histoplazmoza, blastomikoza,
sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko wystêpuj¹ce, uk³adowe lub
tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po prze-
szczepie szpiku – profilaktyka Aristo Pharma

Orungal®: kaps. 100 mg - 4 szt. Rx
100% 11,64

50%(1) 7,53

Orungal®: kaps. 100 mg - 28 szt. Rx
100% 57,52

50%(1) 28,76

Itraconazole (1)W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ: za-
ka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿enia skóry, b³ony œlu-
zowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze za-
ka¿enie rogówki; grzybice paznokci, wywo³ane przez dermatofity i/lub dro¿d¿aki;
grzybice uk³adowe: aspergiloza uk³adowa i kandydoza uk³adowa, kryptokokoza (w
tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptoko-
koz¹ i os³abion¹ odpornoœci¹ oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokoz¹ OUN;
produkt jest wskazany tylko wtedy gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne,
histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko
wystêpuj¹ce, uk³adowe lub tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybi-
cze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka Janssen-Cilag

Trioxal®: kaps. 100 mg - 4 szt. Rx
100% 13,90

50%(1) 9,79

Trioxal®: kaps. 100 mg - 15 szt. Rx 100% 45,28

Trioxal®: kaps. 100 mg - 28 szt. Rx
100% 82,45

50%(1) 53,69

Itraconazole (1)W: Preparat jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ:
zaka¿enia narz¹dów p³ciowych: grzybica pochwy i sromu; zaka¿enia skóry, b³ony
œluzowej lub oczu: grzybica skóry, ³upie¿ pstry, ciê¿kie lub nawrotowe ³ojotokowe
zapalenie skóry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze zaka¿enie rogówki; grzybice pa-
znokci, wywo³ane przez dermatofity i/lub dro¿d¿aki; grzybice uk³adowe: aspergiloza
uk³adowa i kandydoza uk³adowa, kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptokokoz¹ i os³abion¹ odpornoœci¹
oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokoz¹ OUN; preparat jest wskazany tylko
wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne, histoplazmoza, blastomi-
koza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza, inne, rzadko wystêpuj¹ce, uk³adowe
lub tropikalne zaka¿enia grzybicze. WP: Zaka¿enia grzybicze u pacjentów po prze-
szczepie szpiku – profilaktyka Polpharma

Zaka¿enia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym
przeszczepie szpiku - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z
zaburzeniami odpornoœci - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów
z chorobami rozrostowymi uk³adu krwiotwórczego - profilaktyka

Ospen® 750: zaw. doust. 0,75 mln j.m./5 ml

- 1 but. 150 ml Rx
100% 33,48

R(1) 3,20

Ospen® 750: zaw. doust. 0,75 mln j.m./5 ml

- 1 but. 60 ml Rx
100% 14,42

R(1) 3,20

Phenoxymethylpenicillin (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest: w leczeniu
nastêpuj¹cych zaka¿eñ o przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywo³anych przez
drobnoustroje wra¿liwe na penicylinê: zaka¿enia uszu, nosa i gard³a, w tym zaka¿e-
nia paciorkowcowe (p³onica, zapalenie gard³a, zapalenie gard³a i migda³ków podnie-
biennych, zapalenie b³ony œluzowej nosa i gard³a, zapalenie zatok, ostre zapalenie
ucha œrodkowego, angina Vincenta); zaka¿enia dróg oddechowych: bakteryjne za-
palenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie p³uc, odoskrzelowe zapalenie p³uc z wyj¹t-
kiem tych przypadków, w których penicylinê nale¿y podawaæ parenteralnie, lub jako
kontynuacja leczenia produktami leczniczymi podawanymi parenteralnie; zaka¿e-
nia skóry i tkanek miêkkich: ró¿a, ró¿yca, ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czy-
racznoœæ), ropnie, ropowica; w zapobieganiu powik³aniom po zaka¿eniach paciork-
owcowych, takim jak: nawroty gor¹czki reumatycznej i pl¹sawicy mniejszej, zapale-
nie wielostawowe, zapalenie wsierdzia, zapalenie k³êbuszków nerkowych; zapobie-
ganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzon¹ lub reumatyczn¹
wad¹ serca przed i po ma³ych zabiegach operacyjnych np. wyciêcie migda³ków,
ekstrakcja zêba itp. W leczeniu ciê¿kiego zapalenia p³uc, ropniaka op³ucnej, po-
socznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon-rdzeniowych,
zapalenia stawów i zapalenia szpiku, penicylinê nale¿y podawaæ parenteralnie w
ostrej fazie zaka¿enia. WP: Zaka¿enia u pacjentów po autologicznym lub allogeni-
cznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z zaburzeniami
odpornoœci - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z chorobami rozrostowymi uk³adu
krwiotwórczego - profilaktyka Sandoz GmbH

Ospen® 1000: tabl. powl. 1 mln j.m. - 12 szt. Rx
100% 8,33

R(1) 3,96

Ospen® 1000: tabl. powl. 1 mln j.m. - 30 szt. Rx
100% 19,81

R(1) 3,20

Ospen® 1500: tabl. powl. 1,5 mln j.m. - 12 szt. Rx
100% 12,24

R(1) 4,08

Ospen® 1500: tabl. powl. 1,5 mln j.m. - 30 szt. Rx
100% 28,23

R(1) 3,20

Phenoxymethylpenicillin (1)W: Wskazane w leczniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ o
przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na
penicylinê: zaka¿enia uszu, nosa i gard³a, w tym zaka¿enia paciorkowcowe (p³oni-
ca, zapalenie gard³a, zapalenie gard³a i migda³ków podniebiennych, ropne zapale-
nie b³ony œluzowej nosa i gard³a, zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego,
angina Vincenta); zaka¿enia dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli,
bakteryjne zapalenie p³uc, odoskrzelowe zapalenie p³uc (jako kontynuacja leczenia
produktami leczniczymi podawanymi parenteralnie); zaka¿enia skóry i tkanek miêk-
kich: ró¿a, ró¿yca, ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyracznoœæ), ropnie, ropow-
ica; w zapobieganiu gor¹czce reumatycznej. W leczeniu ciê¿kiego zapalenia p³uc,
ropniaka op³ucnej, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia stawów i zapalenia szpiku, penicylinê nale-
¿y podawaæ parenteralnie w ostrej fazie zaka¿enia. WP: Zaka¿enia u pacjentów po
autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka; zaka¿enia u
pacjentów z zaburzeniami odpornoœci - profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów z choro-
bami rozrostowymi uk³adu krwiotwórczego - profilaktyka Sandoz GmbH

Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka;
zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami
odpornoœci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów leczonych
cyklofosfamidem - profilaktyka

Bactrim®: syrop 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml Rx
100% 21,45

50%(1) 15,11

Bactrim®: tabl. 480 mg - 20 szt. Rx 100% X

Bactrim® forte: tabl. 960 mg - 10 szt. Rx 100% X

Co-trimoxazole (1)W: Syrop. Produkt leczniczy mo¿na zastosowaæ po rozwa¿e-
niu stosunku korzyœci do ryzyka, sprawdzeniu danych epidemiologicznych i oporno-
œci bakterii. Wskazania lecznicze s¹ ograniczone do zaka¿eñ wywo³anych przez
drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produkt-
em leczniczym nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stoso-
wania leków przeciwbakteryjnych. Produkt leczniczy nale¿y stosowaæ w celu lecze-
nia lub zapobiegania zaka¿eniom, wy³¹cznie w przypadkach, w których potwierdzo-
no lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e zosta³y wywo³ane przez bakterie lub in-
ne drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. W przypadku braku takich danych, w
procesie empirycznego wyboru w³aœciwej antybiotykoterapii nale¿y uwzglêdniæ lo-
kalne uwarunkowania epidemiologiczne i dotycz¹ce lekowra¿liwoœci drobnoustro-
jów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wie-
ku powy¿ej 6 tyg. Wskazania do stosowania: zaka¿enie dróg oddechowych - w przy-
padku zaostrzenia przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie ucha œrodkowego;
zaka¿enie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podró¿nych; le-
czenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia p³uc wywo³anego przez Pneu-
mocystis jirovecii u doros³ych i dzieci, w szczególnoœci u osób z ciê¿kimi zaburzenia-
mi odpornoœci; zaka¿enie uk³adu moczowego i wrzód miêkki. Tabl. Produkt lecznic-
zy mo¿na zastosowaæ po rozwa¿eniu stosunku korzyœci do ryzyka, sprawdzeniu da-
nych epidemiologicznych i opornoœci bakterii. Wskazania lecznicze s¹ ograniczone
do zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. Podejmu-
j¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym nale¿y uwzglêdniæ oficjalne zalecenia
dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt nale¿y sto-
sowaæ w celu leczenia lub zapobiegania zaka¿eniom, wy³¹cznie w przypadkach, w
których potwierdzono lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e zosta³y wywo³ane
przez bakterie lub inne drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksazol. W przypadku bra-
ku takich danych, w procesie empirycznego wyboru w³aœciwej antybiotykoterapii na-
le¿y uwzglêdniæ lokalne uwarunkowania epidemiologiczne i dotycz¹ce lekowra¿li-
woœci drobnoustrojów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych i m³od-
zie¿y powy¿ej 12 lat. Wskazania do stosowania: zaka¿enie dróg oddechowych - w
przypadku zaostrzenia przewlek³ego zapalenia oskrzeli; zapalenie ucha œrodkowe-
go; zaka¿enie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podró¿nych;
leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia p³uc wywo³anego przez Pneu-
mocystis jirovecii u doros³ych i m³odzie¿y, w szczególnoœci u osób z ciê¿kimi zabu-
rzeniami odpornoœci; zaka¿enie uk³adu moczowego i wrzód miêkki. WP: Zaka¿e-
nia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zaka¿enie Pneumocystis jiro-
vecii u pacjentów z niedoborami odpornoœci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów
leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka Roche
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Biseptol®: zaw. doust. 240 mg/5 ml - 1 but. 100 ml Rx
100% 12,68

50%(1) 6,34

Co-trimoxazole (1)W: Preparat mo¿na zastosowaæ po rozwa¿eniu stosunku kor-
zyœci do ryzyka w porównaniu z innymi dostêpnymi produktami leczniczymi, spraw-
dzeniu danych epidemiologicznych i opornoœci bakterii. Wskazania lecznicze s¹
ograniczone do zaka¿eñ wywo³anych przez drobnoustroje wra¿liwe na ko-trimoksa-
zol. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y,
dzieci i niemowl¹t >6 tyg. Zapalenia zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego - wy-
³¹cznie po badaniu bakteriologicznym. Ostre i przewlek³e zaka¿enia uk³adu moczo-
wego i gruczo³u krokowego. Zaka¿enia dróg oddechowych - nag³e zaostrzenie prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli, jeœli s¹ powody przemawiaj¹ce za zastosowaniem sul-
fametoksazolu i trimetoprimu zamiast jednosk³adnikowego antybiotyku. Zapalenie
zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego - wy³¹cznie po badaniu bakteriologicznym.
Ostre i przewlek³e zaka¿enia uk³adu moczowego i gruczo³u krokowego. Zaka¿enia
przenoszone drog¹ p³ciow¹: wrzód miêkki. Zaka¿enia przewodu pokarmowego: dur
brzuszny i paradury, czerwonka bakteryjna, cholera (jako leczenie wspomagaj¹ce
obok uzupe³niania p³ynów i elektrolitów), biegunka podró¿nych wywo³ana przez en-
terotoksyczne szczepy E. coli. Inne zaka¿enia bakteryjne (leczenie mo¿liwie w po-
³¹czeniu z innymi antybiotykami), na przyk³ad nokardioza. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Zaka¿enia przenoszone drog¹ p³ciow¹: wrzód miêkki. Zaka¿enia przewodu pokar-
mowego: dur brzuszny i paradury, czerwonka bakteryjna, cholera (jako leczenie
wspomagaj¹ce obok uzupe³niania p³ynów i elektrolitów), biegunka podró¿nych wy-
wo³ana przez enterotoksyczne szczepy E. coli. Inne zaka¿enia bakteryjne (leczenie
mo¿liwie w po³¹czeniu z innymi antybiotykami), na przyk³ad nokardioza. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków prze-
ciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilakty-
ka; zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odpornoœci – profil-
aktyka; zaka¿enia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka Polpharma

Biseptol® 120: tabl. 120 mg - 20 szt. Rx
100% 11,12

50%(1) 7,60

Biseptol® 480: tabl. 480 mg - 20 szt. Rx
100% 28,20

50%(1) 14,10

Biseptol® 960: tabl. 960 mg - 10 szt. Rx
100% 28,20

50%(1) 14,10

Sulfamethoxazol + Trimethoprim (1)W: Zaka¿enia dróg moczowych powodo-
wane przez wra¿liwe szczepy E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella
morganii, Proteus mirabilis i Proteus vulgaris. Niepowik³ane zaka¿enia dróg moczo-
wych w pierwszej kolejnoœci nale¿y leczyæ pojedynczym lekiem przeciwbakteryj-
nym. Ostre zapalenie ucha œrodkowego, powodowane przez wra¿liwe szczepy Str.
pneumoniae i H. influenzae, jeœli w opinii lekarza stosowanie kotrimoksazolu jest
bardziej celowe ni¿ podanie pojedynczego antybiotyku. Zaostrzenie przewlek³ego
zapalenia oskrzeli, powodowane przez wra¿liwe szczepy Streptococcus pneumon-
iae lub H. influenzae jeœli w opinii lekarza zastosowanie leku z³o¿onego jest korzyst-
niejsze od monoterapii. Zaka¿enie przewodu pokarmowego pa³eczkami Shigella.
Mikrobiologicznie potwierdzone zapalenie p³uc powodowane przez Pneumocystis
carinii i zapobieganie zaka¿eniom tym drobnoustrojem u pacjentów ze zmniejszon¹
odpornoœci¹ (np. AIDS). Biegunka podró¿nych u doros³ych wywo³ana przez entero-
patogenne szczepy E. coli. WP: Zaka¿enia u pacjentów po przeszczepie szpiku –
profilaktyka; zaka¿enie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporno-
œci – profilaktyka; zaka¿enia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

Adamed

Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 fl. 35 ml� Rx
100% 10,83

50%(1) 7,59

Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 fl. 70 ml� Rx
100% 20,40

50%(1) 13,91

Amoksiklav®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 fl. 140 ml� Rx
100% 32,46

50%(1) 19,48

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za-
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj-
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Sandoz GmbH

Amoksiklav®: tabl. powl. 625 mg - 14 szt.� Rx
100% 17,74

50%(1) 10,26

Amoksiklav®: tabl. powl. 625 mg - 21 szt.� Rx 100% 23,16

Amoksiklav®: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 29,85

50%(1) 16,76

Amoksiklav®: tabl. powl. 1 g - 20 szt.� Rx
100% 41,09

50%(1) 22,39

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za-
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj-
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Sandoz GmbH

Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 23,84

50%(1) 11,92

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Preparat jest wskazany w leczeniu nastê-
puj¹cych zaka¿eñ u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie
rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapale-
nia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pê-
cherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach zwierz¹t,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie szpiku i koœci. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjal-
ne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP:
Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka PharmaVitae

Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 26,00

50%(1) 13,00

Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 20 szt.� Rx
100% 36,67

50%(1) 18,34

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêp-
uj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie za-
tok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skó-
ry i tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za-
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj-
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktykaDelfarma

Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 25,42

50%(1) 12,71

Amoksiklav® - (IR): tabl. powl. 1 g - 20 szt.� Rx
100% 36,22

50%(1) 18,11

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za-
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj-
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Inpharm

Amoksiklav® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml� Rx

100% 31,67

50%(1) 17,77

Amoksiklav® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 50 ml� Rx

100% 16,63

50%(1) 9,68

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w lecze-
niu nastêpuj¹cych zaka¿eñ wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo³a-
ne przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u dzieci w wieku co
najmniej 3 m-cy i mc. mniejszej ni¿ 40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; po-
zaszpitalne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce
w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z
niedoborami odpornoœci - profilaktyka Sandoz GmbH

Amoksiklav® Quicktab: tabl. do przyg. zaw.
doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 625 mg - 14 szt.� Rx

100% 19,15

50%(1) 11,04

Amoksiklav® Quicktab: tabl. do przyg. zaw.
doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 g - 14 szt.� Rx

100% 28,39

50%(1) 14,20

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i u dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki ³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach
zwierz¹t, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; za-
ka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwa-
gê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryj-
nych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Sandoz GmbH

Amotaks®: granulat do przyg. zaw. 500 mg/5 ml

- 1 but. 100 ml Rx
100% 31,99

R(1) 9,69

Amotaks®: granulat do przyg. zaw. 500 mg/5 ml

- 1 but. 60 ml Rx
100% 21,30

R(1) 9,20

Amoxicillin (1)W: Produkt wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u
dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowe-
go; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; zaostrzenie prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre zapalenie pêche-
rza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre odmiedniczko-
we zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym
siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów; erad-
ykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Produkt jest równie¿ wskazany w zapo-
bieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne doty-
cz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Produkt leczniczy jest
równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za-
ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Polfa Tarchomin SA

Amotaks®: kaps. 500 mg - 16 szt. Rx
100% 11,78

R(1) 7,23

Amotaks®: kaps. 500 mg - 20 szt. Rx
100% 13,40

R(1) 6,91

Amotaks®: tabl. 1 g - 16 szt. Rx
100% 19,61

R(1) 7,31

Amotaks®: tabl. 1 g - 20 szt. Rx
100% 21,68

R(1) 5,50

Amoxicillin (1)W: Produkt wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u
dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha œrodkowe-
go; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; zaostrzenie prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre zapalenie pêche-
rza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre odmiedniczko-
we zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym
siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów; erad-
ykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobie-
ganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœci-
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedo-
borami odpornoœci - profilaktyka Polfa Tarchomin SA

Amotaks® Dis: tabl. 500 mg - 16 szt. Rx
100% 11,78

R(1) 7,23

Amotaks® Dis: tabl. 500 mg - 20 szt. Rx
100% 13,40

R(1) 6,91

Amotaks® Dis: tabl. 750 mg - 16 szt. Rx
100% 13,70

R(1) 5,27

Amotaks® Dis: tabl. 750 mg - 20 szt. Rx
100% 16,27

R(1) 4,94

Amotaks® Dis: tabl. 1 g - 16 szt. Rx
100% 19,61

R(1) 7,31

Amotaks® Dis: tabl. 1 g - 20 szt. Rx
100% 21,68

R(1) 5,50

Amoxicillin (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych
zaka¿eñ u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok; ostre zapalenie ucha
œrodkowego; ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie p³uc; ostre za-
palenie pêcherza moczowego; bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y; ostre
odmiedniczkowe zapalenie nerek; dur brzuszny i dur rzekomy; ropieñ oko³ozêbowy
z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem
stawów; eradykacja Helicobacter pylori; choroba z Lyme. Preparat jest równie¿
wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytycz-
ne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia
u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Polfa Tarchomin SA

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas: tabl.
powl. 1 g - 14 szt.� Rx

100% 23,79

50%(1) 11,90

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do lecze-
nia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapale-
nie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie
przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie
p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwie-
rzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿e-
nia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê ofic-
jalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP:
Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Aurovitas

Amoxicillin Aurovitas: tabl. do przyg. zaw. doust.
750 mg - 16 szt. Rx 100% X

Amoxicillin Aurovitas: tabl. do przyg. zaw. doust.
1000 mg - 16 szt. Rx

100% 14,33

R(1) 3,20

Amoxicillin (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u dzieci
i doros³ych. Ostre bakteryjne zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha œrodkowego.
Ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a. Zaostrzenie przewle-
k³ego zapalenia oskrzeli. Pozaszpitalne zapalenie p³uc. Ostre zapalenie pêcherza
moczowego. Bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y. Ostre odmiedniczkowe
zapalenie nerek. Dur brzuszny i dur rzekomy. Ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê
zapaleniem tkanki ³¹cznej. Zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów. Eradyka-
cja H. pylori. Choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu zapaleniu
wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego sto-
sowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami
odpornoœci - profilaktyka Aurovitas

Amylan: tabl. powl. 500 mg+ 125 mg - 14 szt.� Rx
100% 15,40

50%(1) 7,92

Amylan: tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 14 szt.� Rx
100% 23,79

50%(1) 11,90

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cz-
nej; zaka¿enia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwb-
akteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Mylan Ireland Limited

Auglavin PPH: tabl. powl. 625 mg - 14 szt.� Rx
100% 16,17

50%(1) 8,69

Auglavin PPH: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 27,12

50%(1) 14,03

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich,zw³aszcza zapalenie tkanki
³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniu przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z sze-
rz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów,zw³aszcza zapale-
nie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwe-
go stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedobo-
rami odpornoœci - profilaktyka Polpharma

Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust.
457 mg/5 ml - 1 but. 140 ml� Rx

100% 26,16

50%(1) 13,18

Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust.
457 mg/5 ml - 1 but. 70 ml� Rx

100% 13,85

50%(1) 7,36

Auglavin PPH: prosz. do przyg. zaw. doust. 1 g

- 14 sasz.� Rx
100% 28,26

50%(1) 14,13

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, zw³aszcza zapalenie tkanki
³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniu przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z sze-
rz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, zw³aszcza zapale-
nie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwe-
go stosowania leków przeciwbakteryjnych. Dawka 642,9 mg. Lek wskazany jest do
leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za praw-
dopodobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u
dzieci w wieku od 3 m-cy i mc. <40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpi-
talne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœci-
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedo-
borami odpornoœci - profilaktyka Polpharma

Auglavin PPH Extra: prosz. do przyg. zaw. doust.
(600 mg+ 42,9 mg)/5 ml - 1 but. 100 ml� Rx

100% 27,84

50%(1) 13,94

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za prawdopodobnie wywo-
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³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u dzieci w wieku od
3 m-cy i mc. mniejszej ni¿ 40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpitalne
zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego
stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami
odpornoœci - profilaktyka Polpharma

Augmentin®: tabl. powl. 375 mg - 21 szt.� Rx
100% 13,58

50%(1) 7,97

Augmentin®: tabl. powl. 625 mg - 14 szt.� Rx
100% 17,58

50%(1) 10,10

Augmentin®: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 30,87

50%(1) 17,78

Augmentin®: tabl. powl. 1 g - 20 szt.� Rx
100% 37,52

50%(1) 18,82

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Dawka 375 mg. Lek wskazany jest do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); zapalenie pêcherza moczowego; odmied-
niczkowe zapalenie nerek; zapalenie tkanki ³¹cznej; uk¹szenia przez zwierzêta;
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwb-
akteryjnych. Dawka 625 mg, 1000 mg. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia
nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapale-
nie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie
przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie
p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez
zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej;
zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod
uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakte-
ryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 625 mg - 14 szt.� Rx
100% 17,38

50%(1) 9,90

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 30,82

50%(1) 17,73

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 27,65

50%(1) 14,56

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cz-
nej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwb-
akteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Inpharm

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 625 mg - 14 szt.� Rx
100% 15,05

50%(1) 7,57

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 30,80

50%(1) 17,71

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 27,76

50%(1) 14,67

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cz-
nej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ
pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwb-
akteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Delfarma

Augmentin® - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 27,70

50%(1) 14,61

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka PharmaVitae

Augmentin® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
642,9 mg/5 ml - 1 but. 100 ml� Rx

100% 37,51

50%(1) 23,61

Augmentin® ES: prosz. do przyg. zaw. doust.
642,9 mg/5 ml - 1 but. 50 ml� Rx

100% 23,37

50%(1) 16,42

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych lub uznanych za prawdo-
podobnie wywo³ane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinê, u
dzieci w wieku od 3 m-cy i mc. <40 kg: ostre zapalenie ucha œrodkowego; pozaszpi-
talne zapalenie p³uc. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœci-
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedo-
borami odpornoœci - profilaktyka GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Co-amoxiclav Bluefish: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 25,83

50%(1) 12,92

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
jest wskazana w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, jeœli podejrzewa
siê, ¿e s¹ one wywo³ane przez wytwarzaj¹ce �-laktamazy szczepy oporne na dzia-
³anie amoksycyliny. W innych przypadkach nale¿y rozwa¿yæ podanie samej amoks-
ycyliny: zaka¿enia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gard³a): za-
ostrzenie nawracaj¹cego zapalenia migda³ków podniebiennych, ostre zapalenie za-
tok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaka¿enia dolnych dróg od-
dechowych: zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, zewn¹trzszpitalne zapal-
enie p³uc; zaka¿enia dróg moczowych: zapalenie pêcherza moczowego (szczególn-
ie nawracaj¹ce lub powik³ane, nie obejmuj¹ce zapalenia gruczo³u krokowego), od-
miedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich: zapalenie tkanki

³¹cznej, zaka¿enia po uk¹szeniach przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z
szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; inne zaka¿enia: poronienie septyczne,
posocznica po³ogowa, posocznica wewn¹trzbrzuszna. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê ofi-
cjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Bluefish Pharma

Hiconcil: kaps. 500 mg - 16 szt. Rx
100% 8,25

R(1) 3,70

Hiconcil: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml

- 1 but. 100 ml Rx
100% 12,57

R(1) 3,20

Amoxicillin (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ u dzieci
i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha œrodkowego,
ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a, zaostrzenie przewle-
k³ego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc, ostre zapalenie pêcherza
moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y, ostre odmiedniczkowe
zapalenie nerek, dur brzuszny i dur rzekomy, ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê
zapaleniem tkanki ³¹cznej, zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem stawów, eradyka-
cja Helicobacter pylori, choroba z Lyme. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu
zapaleniu wsierdzia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœci-
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedo-
borami odpornoœci - profilaktyka Krka

Hiconcil combi: prosz. do przyg. zaw. doust.
400 mg+ 57 mg/5 ml - 1 but. 14 g� Rx

100% 13,82

50%(1) 7,33

Hiconcil combi: tabl. powl. 500 mg+ 125 mg - 14 szt.
�

Rx
100% 16,41

50%(1) 8,93

Hiconcil combi: tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 14 szt.
�

Rx
100% 27,53

50%(1) 14,44

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest do le-
czenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne
zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne
zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek;
zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia
przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cz-
nej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków prze-
ciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilakty-
ka Krka

Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml

- 1 but. 6,6 g Rx 100% 7,62

Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml

- 1 but. 60 ml Rx
100% 16,09

R(1) 3,99

Ospamox®: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg/5 ml

- 1 but. 100 ml Rx
100% 25,50

R(1) 3,20

Amoxicillin (1)W: Leczenie nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych, wywo³anych
przez wra¿liwe na amoksycylinê bakterie Grama(+) i Gram(-). Zaka¿enia górnych
dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha œrodkowego, ostre zapalenie zatok oraz
zapalenie migda³ów podniebiennych, w którym udokumentowano, ¿e jest wywo³ane
przez paciorkowce beta-hemolizuj¹ce grupy A; zaka¿enia dolnych dróg oddecho-
wych: przewlek³e zapalenie oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie dol-
nych dróg moczowych; zapalenie pêcherza moczowego; zapalenie oraz zapobiega-
nie zapaleniu wsierdzia; wczesna postaæ boreliozy zwi¹zana z rumieniem wêdru-
j¹cym (stadium 1); eradykacja H. pylori: w skojarzeniu z odpowiednim innym lekiem
przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u doros³ych z
chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z zaka¿eniem H. pylori. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za-
ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Sandoz GmbH

Ospamox®: tabl. powl. 500 mg - 16 szt. Rx
100% 7,78

R(1) 3,23

Ospamox®: tabl. powl. 500 mg - 20 szt. Rx
100% 9,49

R(1) 3,20

Ospamox®: tabl. powl. 750 mg - 16 szt. Rx
100% 11,24

R(1) 3,20

Ospamox®: tabl. powl. 750 mg - 20 szt. Rx
100% 13,90

R(1) 3,20

Ospamox®: tabl. powl. 1000 mg - 16 szt. Rx
100% 15,50

R(1) 3,20

Ospamox®: tabl. powl. 1000 mg - 20 szt. Rx
100% 19,03

R(1) 3,20

Amoxicillin (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych za-
ka¿eñ u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha
œrodkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migda³ków i zapalenie gard³a, za-
ostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie p³uc, ostre za-
palenie pêcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w okresie ci¹¿y, ostre
odmiedniczkowe zapalenie nerek, dur brzuszny i dur rzekomy, ropieñ oko³ozêbowy
z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej, zaka¿enia zwi¹zane z protezowaniem
stawów, eradykacja Helicobacter pylori, choroba z Lyme. Produkt leczniczy jest
równie¿ wskazany w zapobieganiu zapalenia wsierdzia. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za-
ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Sandoz GmbH

Penlac: tabl. powl. 1 g - 14 szt. Rx
100% 25,83

50%(1) 12,92

Penlac: tabl. powl. 1 g - 20 szt. Rx
100% 35,14

50%(1) 17,57

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Amoksycylina z kwasem klawulanowym
wskazana jest do leczenia nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych:
ostre bakteryjne zapalenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha
œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane);
pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe
zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki
³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê za-
paleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci
i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosow-
ania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpor-
noœci - profilaktyka Zentiva

Polamoklav: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 29,51

50%(1) 16,42

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê ofic-
jalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Polfarmex

Ramoclav: tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 27,02

50%(1) 13,93

Ramoclav: tabl. powl. 1 g - 21 szt.� Rx
100% 39,28

50%(1) 19,64

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek wskazany jest w leczeniu nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za-
ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Ranbaxy

Ramoclav - (IR): tabl. powl. 1 g - 14 szt.� Rx
100% 24,64

50%(1) 12,32

Ramoclav - (IR): tabl. powl. 1 g - 21 szt.� Rx
100% 35,70

50%(1) 17,85

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt wskazany jest w leczeniu nastêp-
uj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne
wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Za-
ka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Inpharm

Ramoclav - (IR): tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 14 szt.
�

Rx
100% 26,68

50%(1) 13,59

Ramoclav - (IR): tabl. powl. 875 mg+ 125 mg - 21 szt.
�

Rx
100% 38,77

50%(1) 19,39

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Produkt leczniczy wskazany jest w lecze-
niu nastêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u doros³ych i dzieci: ostre bakteryjne zapa-
lenie zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie
przewlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie
p³uc; zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia
skóry i tkanek miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez
zwierzêta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej;
zaka¿enia koœci i stawów, szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y uwzglêdniæ
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Delfarma

Taromentin®: tabl. powl. 1 g - 14 szt. Rx
100% 34,20

50%(1) 21,11

Taromentin®: tabl. powl. 1 g - 21 szt. Rx
100% 45,21

50%(1) 25,57

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Preparat wskazany jest do leczenia na-
stêpuj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie
zatok (w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc;
zapalenie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skó-
ry i tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzê-
ta, ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Polfa Tarchomin SA

Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 but. 35 ml Rx
100% 11,97

50%(1) 8,73

Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 but. 140 ml Rx
100% 33,67

50%(1) 20,69

Taromentin®: prosz. do przyg. zaw. doust. 457 mg/5 ml

- 1 but. 70 ml Rx
100% 22,28

50%(1) 15,79

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Lek wskazany jest do leczenia nastêpu-
j¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³e-
go zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapal-
enie pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i
tkanek miêkkich szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta,
ciê¿ki ropieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia
koœci i stawów, w szczególnoœci zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
WP: Zaka¿enia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka

Polfa Tarchomin SA

Taromentin®: tabl. powl. 625 mg - 14 szt. Rx
100% 20,47

50%(1) 12,99

Taromentin®: tabl. powl. 625 mg - 21 szt. Rx
100% 29,07

50%(1) 17,85

Amoxicillin + Clavulanic acid (1)W: Preparat wskazany jest do leczenia nastêp-
uj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci i doros³ych: ostre bakteryjne zapalenie zatok
(w³aœciwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha œrodkowego; zaostrzenie przewlek³ego
zapalenia oskrzeli (w³aœciwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie p³uc; zapalenie
pêcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zaka¿enia skóry i tkanek
miêkkich, szczególnie zapalenie tkanki ³¹cznej, uk¹szenia przez zwierzêta, ciê¿ki ro-
pieñ oko³ozêbowy z szerz¹cym siê zapaleniem tkanki ³¹cznej; zaka¿enia koœci i sta-
wów, w szczególnie zapalenie koœci i szpiku. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wy-
tyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. WP: Zaka¿e-
nia u pacjentów z niedoborami odpornoœci - profilaktyka Polfa Tarchomin SA
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Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych
przeszczepom koñczyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek -
profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji zwi¹zanej
z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie - w przypadku
udokumentowanych przeciwwskazañ do stosowania
walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci farmaceutycznej;
zaka¿enia wirusem cytomegalii po transplantacji narz¹dów lub
szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych
przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej
doustnej postaci farmaceutycznej; zaka¿enia wirusem
Ebsteina-Barr po transplantacji narz¹dów lub szpiku - leczenie -
w przypadku udokumentowanych przeciwwskazañ do
stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci
farmaceutycznej

Valcyte: roztw. doust. [prosz.] 50 mg/ml - 1 but. 12 g Rx
100% 779,65

R(1) 3,20

Valganciclovir (1)Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych
przeszczepom narz¹dów mi¹¿szowych - profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji
zwi¹zanej z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumento-
wanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci
farmaceutycznej; Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych prze-
szczepom nerek - profilaktyka po zakoñczeniu hospitalizacji zwi¹zanej z transplant-
acj¹ do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwska-
zañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci farmaceutycznej
WP: Zaka¿enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom
koñczyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakoñczeniu hospi-
talizacji zwi¹zanej z transplantacj¹ do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udok-
umentowanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej
postaci farmaceutycznej; zaka¿enia wirusem cytomegalii po transplantacji na-
rz¹dów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazañ do
stosowania walgancyklowiru w sta³ej doustnej postaci farmaceutycznej; zaka¿enia
wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narz¹dów lub szpiku - leczenie - w przy-
padku udokumentowanych przeciwwskazañ do stosowania walgancyklowiru w sta-
³ej doustnej postaci farmaceutycznej
W: Produkt wskazany jest do pocz¹tkowego i podtrzymuj¹cego leczenia cytomega-
lowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u doros³ych pacjentów z zespo³em nabyt-
ego niedoboru odpornoœci (AIDS). Produkt wskazany jest równie¿ w zapobieganiu
chorobie CMV u niezaka¿onych wirusem cytomegalii doros³ych i dzieci (w wieku od
urodzenia do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narz¹d mi¹¿szowy od dawcy
zaka¿onego CMV. Roche

Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Agastin®: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 11,32

50%(1) 5,66

Omeprazole (1)W: Zastosowanie u pacjentów doros³ych. Leczenie owrzodzenia
dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzo-
dzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z od-
powiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w
chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z
przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastni-
cy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wy-
st¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugoterminowe leczenie
podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie
objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Za-
stosowanie u dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg: leczenie re-
fluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej tre-
œci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4
lat: w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³ane-
go przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Anesteloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 11,06

50%(1) 7,90

Anesteloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt.� Rx 100% 11,02

Anesteloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,22

50%(1) 12,89

Anesteloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt.� Rx 100% 20,74

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej:
objawowa postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobiega-
nie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzen-
iom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pa-
cjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania
NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapal-
enie prze³yku. Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z od-
powiednimi antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³ana przez H. py-
lori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz
inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Adamed

Bioprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
100% 25,88

50%(1) 13,22

Bioprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt. Rx
100% 40,25

50%(1) 20,13

Bioprazol®: kaps. twarde 20 mg - 14 szt. Rx 100% X

Bioprazol®: kaps. twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 19,25

50%(1) 12,92

Omeprazole (1)W: Dawka 20 mg. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka lub dwunastnicy,
równie¿ wspó³istniej¹ca z zaka¿eniem Helicobacter pylori; refluksowe zapalenie
prze³yku; objawowe leczenie choroby refluksowej prze³yku (pieczenie w prze³yku -
zgaga); zespó³ Zollingera-Ellisona; profilaktyka zach³ystowego zapalenia p³uc przed
znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaœnej tre-
œci ¿o³¹dkowej; objawy niestrawnoœci zwi¹zane z dzia³aniem kwasu; leczenie i profi-
laktyka ³agodnego wrzodu ¿o³¹dka i wrzodu dwunastnicy oraz nad¿erek spowodo-
wanych stosowaniem NLPZ u pacjentów z uszkodzeniem b³ony œluzowej ¿o³¹dka i
dwunastnicy w wywiadzie, którzy wymagaj¹ leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Produkt
leczniczy wskazany jest dla nastêpuj¹cych pacjentów. Doroœli. Leczenie owrzodze-
nia dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie
owrzodzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu
z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna (H. pylori) w chorobie wrzodo-
wej; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych ze stosowaniem NLPZ;
zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych ze stoso-
waniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia; leczenie refluks-
owego zapalenia prze³yku; d³ugotrwa³e leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów po wy-
gojeniu refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowej choroby refluksowej

prze³yku; leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci i m³odzie¿. Dzieci w wieku po-
wy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie
objawowe zgagi oraz zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej
prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4 lat: w skojarzeniu z antybiotykami w
leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Biofarm

Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 14 szt.� Rx
100% 4,59

50%(1) 3,01

Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx 100% 10,48

Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 84 szt.� Rx 100% 25,20

Contix: tabl. dojelitowe 20 mg - 112 szt.� Rx
100% 23,73

50%(1) 11,87

Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 14 szt.� Rx
100% 9,03

50%(1) 5,87

Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx 100% 15,47

Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 84 szt.� Rx 100% 40,50

Contix: tabl. dojelitowe 40 mg - 112 szt.� Rx
100% 45,01

50%(1) 22,51

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych
i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: objawowej postaci choroby refluksowej prze-
³yku; d³ugotrwa³ym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia prze-
³yku. Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych w: zapobieganiu owrzodzeniom
¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy zwiêk-
szonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg.
Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w:
refluksowym zapaleniu prze³yku. Lek wskazany jest do stosowania u doros³ych w:
eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotyka-
mi u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori; chorobie wrzodowej
¿o³¹dka i/lub dwunastnicy; zespole Zollingera-Ellisona oraz innych stanach chorob-
owych zwi¹zanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. LEK-AM

Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 14 szt.� Rx
100% 4,75

50%(1) 3,17

Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 9,49

50%(1) 6,33

Controloc® 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 100 szt.� Rx 100% X

Controloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 14 szt.� Rx
100% 8,75

50%(1) 5,59

Controloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 17,02

50%(1) 10,69

Controloc® 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 100 szt.� Rx 100% X

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowa-
nia u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: objawowej postaæ choroby
refluksowej prze³yku; d³ugotrwa³ym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego
zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych w:
zapobieganiu owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nie-
selektywnych NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³u-
gotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg. Produkt leczniczy wskazany jest do
stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku 12 lat i powy¿ej w: refluksowym zapale-
niu prze³yku. Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania u doros³ych w: erady-
kacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori; chorobie wrzodowej ¿o-
³¹dka i/lub dwunastnicy; zespole Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Takeda

Gasec® 20 Gastrocaps®: kaps. twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 15,85

50%(1) 9,52

Gasec® 20 Gastrocaps®: kaps. twarde 20 mg - 56 szt. Rx
100% 30,30

50%(1) 17,64

Omeprazole (1)W: Lek jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych przypadk-
ach. Doroœli: leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom owrzo-
dzenia dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Zapobieganie nawrot-
om owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia era-
dykacyjna Helicobacter pylori (H.pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ
¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powsta-
waniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pa-
cjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluks-
owego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku. Le-
czenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg: le-
czenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kw-
aœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej
4 lat: W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³a-
nego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Teva B.V.

Gerdin 20 mg: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 6,93

50%(1) 3,77

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej. Objawowa postaæ
choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluk-
sowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwu-
nastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych
d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci
poni¿ej 2 r¿. S Lab

Gerdin 40 mg: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 13,00

50%(1) 6,67

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapal-
enie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z od-
powiednimi antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. py-
lori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz
inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. S Lab

Goprazol: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 11,89

50%(1) 5,95

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy, zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy, leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka, zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, tera-
pia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej, leczenie ow-

rzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych), zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwz-
apalnych) u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia, leczenie refluksowe-
go zapalenia prze³yku, d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wy-
gojeniu refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowej choroby refluksowej
prze³yku, leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci w wieku powy¿ej 1 r¿ oraz o
mc �10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe zgagi i
zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i
m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4 r¿. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzo-
dzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej
¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. S Lab

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 14 szt. Rx
100% 8,75

50%(1) 5,59

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 28 szt. Rx
100% 17,99

50%(1) 11,66

Helicid® 20: kaps. 20 mg - 90 szt. Rx
100% 46,40

50%(1) 26,06

Omeprazole (1)W: Wskazania do stosowania leku w kapsu³kach obejmuj¹: Zasto-
sowanie u pacjentów doros³ych. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, tera-
pia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie ow-
rzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych). Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzy-
ko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugoterminowe le-
czenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku.
Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollingera-Elli-
sona. Zastosowanie u dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o masie cia³a �10
kg: Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzuca-
nia kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w
wieku powy¿ej 4 lat: W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwu-
nastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
dzieci poni¿ej 2 r¿. Zentiva

Helicid® Forte: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
100% 27,46

50%(1) 14,80

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy, zapobie-
ganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy, leczenie choroby wrzodowej ¿o-
³¹dka, zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka, eradykacja zaka¿enia
Helicobacter pylori u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka i dwunastnicy, w sko-
jarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
wywo³anych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zapo-
bieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem niesteroid-
owych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów w grupie ryzyka, leczenie re-
fluksowego zapalenia prze³yku, d³ugotrwa³e leczenie pacjentów po przebytym re-
fluksowym zapaleniu prze³yku, leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku, le-
czenie zespo³u Zollinger-Ellisona. Dzieci. Dzieci w wieku powy¿ej 1 r¿ i o masie cia-
³a �10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku, leczenie objawowe zgagi i za-
rzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dka w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿
w wieku powy¿ej 4 lat: leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy spowodowanej
przez Helicobacter pylori, w skojarzeniu z antybiotykami. WP: Zapalenie b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Zentiva

Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 9,02

50%(1) 4,51

Heligen Neo: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
100% 16,63

50%(1) 8,32

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka. Zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. Razem z odpowiednimi antybiotykami, terapia erady-
kacyjna H. pylori w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹d-
ka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na
ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku. D³ugotermino-
we leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³y-
ku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zollinge-
ra-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 r¿. oraz o mc. �10 kg. Leczenie refluksowego zapale-
nia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w
chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z anty-
biotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP:
Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Viatris Ltd

IPP 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 9,85

50%(1) 6,69

IPP 20: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt.� Rx 100% 14,70

IPP 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,14

50%(1) 12,81

IPP 40: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt.� Rx 100% 25,00

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowa-
nia u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat w celu: objawowego leczenia
refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego; d³ugotrwa³ego leczenia i zapobiegania nawrot-
om refluksowego zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowa-
nia u doros³ych w: zapobieganiu powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy wy-
wo³anych stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, którzy
wymagaj¹ ci¹g³ego leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Produkt leczniczy jest wskazany
do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej 12 lat w leczeniu: refluk-
sowego zapalenia prze³yku. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doro-
s³ych w celu: eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi
antybiotykami u pacjentów z wrzodami trawiennymi zwi¹zanymi z zaka¿eniem H.
pylori; leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy lub ¿o³¹dka; leczenia zespo³u Zol-
lingera-Ellisona i innych zaburzeñ przebiegaj¹cych z nieprawid³owym, nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni-
¿ej 2 r¿. Sandoz GmbH

Lanzul®: kaps. 30 mg - 28 szt. Rx
100% 18,12

50%(1) 11,79

Lanzul® S: kaps. 15 mg - 28 szt. Rx
100% 9,29

50%(1) 6,13

Lansoprazole (1)W: Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i ¿o³¹dka potwier-
dzonej za pomoc¹ endoskopii lub badania radiologicznego. Leczenie refluksowego
zapalenia prze³yku. Zapobieganie refluksowemu zapaleniu prze³yku. Eradykacja
Helicobacter pylori (H. pylori) w po³¹czeniu z odpowiedni¹ terapi¹ antybiotykow¹ w
leczeniu choroby wrzodowej wywo³anej zaka¿eniem H. pylori. Leczenie ³agodnych
owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych leczeniu niesteroidowymi lekami
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przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagaj¹cych sta³ego leczenia NLPZ. Pro-
filaktyka owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych leczeniu NLPZ u pa-
cjentów z grupy ryzyka, wymagaj¹cych sta³ego leczenia. Objawowa choroba refluk-
sowa prze³yku. Zespó³ Zollingera i Ellisona. Lansoprazol jest wskazany do stosowa-
nia u doros³ych pacjentów. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej
2 r¿. Krka

Noacid: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 7,99

50%(1) 4,83

Noacid: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 15,52

50%(1) 9,19

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Objawowa
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrot-
om refluksowego zapalenia prze³yku.Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Era-
dykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o-
³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe zwi¹za-
ne z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o-
³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Egis

Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
20 mg - 28 szt.� Rx

100% 8,72

50%(1) 5,56

Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
20 mg - 56 szt.� Rx

100% 16,86

50%(1) 10,53

Nolpaza® 20 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
20 mg - 90 szt.� Rx

100% 20,63

50%(1) 10,46

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
40 mg - 28 szt.� Rx

100% 16,99

50%(1) 10,66

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
40 mg - 56 szt.� Rx

100% 32,31

50%(1) 19,65

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe: tabl. dojelitowe
40 mg - 90 szt.� Rx

100% 39,22

50%(1) 19,61

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Objawowa
choroba refluksowa prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom reflukso-
wego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy
spowodowanym przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka spowodowa-
nego koniecznoœci¹ sta³ego leczenia NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i
starsza. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H.
pylori) w skojarzeniu z antybiotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹
obecnoœci¹ H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-El-
lisona oraz inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Krka

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx

100% 11,07

50%(1) 5,54

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
dojelitowe 40 mg - 56 szt.� Rx

100% 20,72

50%(1) 10,36

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i starsza. Refluksowe zapal-
enie prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z an-
tybiotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ obecnoœci¹ H. pylo-
ri.;choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne
stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu. WP: Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Delfarma

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx

100% 11,09

50%(1) 5,55

Nolpaza® 40 mg tabletki dojelitowe - (IR): tabl.
dojelitowe 40 mg - 56 szt.� Rx

100% 20,77

50%(1) 10,39

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie
prze³yku. Doroœli. Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z antyb-
iotykoterapi¹ u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ obecnoœci¹ H. pylori.
Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne sta-
ny chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu. WP: Zapalenie b³ony
œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Pharmapoint

Omeprazole Genoptim: kaps. 20 mg - 28 szt. Rx
100% 10,16

50%(1) 5,08

Omeprazole Genoptim: kaps. 40 mg - 28 szt. Rx
100% 18,69

50%(1) 9,35

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy; zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka; zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia
eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej; leczenie owrzo-
dzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ; zapobieganie po-
wstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u
pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia; leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku; d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluks-
owego zapalenia prze³yku; leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku; lecze-
nie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej1 r¿. oraz o mc. �10 kg. Leczenie
refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej tr-
eœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej >4 lat.
W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anych
przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿.

Synoptis Pharma

Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 6,46

50%(1) 3,30

Ozzion: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt.� Rx
100% 13,34

50%(1) 7,01

Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 12,45

50%(1) 6,23

Ozzion: tabl. dojelitowe 40 mg - 56 szt.� Rx
100% 25,29

50%(1) 12,65

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: leczenie
choroby refluksowej (refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego) z objawami. D³ugotrwa³e
leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapob-
ieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym przez stosowanie niesel-
ektywnych NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego leczenia
NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalenie prze-

³yku. Doroœli: eradykacja zaka¿enia Helicobacter pylori (H. pylori) w po³¹czeniu z od-
powiednim leczeniem antybiotykami u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z
wspó³istniej¹cym zaka¿eniem H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy.
Zespó³ Zollingera i Ellisona i inne stany zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwa-
su solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Zentiva

Pamyl 20 mg: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 5,84

50%(1) 2,92

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ od 12 lat. Leczenie objawów choroby re-
fluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego
zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy in-
dukowanym przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagaj¹cych
ci¹g³ego podawania tych leków. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci po-
ni¿ej 2 r¿. Viatris Ltd

Pamyl 40 mg: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 12,27

50%(1) 6,14

Pantoprazole (1)W: Doroœli i m³odzie¿ od 12 lat: refluksowe zapalenie prze³yku.
Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami
u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ zwi¹zan¹ z zaka¿eniem Helicobacter pylori,
owrzodzenie ¿o³¹dka i dwunastnicy, zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobo-
we zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œl-
uzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Viatris Ltd

Panprazox: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 6,96

50%(1) 3,80

Panprazox: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 13,47

50%(1) 7,14

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: objawowe
postaci choroby refluksowej prze³yku, d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganiu nawrot-
om refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganiu owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymaga-
j¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i po-
wy¿ej: refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli: eradykacja Helicobacter pylori w po-
³¹czeniu z antybiotykoterapi¹ u pacjentów z wrzodem trawiennym zwi¹zanym z He-
licobacter pylori.; choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellis-
ona i inne stany chorobowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Polpharma

Panrazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 6,79

50%(1) 3,63

Panrazol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt.� Rx
100% 12,89

50%(1) 6,56

Panrazol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 13,25

50%(1) 6,92

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Leczenie ob-
jawów choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom
refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie wystêpowaniu owrzodzeñ
przewodu pokarmowego wywo³anych stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pa-
cjentów z grupy ryzyka, którzy wymagaj¹ sta³ego leczenia za pomoc¹ NLPZ. Dawka
40 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli.
Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybioty-
kami u pacjentów zaka¿onych H. pylori, z towarzysz¹cym owrzodzeniem. Choroba
wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany choro-
bowe zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony
œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Actavis Group PTC ehf.

Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 6,23

50%(1) 3,12

Pantoprazole Bluefish: tabl. dojelitowe 40 mg

- 28 szt.� Rx
100% 12,00

50%(1) 6,00

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Leczenie ³agodnej postaci choroby reflukso-
wej i zwi¹zanych z ni¹ objawów (jak zgaga, zarzucanie treœci ¿o³¹dkowej, ból pod-
czas prze³ykania); d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego za-
palenia prze³yku; zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym
przez nieselektywne NLPZ u pacjentów z grupy zwiêkszonego ryzyka, u których ko-
nieczne jest d³ugotrwa³e leczenie NLPZ. Dawka 40 mg. £agodzenie objawów i krót-
kotrwa³e leczenie chorób przewodu pokarmowego wymagaj¹cych zmniejszenia wy-
dzielania kwasu solnego, takich jak: choroba wrzodowa dwunastnicy; choroba wrzo-
dowa ¿o³¹dka; umiarkowane i ciê¿kie refluksowe zapalenie prze³yku; eradykacja
Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykiem u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹
¿o³¹dka lub dwunastnicy; zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe zwi¹za-
ne z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o-
³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Bluefish Pharma

Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg

- 28 szt.� Rx
100% 6,34

50%(1) 3,18

Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 20 mg

- 56 szt.� Rx
100% 11,21

50%(1) 5,61

Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg

- 28 szt.� Rx
100% 12,23

50%(1) 6,12

Pantoprazole Genoptim: tabl. dojelitowe 40 mg

- 56 szt.� Rx
100% 21,03

50%(1) 10,52

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ w wieku 12 lat i powy¿ej: ob-
jawowa postaæ choroby refluksowej prze³yku; d³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie
nawrotom refluksowego za palenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom
¿o³¹dka i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjen-
tów z grupy zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ.
Dawka 40 mg. Osoby doros³e i m³odzie¿ w wieku od 12 lat: refluksowe zapalenie
prze³yku. Osoby doros³e: eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z
odpowiedni¹ antybiotykoterapi¹ u pacjentów z wrzodami zwi¹zanymi z H. pylori.
Wrzody ¿o³¹dka i dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe
wynikaj¹ce z nadmiernego wydzielania. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
dzieci poni¿ej 2 r¿. Synoptis Pharma

Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 9,73

50%(1) 6,57

Panzol: tabl. dojelitowe 20 mg - 56 szt.� Rx
100% 13,43

50%(1) 7,10

Panzol: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,00

50%(1) 12,67

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Objawowa
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrot-

om refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli. Zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej. Refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli. Era-
dykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o-
³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Apotex Inc.

Polprazol®: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 20,39

50%(1) 14,06

Polprazol® PPH: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg

- 28 szt. Rx
100% 31,41

50%(1) 18,75

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka. Zapobieganie
nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, tera-
pia eradykacyjna H. pylori w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i
dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powstawaniu ow-
rzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów na-
ra¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia prze³yku.
D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego za-
palenia prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Leczenie ze-
spo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci w wieku powy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg. Lecze-
nie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwa-
œnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy
wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej
2 r¿. Polpharma

Prazol®: kaps. 20 mg - 7 szt. Rx 100% X

Prazol®: kaps. 20 mg - 14 szt. Rx 100% 12,13

Prazol®: kaps. 20 mg - 28 szt. Rx
100% 18,67

50%(1) 12,34

Prazol®: kaps. 20 mg - 56 szt. Rx 100% 17,60

Prazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx 100% 17,28

Prazol®: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 56 szt. Rx 100% 32,34

Omeprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli. Czynna choroba wrzodowa ¿o³¹dka i
dwunastnicy, w tym równie¿ postaæ wspó³istniej¹ca z zaka¿eniem Helicobacter py-
lori leczenie owrzodzenia dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwu-
nastnicy; leczenie owrzodzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o-
³¹dka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicoba-
cter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej, leczenie refluksowego zapalenia prze-
³yku; d³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowe-
go zapalenia prze³yku; leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku; zespó³
Zollingera-Ellisona; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyj-
mowaniem NLPZ; zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wy-
st¹pienia. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg. Leczenie refluksowego zapale-
nia prze³yku; leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w
chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z anty-
biotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. Dawka
40 mg. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w nastêpuj¹cych przypadk-
ach. Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom
choroby wrzodowej dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Zapobie-
ganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Eradykacja zaka¿enia Helicobacter
pylori u pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka i dwunastnicy, w skojarzeniu z od-
powiednimi antybiotykami. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy wy-
wo³anych stosowaniem NLPZ. Zapobieganie chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwu-
nastnicy wywo³anej stosowaniem NLPZ u pacjentów w grupie ryzyka. Leczenie re-
fluksowego zapalenia prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie pacjentów po przebytym re-
fluksowym zapaleniu prze³yku. Leczenie objawowe choroby refluksowej prze³yku.
Leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 r¿. i o mc. �10 kg. Leczenie
refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej tr-
eœci ¿o³¹dka w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 4
lat. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy spowodowanej przez Helicobacter
pylori, w skojarzeniu z antybiotykami. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u
dzieci poni¿ej 2 r¿. Adamed

Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 8,82

50%(1) 4,41

Prenome: tabl. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
100% 14,42

50%(1) 7,21

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy. Zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia dwunastnicy. Leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka. Zapobieganie na-
wrotom owrzodzenia ¿o³¹dka. Razem z odpowiednimi antybiotykami, terapia erady-
kacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej. Leczenie owrzodzeñ
¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ. Zapobieganie powsta-
waniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pa-
cjentów nara¿onych na ryzyko ich wyst¹pienia. Leczenie refluksowego zapalenia
prze³yku. D³ugoterminowe leczenie podtrzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluks-
owego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowej choroby refluksowej prze³yku. Le-
czenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci powy¿ej 1 roku oraz o mc. �10 kg. Le-
czenie refluksowego zapalenia prze³yku. Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kw-
aœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie refluksowej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ w wieku
powy¿ej 4 lat. W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy
wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej
2 r¿. Mercapharm

Progastim: kaps. dojelitowe 20 mg - 28 szt. Rx
100% 14,10

50%(1) 7,77

Omeprazole (1)W: Zastosowanie u pacjentów doros³ych: leczenie owrzodzenia
dwunastnicy; zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; leczenie owrzo-
dzenia ¿o³¹dka; zapobieganie nawrotom owrzodzenia ¿o³¹dka; w skojarzeniu z od-
powiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w
chorobie wrzodowej; leczenie owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanych z przyj-
mowaniem NLPZ; zapobieganie powstawaniu owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy
zwi¹zanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów nara¿onych na ryzyko ich wy-
st¹pienia; leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; d³ugoterminowe leczenie pod-
trzymuj¹ce pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia prze³yku; leczenie ob-
jawowej choroby refluksowej prze³yku; leczenie zespo³u Zollingera-Ellisona. Dzieci
powy¿ej 1 roku oraz o mc. � 10 kg: leczenie refluksowego zapalenia prze³yku; le-
czenie objawowe zgagi i zarzucania kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej w chorobie reflukso-
wej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ powy¿ej 4 lat: w skojarzeniu z antybiotykami w lecze-
niu owrzodzenia dwunastnicy wywo³anego przez H. pylori. WP: Zapalenie b³ony œl-
uzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. RECORDATI
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Ranloc: tabl. dojelitowe 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 8,67

50%(1) 5,51

Ranloc: tabl. dojelitowe 40 mg - 28 szt.� Rx
100% 16,87

50%(1) 10,54

Pantoprazole (1)W: Dawka 20 mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: objawowa
postaæ choroby refluksowej prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie i zapobieganie nawrot-
om refluksowego zapalenia prze³yku. Doroœli: zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka
i dwunastnicy wywo³anym stosowaniem nieselektywnych NLPZ u pacjentów z grupy
zwiêkszonego ryzyka, wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego stosowania NLPZ. Dawka 40
mg. Doroœli i m³odzie¿ 12 lat i powy¿ej: refluksowe zapalenie prze³yku. Doroœli: erad-
ykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u
pacjentów z chorob¹ wrzodow¹ wywo³an¹ przez H. pylori. Choroba wrzodowa ¿o-
³¹dka i/lub dwunastnicy. Zespó³ Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe
zwi¹zane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. WP: Zapalenie b³ony œlu-
zowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Ranbaxy

Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 10 mg - 28 szt. Rx 100% 11,00

Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 28 szt. Rx
100% 15,76

50%(1) 9,43

Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 20 mg - 56 szt. Rx
100% 29,05

50%(1) 16,39

Ultop: kaps. dojelitowe, twarde 40 mg - 28 szt. Rx
100% 29,05

50%(1) 16,39

Omeprazole (1)W: Doroœli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy. Zapobie-
ganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej ¿o-
³¹dka. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej ¿o³¹dka. W terapii skojarzonej z
odpowiednimi antybiotykami, eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie
wrzodowej. Leczenie choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanej ze stoso-
waniem NLPZ. Zapobieganie chorobie wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy zwi¹zanej
ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka. Leczenie refluksowego zapale-
nia prze³yku. D³ugotrwa³e leczenie pacjentów po ust¹pieniu refluksowego zapalenia
prze³yku. Objawowe leczenie choroby refluksowej prze³yku. Leczenie zespo³u Zol-
lingera-Ellisona. Dzieci i m³odzie¿. Dzieci >1 r¿. i o mc. �10 kg. Leczenie reflukso-
wego zapalenia prze³yku. Objawowe leczenie zgagi i ulewania w chorobie reflukso-
wej prze³yku. Dzieci i m³odzie¿ >4 lat. W terapii skojarzonej z antybiotykami w lecze-
niu choroby wrzodowej dwunastnicy wywo³anej przez H. pylori. WP: Zapalenie
b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Krka

Zalanzo®: kaps. dojelitowe, twarde 15 mg - 28 szt. Rx
100% 8,21

50%(1) 5,05

Zalanzo®: kaps. dojelitowe, twarde 30 mg - 28 szt. Rx
100% 15,97

50%(1) 9,64

Lansoprazole (1)W: Lek jest stosowany w stanach chorobowych, w których ko-
nieczne jest ograniczenie wydzielania kwasu ¿o³¹dkowego, takich jak: choroba
wrzodowa dwunastnicy; choroba wrzodowa ¿o³¹dka; leczenie zaka¿enia H. pylori
(terapia skojarzona z antybiotykami); refluksowe zapalenie prze³yku - leczenie i za-
pobieganie; leczenie ³agodnych owrzodzeñ ¿o³¹dka i dwunastnicy towarzysz¹cych
leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymaga-
j¹cych sta³ego leczenia NLPZ; zapobieganie owrzodzeniom ¿o³¹dka I dwunastnicy
towarzysz¹cych leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, wymagaj¹cych sta³ego
leczenia; objawowa choroba refluksowa prze³yku; zespó³ Zollingera-Ellisona. WP:
Zapalenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka u dzieci poni¿ej 2 r¿. Exeltis Poland Sp. z o.o.

Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL - u dzieci do 18 r¿.

Atram® 6,25 mg: tabl. 6,25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,16

30%(1) 5,70

S(2) bezp³.

Atram® 12,5 mg: tabl. 12,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 9,28

30%(1) 6,36

S(2) bezp³.

Atram® 25 mg: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,18

30%(1) 7,35

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Lecze-
nie uzupe³niaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej, stabilnej, przewlek³ej niewydolnoœci
serca. Zentiva

Avedol: tabl. powl. 6,25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,64

30%(1) 6,18

S(2) bezp³.

Avedol: tabl. powl. 12,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,09

30%(1) 8,17

S(2) bezp³.

Avedol: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,81

30%(1) 8,98

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Lecze-
nie wspomagaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej stabilnej niewydolnoœci serca.

Polpharma

Carvedilol-ratiopharm® 6,25: tabl. powl. 6,25 mg

- 30 szt.� Rx

100% 7,14

30%(1) 5,68

S(2) bezp³.

Carvedilol-ratiopharm® 12,5: tabl. powl. 12,5 mg

- 30 szt.� Rx

100% 9,79

30%(1) 6,87

S(2) bezp³.

Carvedilol-ratiopharm® 25: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
�

Rx

100% 13,57

30%(1) 7,74

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w

ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Lecze-
nie wspomagaj¹ce umiarkowanej do ciê¿kiej stabilnej niewydolnoœci serca.

Ratiopharm

Carvetrend: tabl. 3,125 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,88

30%(1) 7,15

S(2) bezp³.

Carvetrend: tabl. 6,25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,64

30%(1) 6,18

S(2) bezp³.

Carvetrend: tabl. 12,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 11,10

30%(1) 8,18

S(2) bezp³.

Carvetrend: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 14,82

30%(1) 8,99

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Przewlek³a, objawowa niewydolnoœæ serca. D³ugotrwa³e leczenie przewlek³ej
objawowej niewydolnoœci serca (klasa II i III wg NYHA- Nowojorskie Towarzystwo
Chorób Serca) w skojarzeniu z lekami moczopêdnymi, glikozydami naparstnicy i/lub
inhibitorami ACE. Karwedylol spowalnia rozwój niewydolnoœci i zmniejsza nasilenie
jej objawów. Z uwagi na brak szerszych doœwiadczeñ klinicznych, nie nale¿y poda-
waæ karwedylolu pacjentom z ciê¿k¹ niewydolnoœci¹ kr¹¿enia klasy IV wg NYHA.
Samoistne nadciœnienie têtnicze. Leczenie samoistnego nadciœnienia têtniczego w
monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciœnieniowymi. Leczenie
stabilnej d³awicy piersiowej. Teva Pharmaceuticals Polska

Coryol®: tabl. 3,125 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,39

30%(1) 6,66

S(2) bezp³.

Coryol®: tabl. 6,25 mg - 30 szt.� Rx

100% 7,58

30%(1) 6,12

S(2) bezp³.

Coryol®: tabl. 12,5 mg - 30 szt.� Rx

100% 10,44

30%(1) 7,52

S(2) bezp³.

Coryol®: tabl. 25 mg - 30 szt.� Rx

100% 13,69

30%(1) 7,86

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Przewlek³a, stabilna d³awica piersiowa. Lecze-
nie wspomagaj¹ce przewlek³ej, stabilnej, umiarkowanej do ciê¿kiej niewydolnoœci
serca. Krka

Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 30 szt. (3 blistry)� Rx

100% 7,42

30%(1) 5,96

S(2) bezp³.

Vivacor®: tabl. 6,25 mg - 60 szt. (6 blistrów)� Rx

100% 14,84

30%(1) 11,92

S(2) bezp³.

Vivacor®: tabl. 12,5 mg - 30 szt. (3 blistry)� Rx

100% 11,10

30%(1) 8,18

S(2) bezp³.

Vivacor®: tabl. 12,5 mg - 60 szt. (6 blistrów)� Rx

100% 22,08

30%(1) 16,25

S(2) bezp³.

Vivacor®: tabl. 25 mg - 30 szt. (3 blistry)� Rx

100% 14,82

30%(1) 8,99

S(2) bezp³.

Vivacor®: tabl. 25 mg - 60 szt. (6 blistrów)� Rx

100% 28,91

30%(1) 17,24

S(2) bezp³.

Carvedilol (1)Udokumentowana niewydolnoœæ serca w klasach NYHA II – NYHA
IV WP: Zastoinowa niewydolnoœæ serca w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL - u dzieci do 18 r¿. (2)Pacjenci 75+
W: Objawowa, przewlek³a niewydolnoœæ serca. Karwedylol jest wskazany w leczen-
iu stabilnej postaci ³agodnej, umiarkowanej i ciê¿kiej przewlek³ej niewydolnoœci ser-
ca dodatkowo do leczenia standardowego tj. inhibitorami ACE, lekami
moczopêdnymi i digoksyn¹ u pacjentów z prawid³ow¹ objêtoœci¹ wewn¹trznaczyn-
iow¹. Nadciœnienie têtnicze. Karwedylol jest wskazany w leczeniu nadciœnienia têt-
niczego. D³awica piersiowa. Karwedylol jest wskazany w profilaktycznym leczeniu
stabilnej d³awicy piersiowej. Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale miêœnia
serca. Karwedilol jest wskazany w leczeniu pacjentów po zawale miêœnia serca z
potwierdzonymi zaburzeniami czynnoœci lewej komory (LVEF <40%). Proterapia

Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿
w przebiegu cukrzycy

Avamina: tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 3,89

R(1) 3,41

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx

100% 7,20

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 500 mg - 90 szt. Rx

100% 10,03

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 6,53

R(1) 3,47

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 12,00

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 850 mg - 90 szt. Rx

100% 16,21

R(1) 4,08

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 7,93

R(1) 3,77

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 13,71

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Avamina: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx

100% 18,79

R(1) 4,80

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów oty³ych, gdy za pomoc¹ diety i
æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi. U do-
ros³ych tabl. powl. mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doust-
nymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y tabl. powl. mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹.
Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwa-
g¹, leczonych chlorowodorkiem metforminy jako lekiem 1-szego rzutu, po niepowo-
dzeniu leczenia diet¹. Bioton

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx

100% 8,94

R(1) 8,46

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx

100% 16,95

R(1) 12,79

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 90 szt. Rx

100% 22,41

R(1) 14,57

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 120 szt. Rx

100% 29,36

R(1) 17,84

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx

100% 12,81

R(1) 10,49

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx

100% 23,59

R(1) 15,75

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 30 szt. Rx

100% 16,20

R(1) 12,04

S(2) bezp³.

Avamina SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 60 szt. Rx

100% 31,74

R(1) 20,22

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. Met-
forminê w postaci tabl. o przed³. uwalnianiu mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w
skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Bioton

Diabufor XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx

100% 10,54

R(1) 6,38

S(2) bezp³.

Diabufor XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx

100% 15,57

R(1) 7,73

S(2) bezp³.

Diabufor XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 60 szt. Rx

100% 20,42

R(1) 8,90

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Zmniejszenie ryzyka lub opóŸnienie wyst¹pienia cukrzycy typu 2 u doros³ych pa-
cjentów z nadwag¹ i nieprawid³ow¹ tolerancj¹ glukozy (IGT) i/lub nieprawid³ow¹ gli-
kemi¹ na czczo (IFG) i/lub podwy¿szon¹ wartoœci¹ HbA1C, którzy maj¹: du¿e
ryzyko wyst¹pienia jawnej cukrzycy typu 2 i progresjê w kierunku cukrzycy typu 2
pomimo wprowadzenia intensywnej zmiany stylu ¿ycia przez okres 3-6 m-cy. Le-
czenie tym produktem leczniczym musi byæ oparte na wyniku oceny ryzyka uwzgl-
êdniaj¹cym odpowiednie pomiary kontroli glikemii, jak te¿ dowody na podwy¿szone
ryzyko sercowo-naczyniowe. Po rozpoczêciu leczenia metformin¹ nale¿y kontynu-
owaæ zmianê stylu ¿ycia, chyba ¿e pacjent nie bêdzie w stanie jej nadal stosowaæ ze
wzglêdów medycznych. Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, szczególnie u pa-
cjentów z nadwag¹, u których stosowanie diety i samych æwiczeñ fizycznych nie za-
pewnia odpowiedniej kontroli glikemii. Produkt w postaci tabl. o przed³. uwalnianiu
mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami prze-
ciwcukrzycowymi lub insulin¹. FARMAK Sp. z o.o.

Etform: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 16,77

R(1) 5,25

S(2) bezp³.

Etform: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 29,82

R(1) 6,78

S(2) bezp³.
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Etform 500: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx

100% 10,22

R(1) 6,06

S(2) bezp³.

Etform 500: tabl. powl. 500 mg - 90 szt. Rx

100% 15,07

R(1) 7,23

S(2) bezp³.

Etform 850: tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 14,48

R(1) 5,17

S(2) bezp³.

Etform 850: tabl. powl. 850 mg - 90 szt. Rx

100% 20,98

R(1) 6,29

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy
za pomoc¹ samej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli
glikemii. U doros³ych preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z
innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi b¹dŸ insulin¹. U dzieci powy¿ej 10
lat i u m³odzie¿y lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i z nadwag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem 1-ego
rzutu po niepowodzeniu leczenia sam¹ diet¹, wykazano zmniejszenie czêstoœci po-
wik³añ cukrzycy. Sandoz GmbH

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx

100% 6,25

R(1) 5,77

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx

100% 12,42

R(1) 8,26

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 120 szt. Rx

100% 24,15

R(1) 12,63

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx

100% 9,36

R(1) 7,04

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx

100% 18,38

R(1) 10,54

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 120 szt. Rx

100% 35,48

R(1) 18,20

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 12,42

R(1) 8,26

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 24,15

R(1) 12,63

S(2) bezp³.

Etform SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 46,65

R(1) 23,61

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy
za pomoc¹ samej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli
glikemii. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Zapobieganie cukrzycy typu
2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Sandoz GmbH

Formetic: tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 4,54

30%(1) 1,96

R(2) 4,06

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx

100% 8,98

30%(1) 3,83

R(2) 4,82

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 500 mg - 90 szt. Rx

100% 12,12

30%(1) 4,39

R(2) 4,28

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. Rx

100% 15,56

30%(4) 5,26

R(2) 4,04

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 6,97

R(2) 3,91

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 13,45

R(2) 4,14

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 850 mg - 90 szt. Rx

100% 19,80

R(2) 5,11

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 850 mg - 120 szt. Rx

100% 25,40

30%(5) 7,89

R(2) 5,82

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 8,19

30%(1) 3,04

R(2) 4,03

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 16,29

30%(1) 5,99

R(2) 4,77

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx

100% 23,01

30%(1) 7,55

R(2) 5,73

S(3) bezp³.

Formetic: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 29,44

30%(4) 8,83

R(2) 6,40

S(3) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Zespó³ policystycznych jajników (2)Cukrzyca
WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy
(3)Pacjenci 75+ (4)Nieprawid³owa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy
za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ pra-
wid³owego stê¿enia glukozy we krwi, Zespó³ policystycznych jajników (5)Nieprawi-
d³owa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeg-
anej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy
we krwi
W: Dawka 500 mg i 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z
nadwag¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿-
na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. U doros³ych metforminy chlorowodorek mo-
¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i m³odzie¿y met-
forminy chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insu-
lin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycowych u doros³ych pacjentów z
nadwag¹ z cukrzyc¹ typu 2, leczonych metforminy chlorowodorkiem jako lekiem
pierwszego rzutu, u których leczenie diet¹ nie przynios³o oczekiwanych rezultatów.
Stan przedcukrzycowy: nieprawid³owa glikemia na czczo (ang. IFG) i/lub nieprawi-
d³owa tolerancja glukozy (ang. IGT), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i
æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. Zespó³ policyst-
ycznych jajników (ang. PCOS). Dawka 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³asz-
cza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ
fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. U doros³ych metforminy
chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi do-
ustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci w wieku powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y metforminy chlorowodorek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w
skojarzeniu z insulin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycowych u doros³ych
pacjentów z nadwag¹ z cukrzyc¹ typu 2, leczonych metforminy chlorowodorkiem ja-
ko lekiem pierwszego rzutu, u których leczenie diet¹ nie przynios³o oczekiwanych
rezultatów. Stan przedcukrzycowy: nieprawid³owa glikemia na czczo (ang. IFG - Im-
paired Fasting Glycaemia) i/lub nieprawid³owa tolerancja glukozy (ang. IGT - Impai-
red Glucose Tolerance), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ
fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwej kontroli glikemii. Polpharma

Glucophage® 500 mg: tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 5,36

R(1) 4,88

S(2) bezp³.

Glucophage® 500 mg: tabl. powl. 500 mg - 100 szt. Rx 100% X

Glucophage® 850 mg: tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 7,78

R(1) 4,72

S(2) bezp³.

Glucophage® 850 mg: tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 13,47

R(1) 4,16

S(2) bezp³.

Glucophage® 1000 mg: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 8,21

R(1) 4,05

S(2) bezp³.

Glucophage® 1000 mg: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx 100% X

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹
œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego
stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monot-
erapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuli-
n¹. U dzieci w wieku od 10 lat i m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w
monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i
nadwag¹ leczonych metformin¹, jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecz-
noœci diety wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy. Merck

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 30 szt. Rx

100% 8,94

R(1) 8,46

S(2) bezp³.

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 60 szt. Rx

100% 18,56

R(1) 14,40

S(2) bezp³.

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 30 szt. Rx

100% 13,41

R(1) 11,09

S(2) bezp³.

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 60 szt. Rx

100% 27,56

R(1) 19,72

S(2) bezp³.

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 30 szt. Rx 100% X

Glucophage® XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 60 szt. Rx

100% 36,43

R(1) 24,91

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. Pre-
parat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nad-
wag¹ leczonych metformin¹, stosowan¹ jako lek pierwszego rzutu w razie niesku-
tecznoœci diety, wykazano zmniejszenie iloœci powik³añ cukrzycy. W zapobieganiu
cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Zespó³ policystycznych
jajników (ang. PCOS). Merck

Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx

100% 6,36

R(1) 5,88

S(2) bezp³.

Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx

100% 12,62

R(1) 8,46

S(2) bezp³.

Metcrean XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 90 szt. Rx

100% 18,68

R(1) 10,84

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹. Lek
mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami prze-
ciwcukrzycowymi lub insulin¹. Synoptis Pharma

Metformax® 500: tabl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 5,16

30%(1) 2,58

R(2) 4,68

S(3) bezp³.

Metformax® 500: tabl. 500 mg - 60 szt. Rx

100% 10,22

30%(1) 5,07

R(2) 6,06

S(3) bezp³.

Metformax® 850: tabl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 7,53

R(2) 4,47

S(3) bezp³.

Metformax® 850: tabl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 14,48

R(2) 5,17

S(3) bezp³.

Metformax® 850: tabl. 850 mg - 90 szt. Rx

100% 20,98

R(2) 6,29

S(3) bezp³.

Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 8,26

R(2) 4,10

S(3) bezp³.

Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 15,58

R(2) 4,06

S(3) bezp³.

Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx

100% 22,69

R(2) 5,41

S(3) bezp³.

Metformax® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 28,69

R(2) 6,40

S(3) bezp³.

Metformax® SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 30 szt. Rx

100% 9,11

R(2) 8,63

S(3) bezp³.

Metformax® SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 60 szt. Rx

100% 18,25

R(2) 14,09

S(3) bezp³.

Metformax® SR 500: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 90 szt. Rx

100% 27,13

R(2) 19,29

S(3) bezp³.

Metformax® SR 750: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 30 szt. Rx

100% 11,22

R(2) 8,90

S(3) bezp³.

Metformax® SR 750: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 60 szt. Rx

100% 22,07

R(2) 14,23

S(3) bezp³.

Metformax® SR 1000: tabl. o przed³. uwalnianiu
1000 mg - 30 szt. Rx

100% 14,50

R(2) 10,34

S(3) bezp³.

Metformax® SR 1000: tabl. o przed³. uwalnianiu
1000 mg - 60 szt. Rx

100% 28,22

R(2) 16,70

S(3) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Nieprawid³owa tolerancja glukozy (stan przedcuk-
rzycowy), gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿-
na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi (2)Cukrzyca WP: Zespo³y in-
sulinoopornoœci w przypadkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (3)Pacjenci 75+
W: Tabl. 500 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów oty³ych, gdy
za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ
prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii
lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹.
Preparat stosuje siê w nieprawid³owej tolerancji glukozy (stanie przedcukrzyco-
wym) gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na
uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Preparat stosuje siê w leczeniu
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zespo³u policystycznych jajników (ang. PCOS). Tabl. 850 mg. Leczenie cukrzycy
typu 2, zw³aszcza u pacjentów oty³ych, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety
i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi.
Preparat mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi le-
kami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pa-
cjentów ze stanem przedcukrzycowym. Preparat stosuje siê w leczeniu zespo³u
policystycznych jajników (ang. PCOS). Tabl. powl. 1000 mg. Leczenie cukrzycy
typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ przestrzeg-
ania diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego stê¿enia glukozy
we krwi. U doros³ych, metformina mo¿e byæ stosowana w monoterapii lub w lecze-
niu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.
U dzieci w wieku od 10 lat oraz u m³odzie¿y, metformina mo¿e byæ stosowana w
monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z insulin¹. U pacjentów z cukrzyc¹ typu 2
i nadwag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem pierwszego rzutu po nieskutecznym
leczeniu diet¹, wykazano zmniejszenie liczby powik³añ cukrzycy. Tabl. o przed³.
uwalnianiu 500 mg, 750 mg. Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u
pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzy-
skaæ prawid³owego stê¿enia glukozy we krwi. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosow-
any w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami
przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Teva Pharmaceuticals Polska

Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 14,61

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx

100% 21,17

R(1) 4,80

S(2) bezp³.

Metformax® 1000 - (IR): tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 27,56

R(1) 6,40

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za
pomoc¹ przestrzegania diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owego
stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych, metformina mo¿e byæ stosowana w monotera-
pii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z
insulin¹. U dzieci od 10 lat oraz u m³odzie¿y, metformina mo¿e byæ stosowana w mo-
noterapii lub w leczeniu skojarzonym z insulin¹. U pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nad-
wag¹, leczonych metformin¹ jako lekiem 1-szego rzutu po nieskutecznym leczeniu
diet¹, wykazano zmniejszenie liczby powik³añ cukrzycy. Delfarma

Metformin Bluefish: tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 3,63

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Metformin Bluefish: tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 5,90

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Metformin Bluefish: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 6,85

R(1) 3,20

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za pomoc¹
diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi.
U doros³ych produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z
innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 lat i
m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z
insulin¹. U doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹ leczonych metformin¹
jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskutecznoœci leczenia sam¹ diet¹ wykaza-
no zmniejszenie wystêpowania powik³añ cukrzycy. Bluefish Pharma

Ranmet XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt.
NOWOŒÆ

Rx

100% 10,54

R(1) 6,38

S(2) bezp³.

Ranmet XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt.
NOWOŒÆ

Rx

100% 15,57

R(1) 7,73

S(2) bezp³.

Ranmet XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt.
NOWOŒÆ

Rx

100% 20,42

R(1) 8,90

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za
pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli glikemii.
Metforminê w postaci tabletek o przed³u¿onym uwalnianiu mo¿na stosowaæ w mo-
noterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z
insulin¹. Wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu na kontrolê glikemii i powik³ania cukrzyco-
we, patrz ChPL. Ranbaxy

Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Rx

100% 4,52

R(1) 4,04

S(2) bezp³.

Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx

100% 8,14

R(1) 3,98

S(2) bezp³.

Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 90 szt. Rx

100% 11,94

R(1) 4,10

S(2) bezp³.

Siofor® 500: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. Rx

100% 15,59

R(1) 4,07

S(2) bezp³.

Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Rx

100% 6,98

R(1) 3,92

S(2) bezp³.

Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Rx

100% 13,42

R(1) 4,11

S(2) bezp³.

Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 90 szt. Rx

100% 19,52

R(1) 4,83

S(2) bezp³.

Siofor® 850: tabl. powl. 850 mg - 120 szt. Rx

100% 25,50

R(1) 5,92

S(2) bezp³.

Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 8,14

R(1) 3,98

S(2) bezp³.

Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 15,58

R(1) 4,06

S(2) bezp³.

Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 90 szt. Rx

100% 22,62

R(1) 5,34

S(2) bezp³.

Siofor® 1000: tabl. powl. 1000 mg - 120 szt. Rx

100% 29,49

R(1) 6,45

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Dawka 500 mg i 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zw³aszcza u pacjentów z
nadwag¹, w celu w³aœciwej kontroli stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych z cukrzy-
c¹ typu 2 lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami prze-
ciwcukrzycowymi, w tym z insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 r¿. i m³odzie¿y z cukrzyc¹
typu 2 lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. U doro-
s³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹ leczonych metformin¹ jako lekiem
1-go rzutu w razie nieskutecznoœci diety wykazano zmniejszenie powik³añ cukrzycy.
W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. W cza-
sie leczenia produktem nale¿y przestrzegaæ diety i podejmowaæ wysi³ek fizyczny.
Dawka 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, w szczególnoœci u pacjentów z nadwa-
g¹, gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzy-
skaæ w³aœciwego stê¿enia glukozy we krwi. U doros³ych lek mo¿na stosowaæ w
monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub
z insulin¹. U dzieci powy¿ej 10 r¿. i m³odzie¿y produkt leczniczy mo¿e byæ stosowa-
ny w monoterapii lub w skojarzeniu z insulin¹. Wykazano zmniejszenie powik³añ cu-
krzycy u doros³ych pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 i nadwag¹, leczonych
chlorowodorkiem metforminy jako lekiem 1-go rzutu, po niepowodzeniu leczenia
diet¹. Berlin-Chemie/Menarini

Siofor® XR 500 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 30 szt. Rx

100% 7,25

R(1) 6,77

S(2) bezp³.

Siofor® XR 500 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 120 szt. Rx

100% 28,37

R(1) 16,85

S(2) bezp³.

Siofor® XR 750 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 30 szt. Rx

100% 10,55

R(1) 8,23

S(2) bezp³.

Siofor® XR 750 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 120 szt. Rx

100% 40,22

R(1) 22,94

S(2) bezp³.

Siofor® XR 1000 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu
1000 mg - 30 szt. Rx

100% 14,00

R(1) 9,84

S(2) bezp³.

Siofor® XR 1000 mg: tabl. o przed³. uwalnianiu
1000 mg - 120 szt. Rx

100% 52,96

R(1) 29,92

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, w szczególnoœci u pacjentów z nadwag¹,
gdy za pomoc¹ œciœle przestrzeganej diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ
w³aœciwej kontroli stê¿enia glukozy we krwi. Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii lub
w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹.

Berlin-Chemie/Menarini

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 30 szt. Rx

100% 7,35

R(1) 6,87

S(2) bezp³.

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg

- 60 szt. Rx

100% 14,62

R(1) 10,46

S(2) bezp³.

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 30 szt. Rx

100% 11,01

R(1) 8,69

S(2) bezp³.

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg

- 60 szt. Rx

100% 21,66

R(1) 13,82

S(2) bezp³.

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 30 szt. Rx

100% 14,59

R(1) 10,43

S(2) bezp³.

Symformin XR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg

- 60 szt. Rx

100% 28,50

R(1) 16,98

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy za
pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ prawid³owej kontroli glikemii.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doust-
nymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Symphar

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 30 szt. Rx

100% 6,05

R(1) 5,57

S(2) bezp³.

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 500 mg - 60 szt. Rx

100% 12,04

R(1) 7,88

S(2) bezp³.

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 30 szt. Rx

100% 9,09

R(1) 6,77

S(2) bezp³.

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 750 mg - 60 szt. Rx

100% 17,81

R(1) 9,97

S(2) bezp³.

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 30 szt. Rx

100% 12,04

R(1) 7,88

S(2) bezp³.

Zenofor SR: tabl. o przed³. uwalnianiu 1000 mg - 60 szt. Rx

100% 23,39

R(1) 11,87

S(2) bezp³.

Metformin hydrochloride (1)Cukrzyca WP: Zespo³y insulinoopornoœci w przy-
padkach innych ni¿ w przebiegu cukrzycy (2)Pacjenci 75+
W: Leczenie cukrzycy typu 2 u doros³ych, zw³aszcza u pacjentów z nadwag¹, gdy
za pomoc¹ diety i æwiczeñ fizycznych nie mo¿na uzyskaæ odpowiedniej kontroli gli-
kemii. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi
lekami przeciwcukrzycowymi lub z insulin¹. Zentiva

Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka
i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy -
diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S -
diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone
w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby
nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa
zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków
przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu
zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w
przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia
wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K
(VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania
VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z
uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko
powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b)
czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci
INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹
INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas
stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów
wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia
doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane
procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej
w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych
obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia,
o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn
dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej
ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL

Clexane®: inj. [roztw.] 20 mg/0,2 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,2 ml Rx

100% 63,15

R(1) 24,21

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Clexane®: inj. [roztw.] 40 mg/0,4 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx

100% 120,78

R(1) 39,70

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Clexane®: inj. [roztw.] 60 mg/0,6 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx

100% 164,87

R(1) 41,65

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Clexane®: inj. [roztw.] 80 mg/0,8 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx

100% 210,05

R(1) 45,76

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Clexane®: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 3 ml Rx 100% 104,56

Clexane®: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 10 amp.-strzyk. Rx

100% 305,35

R(1) 99,98

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Enoxaparin sodium (1)W: Zapobieganie ¯ChZZ, u pacjentów chirurgicznych z
grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabieg-
om chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabieg-
om w chirurgii onkologicznej. Zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów internistycznych z
ostrymi schorzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddec-
howa, ciê¿kie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹,
nara¿onych na podwy¿szone ryzyko ¯ChZZ. Leczeniu Z¯G i zatorowoœci p³ucnej
(ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. Zapobie-
ganiu tworzeniu siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy.
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Ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u
serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie
ASA. Leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
(STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawany-
ch przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub
jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipi-
dowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany
zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i
leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagoni-
sty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po
wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypad-
kach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego sto-
sowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu
do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi
na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotoczn-
ych) podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie pod-
wy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹
INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA;
terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewle-
k³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury
terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu
izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile
zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-za-
torowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿yl-
nej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzed-
zaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach in-
nych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Pacjenci 75+Sanofi-Aventis France

Clexane® forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx

100% 336,21

R(1) 89,77

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Clexane® forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml

- 10 amp.-strzyk. 1 ml Rx

100% 396,90

R(1) 88,85

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Enoxaparin sodium (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w: zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacje-
ntów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególno-
œci poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chi-
rurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej; zapobieganiu ¿ylnej
chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi scho-
rzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿k-
ie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych
na podwy¿szone ryzyko ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej; leczeniu zakrze-
picy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci
p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombo-
litycznego lub zabiegu operacyjnego; zapobieganiu tworzeniu siê skrzepów w
kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy; ostrym zespole wieñcowym: le-
czenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u serca bez uniesienia odcinka
ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie ASA. Leczenie œwie¿ego
zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u
pacjentów leczonych zachowawczo, jak i poddawanych przezskórnej interwen-
cji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profil-
aktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka;
niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zato-
rowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choro-
by nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i
leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy
K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepie-
niu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach in-
nych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego
stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci po-
wrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce
z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym
krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nad-
miernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czê-
st¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas
stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych czasowego
zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na
planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipsowym
lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres
unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn
dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki
lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Kobiety w ci¹¿y
(3)Pacjenci 75+ Sanofi-Aventis France

�Neoparin: inj. [roztw.] 20 mg/0,2 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,2 ml
Rx

100% 42,14

R(1) 3,20

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

�Neoparin: inj. [roztw.] 40 mg/0,4 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
Rx

100% 86,82

R(1) 5,74

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

�Neoparin: inj. [roztw.] 60 mg/0,6 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
Rx

100% 124,85

R(1) 3,20

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

�Neoparin: inj. [roztw.] 80 mg/0,8 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Rx

100% 163,07

R(1) 4,27

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

�Neoparin: inj. [roztw.] 100 mg/ml

- 10 amp.-strzyk. 1 ml
Rx

100% 200,51

R(1) 5,33

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Enoxaparin sodium (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w: zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów chirurgicznych z grup umiar-
kowanego i wysokiego ryzyka, w szczególnoœci poddawanych zabiegom chirurg-
icznym ortopedycznym lub zabiegom w chirurgii ogólnej, w tym zabiegom w chi-
rurgii onkologicznej. Zapobieganiu ¯ChZZ u pacjentów internistycznych z ostrymi
schorzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ci-
ê¿kie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿ony-
ch na podwy¿szone ryzyko ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Leczeniu Z¯G i
zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatorowoœci p³ucnej, która mo¿e z du¿-
ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia trombolitycznego lub zabiegu oper-
acyjnego. Zapobieganiu tworzeniu siê skrzepów w kr¹¿eniu pozaustrojowym pod-
czas hemodializy. Ostrym zespole wieñcowym: leczenie niestabilnej d³awicy pier-
siowej oraz zawa³u serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z
podawanym doustnie ASA. Leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z unie-
sieniem odcinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowaw-
czo, jak i poddawanych przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³
antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S -
diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do
18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomosto-
wa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u
kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y
wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymaga-
j¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹
mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest
zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powi-
k³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne
lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowied-
nio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej pod-
czas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych
czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze
wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gip-
sowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y
okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿yl-
nej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w
ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñ-
czyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni
(dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Kobiety w
ci¹¿y (3)Pacjenci 75+ SciencePharma

�Neoparin Forte: inj. [roztw.] 120 mg/0,8 ml

- 10 amp.-strzyk.
Rx

100% 232,00

R(1) 6,40

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

�Neoparin Forte: inj. [roztw.] 150 mg/ml

- 10 amp.-strzyk.
Rx

100% 286,86

R(1) 8,00

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Enoxaparin sodium (1)W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
osób doros³ych w zapobieganiu ¿ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacje-
ntów chirurgicznych z grup umiarkowanego i wysokiego ryzyka, w szczególno-
œci poddawanych zabiegom chirurgicznym ortopedycznym lub zabiegom w chi-
rurgii ogólnej, w tym zabiegom w chirurgii onkologicznej. Zapobieganiu ¿ylnej
chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów internistycznych z ostrymi scho-
rzeniami (takimi jak ostra niewydolnoœæ serca, niewydolnoœæ oddechowa, ciê¿k-
ie zaka¿enia lub choroby reumatyczne) i ograniczon¹ mobilnoœci¹, nara¿onych
na podwy¿szone ryzyko ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Leczeniu za-
krzepicy ¿y³ g³êbokich (Z¯G) i zatorowoœci p³ucnej (ZP), z wy³¹czeniem zatoro-
woœci p³ucnej, która mo¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem wymagaæ leczenia
trombolitycznego lub zabiegu operacyjnego. Zapobieganiu tworzeniu siê skrze-
pów w kr¹¿eniu pozaustrojowym podczas hemodializy. Ostrym zespole wieñco-
wym: leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej oraz zawa³u serca bez uniesienia
odcinka ST (NSTEMI), w skojarzeniu z podawanym doustnie kwasem acetylo-
salicylowym; leczenie œwie¿ego zawa³u miêœnia sercowego z uniesieniem od-
cinka ST (STEMI), w tym zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo, jak i
poddawanych przezskórnej interwencji wieñcowej (PCI). WP: Zespó³ antyfos-
folipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; ze-
spó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S -
diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci
do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia po-
mostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepl-
iwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre
zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia
wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okres-
ow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie
VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie
ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste nie-
terapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trud-
noœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjen-
tów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi
antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagno-
styczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñcz-
yny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ
koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze
wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przy-
padkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby za-
krzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym
hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Pacjenci 75+ SciencePharma

Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka
i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy -
diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S -
diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone
w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby
nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL -
profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa
zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków
przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu
zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w
przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia
wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K
(VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania
VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce
z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko
powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b)
czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci
INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹
INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas
stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów
wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia
doustnymi antykoagulantami ze wzglêdu na planowane
procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej
w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych
obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia,
o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w przypadkach innych
ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn
dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej
ni¿ 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿
okreœlone w ChPL

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
2850 j.m. aXa/0,3 ml - 2 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx 100% 13,22

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
2850 j.m. aXa/0,3 ml - 10 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx

100% 64,24

R(1) 25,30

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
3800 j.m. aXa/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx

100% 84,51

R(1) 31,52

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml - 2 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx 100% 26,45

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
5700 j.m. aXa/0,6 ml - 10 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx

100% 124,51

R(1) 43,43

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx 100% 33,09

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.]
7600 j.m. aXa/0,8 ml - 10 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx

100% 158,25

R(1) 49,08

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/ml

- 2 amp.-strzyk. 1 ml Rx 100% 41,36

Fraxiparine®: inj. do¿./podsk. [roztw.] 9500 j.m. aXa/ml

- 10 amp.-strzyk. 1 ml Rx

100% 193,52

R(1) 56,61

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Nadroparin calcium (1)W: Profilaktyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w
chirurgii i w chirurgii ortopedycznej. Profilaktyka zakrzepicy ¿ylnej u pacjentów unie-
ruchomionych z przyczyn innych ni¿ zabieg chirurgiczny w przypadku wysokiego ry-
zyka wyst¹pienia powik³añ zakrzepowo-zatorowych (np. ciê¿kie zaostrzenie prze-
wlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, niewydolnoœæ serca, ciê¿kie zaka¿enia). Zapob-
ieganie wykrzepianiu w uk³adzie kr¹¿enia pozaustrojowego podczas hemodializy,
leczenie zakrzepicy ¿y³ g³êbokich z towarzysz¹c¹ zatorowoœci¹ p³ucn¹ lub bez zato-
rowoœci. Leczenie niestabilnej d³awicy piersiowej i zawa³u miêœnia sercowego bez
za³amka Q w terapii skojarzonej z ASA. WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego po-
wik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - dia-
gnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór bia³ka S - diagnostyka; zmiany
zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i le-
czenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - profil-
aktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty
witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wsz-
czepieniu zastawki i z wad¹ zastawkow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach
innych ni¿ wymienione w ChPL; schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania
antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosow-
ania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powi-
k³ania (lub przewidywane wysokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas
stosowania VKA, b) czêste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci
INR, c) obiektywne trudnoœci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pa-
cjentów wymagaj¹cych czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi
antykoagulantami ze wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnos-
tyczne - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny
dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny
dolnej (przez ca³y okres unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka
wyst¹pienia ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ ok-
reœlone w ChPL; profilaktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u ko-
biet w ci¹¿y - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie
koñczyn dolnych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni
(dawki lecznicze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Kobiety w
ci¹¿y (3)Pacjenci 75+ Mylan Healthcare
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Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 11 400 j.m. aXa/0,6 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx

100% 222,49

R(1) 58,20

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 15 200 j.m. aXa/0,8 ml

- 10 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx

100% 295,61

R(1) 76,55

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Fraxodi®: inj. podsk. [roztw.] 19 000 j.m. aXa/1 ml

- 10 amp.-strzyk. 1 ml Rx

100% 356,86

R(1) 83,04

C(2) bezp³.

S(3) bezp³.

Nadroparin calcium (1)W: Leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
WP: Zespó³ antyfosfolipidowy lub jego powik³ania - profilaktyka i leczenie przeciwz-
akrzepowe; zespó³ antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór bia³ka C lub niedobór
bia³ka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne ni¿ okreœlone w ChPL u
dzieci do 18 r¿. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach in-
nych ni¿ okreœlone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia po-
mostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków
przeciwkrzepliwych u kobiet ciê¿arnych po wszczepieniu zastawki i z wad¹ zastaw-
kow¹; ostre zespo³y wieñcowe w przypadkach innych ni¿ wymienione w ChPL;
schorzenia wymagaj¹ce przewlek³ego stosowania antagonistów witaminy K (VKA)
(z okresow¹ ocen¹ mo¿liwoœci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których le-
czenie VKA nie jest zadowalaj¹ce z uwagi na: a) powik³ania (lub przewidywane wy-
sokie ryzyko powik³añ, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czêste
nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy¿szone wartoœci INR, c) obiektywne trudno-
œci z odpowiednio czêst¹ kontrol¹ INR, d) nawroty ¿ylnej choroby zakrzepowo-zato-
rowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagaj¹cych
czasowego zaprzestania przewlek³ego leczenia doustnymi antykoagulantami ze
wzglêdu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach
innych ni¿ okreœlone w ChPL; unieruchomienie koñczyny dolnej w opatrunku gipso-
wym lub ortezie z powodu izolowanych obra¿eñ koñczyny dolnej (przez ca³y okres
unieruchomienia, o ile zwi¹zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia ¿ylnej cho-
roby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; profil-
aktyka i leczenie ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ci¹¿y - w
przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; krytyczne niedokrwienie koñczyn dol-
nych - w okresie poprzedzaj¹cym hospitalizacjê, nie d³u¿ej ni¿ 14 dni (dawki leczni-
cze) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2)Kobiety w ci¹¿y (3)Pacjenci
75+ Mylan Healthcare

Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poni¿ej 18 r¿.
przygotowywanych do przeszczepieniach komórek
krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych
komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18 r¿. - wtórna
profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej
wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego
wszczepienia i zakoñczenia leczenia immunosupresyjnego;
przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹
czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka
limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka
przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce
zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka
przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce
zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka
przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce
zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii

Posaconazole AHCL: zaw. doust. 40 mg/ml

- 1 but. 105 ml Rx-z

100% 680,40

B(1) bezp³.

R(2) 6,03

Posaconazole (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2)Za-
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpu-
j¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy-
sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastycz-
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybi-
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu za-
koñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pa-
cjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nie-
tolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjen-
ta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿-
k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progre-
sja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeu-
tycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybic-
zym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzo-
wi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybi-
czych. Accord Healthcare

Posaconazole Glenmark: zaw. doust. 40 mg/ml

- 1 but. 105 ml Rx-z

100% 771,12

B(1) bezp³.

R(2) 96,75

Posaconazole (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2)Za-
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpu-
j¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy-
sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastycz-
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybi-
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu za-
koñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych
u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w
przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycy-
nê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomi-
koza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu
przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flu-
konazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy
ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby
lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ
na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub
brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychc-
zas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt leczniczy jest równie¿
wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych
pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielody-
splastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i
mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju in-
wazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych ko-
mórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków
immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang.
GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.

Glenmark

Posaconazole Mylan: zaw. doust. 40 mg/ml

- 1 but. 105 ml Rx-z

100% 677,57

B(1) bezp³.

R(2) 3,20

Posaconazole (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2)Za-
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpu-
j¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy-
sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastycz-
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybi-
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu za-
koñczenia chemioterapii
W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych:
inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w przypadku
nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w
przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i
grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez
pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol,
lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i
gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u
pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na le-
czenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak po-
prawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas
skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Lek jest równie¿ wskazany w zapobie-
ganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z
ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielodysplastycznym (ang.
MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z
tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ
grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczy-
ch (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ry-
zyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych. Mylan Ireland Limited

Posaconazole Stada: zaw. doust. 40 mg/ml

- 1 but. 105 ml Rx-z

100% 679,27

B(1) bezp³.

R(2) 4,90

Posaconazole (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2)Za-
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpu-
j¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy-
sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastycz-
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybi-
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu za-
koñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy w zaw. doustnej jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych za-
ka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol lub w przypadku nietolerancji tych produktów leczniczych przez pa-
cjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfotery-
cyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w

przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na
amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków
przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pa-
cjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u któ-
rych przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ jest
definiowana jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy klinicznej po co najmniej 7
dniach w³aœciwego leczenia przeciwgrzybiczego w dawkach terapeutycznych. Pro-
dukt leczniczy w postaci zaw. doustnej jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwa-
zyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹
bia³aczk¹ szpikow¹ lub zespo³em mielodysplastycznym otrzymuj¹cych chemiotera-
piê indukuj¹c¹ remisjê mog¹c¹ powodowaæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê i u których ist-
nieje du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjenci po
przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych (ang. HSCT) otrzym-
uj¹cy du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep prze-
ciwko gospodarzowi, u których istnieje du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ
grzybiczych. Stada Arzneimittel

Posaconazole Teva: zaw. doust. 40 mg/ml

- 1 but. 105 ml Rx-z

100% 679,27

B(1) bezp³.

R(2) 4,90

Posaconazole (1)Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2)Za-
pobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpu-
j¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wy-
sok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastycz-
na u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierun-
kowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybi-
cza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu za-
koñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy, zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pa-
cjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nie-
tolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjen-
ta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿-
k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczeniemiejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progre-
sja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeu-
tycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybic-
zym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzo-
wi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybi-
czych. Teva B.V.

Zespó³ Tourette’a

Abilify®: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx 100% 523,63

Abilify®: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 132,06

R(1) 3,99

Abilify®: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 103,55

R(1) 7,71

Abilify®: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 198,25

R(1) 6,14

Abilify®: tabl. 30 mg - 28 szt.� Rx 100% X

Abilify®: tabl. 30 mg - 56 szt.� Rx
100% 384,13

R(1) 11,95

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku
15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasile-
niu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubieguno-
wego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasile-
niu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubieguno-
wego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 84,25

R(1) 3,20

Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 159,69

R(1) 5,97

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalny-
ch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do-
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych
o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg. Inpharm

Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 84,23

R(1) 3,20

Abilify® - (IR): tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 159,65

R(1) 5,97

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
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¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalny-
ch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do-
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych
o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg. Delfarma

Apiprax: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 93,32

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o na-
sileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do-
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów ma-
niakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afekt-
ywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu
trwaj¹cym do 12 tyg. Aristo Pharma

Apra: tabl. 10 mg - 14 szt.� Rx 100% X

Apra: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 74,89

R(1) 12,06

Apra: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 143,53

R(1) 15,46

Apra: tabl. 10 mg - 84 szt.� Rx
100% 209,76

R(1) 17,65

Apra: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 107,84

R(1) 12,00

Apra: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 198,31

R(1) 6,20

Apra: tabl. 15 mg - 84 szt.� Rx
100% 306,44

R(1) 18,28

Apra: tabl. 30 mg - 28 szt.� Rx
100% 201,38

R(1) 9,27

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doro-
s³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg. Adamed

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 74,89

R(1) 12,06

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 56 szt.
�

Rx
100% 143,53

R(1) 15,46

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 10 mg - 84 szt.
�

Rx
100% 209,76

R(1) 17,65

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 107,84

R(1) 12,00

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 56 szt.
�

Rx
100% 198,31

R(1) 6,20

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 84 szt.
�

Rx
100% 306,44

R(1) 18,28

Apra-swift: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 30 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 201,38

R(1) 9,27

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y
w wieku 15 lat i starszej. Preparat jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubieg-
unowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u
których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie aryp-
iprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarko-
wanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u
m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Adamed

Aribit: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 132,06

R(1) 3,99

Aribit: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 99,04

R(1) 3,20

Aribit: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 198,31

R(1) 6,20

Aribit: tabl. 30 mg - 56 szt.� Rx
100% 396,63

R(1) 12,42

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat i
starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarko-
wanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I
oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpu-
j¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Lek
jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿-
kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w
wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Polpharma

Aribit ODT: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg - 28 szt.
�

Rx
100% 99,04

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15

lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doro-
s³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów ma-
niakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afekt-
ywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu
trwaj¹cym do 12 tyg. Polpharma

Aricogan: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 95,03

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu schizofrenii u doros³ych i m³odzie¿y
w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu epizodów ma-
niakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przebiegu zaburzenia afekt-
ywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom
maniakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy
odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy wskazany jest w leczen-
iu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przebiegu za-
burzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej,
w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. G.L. Pharma Poland

Aripilek: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 67,52

R(1) 4,69

Aripilek: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 104,10

R(1) 8,26

Aripilek: tabl. 15 mg - 30 szt.� Rx
100% 111,10

R(1) 8,19

Aripilek: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 198,31

R(1) 6,20

Aripilek: tabl. 15 mg - 60 szt.� Rx
100% 181,55

R(1) 6,40

Aripilek: tabl. 15 mg - 90 szt.� Rx
100% 318,71

R(1) 9,97

Aripilek: tabl. 30 mg - 28 szt.� Rx
100% 198,31

R(1) 6,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doro-
s³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwu-
biegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do
12 tyg. LEK-AM

Aripiprazole +pharma: tabl. 15 mg - 30 szt.� Rx
100% 114,05

R(1) 11,14

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15
lat i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowe-
go typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u któ-
rych wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie
arypiprazolem. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowe-
go typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg.

+pharma Polska

Aripiprazole Apotex: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 117,98

R(1) 22,14

Aripiprazole Apotex: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 15 mg

- 28 szt.� Rx
100% 117,98

R(1) 22,14

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Arypiprazol jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w
wieku 15 lat i starszej. Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalny-
ch o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u do-
ros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na
leczenie arypiprazolem. Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakal-
nych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym
do 12 tyg. Apotex Inc.

Aripiprazole Orion: tabl. 15 mg - 28 szt. Rx
100% 85,84

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarko-
wanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I
oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystê-
puj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem.
Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w prze-
biegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i
starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Orion Corporation

Aripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 82,83

R(1) 20,00

Aripiprazole Sandoz: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 160,54

R(1) 32,47

Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 123,66

R(1) 27,82

Aripiprazole Sandoz: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 239,92

R(1) 47,81

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Lek jest wskazany do leczenia schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w wieku 15 lat
i starszej. Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarko-

wanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I
oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wystêpu-
j¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Lek
jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿-
kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w
wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Sandoz GmbH

Arpixor: tabl. 5 mg - 28 szt.� Rx
100% 34,54

R(1) 4,73

Arpixor: tabl. 5 mg - 56 szt.� Rx
100% 65,70

R(1) 3,20

Arpixor: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 65,70

R(1) 3,20

Arpixor: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 125,16

R(1) 3,98

Arpixor: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 96,00

R(1) 3,20

Arpixor: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 183,19

R(1) 5,97

Arpixor: tabl. 20 mg - 28 szt.� Rx
100% 125,16

R(1) 3,98

Arpixor: tabl. 20 mg - 56 szt.� Rx
100% 240,06

R(1) 7,96

Arpixor: tabl. 30 mg - 28 szt.� Rx
100% 183,19

R(1) 5,97

Arpixor: tabl. 30 mg - 56 szt.� Rx
100% 353,89

R(1) 11,95

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych. Lek jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych, o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kie-
go, w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, oraz w zapobiega-
niu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których wyst¹pi³y g³ównie epizody
maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Neuraxpharm Arzneimittel

Arypiprazol Glenmark: tabl. 15 mg - 14 szt.� Rx 100% 83,39

Arypiprazol Glenmark: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 96,00

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie¿y w
wieku 15 lat i starszej. Produkt jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasi-
leniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubieguno-
wego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u doros³ych, u których
wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy odpowiadaj¹ na leczenie arypiprazolem.
Lek jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w
wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Neuraxpharm Arzneimittel

Aryzalera: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 82,03

R(1) 19,20

Aryzalera: tabl. 10 mg - 56 szt.� Rx
100% 157,81

R(1) 29,74

Aryzalera: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 120,48

R(1) 24,64

Aryzalera: tabl. 15 mg - 56 szt.� Rx
100% 232,14

R(1) 40,03

Aryzalera: tabl. 30 mg - 28 szt.� Rx
100% 218,66

R(1) 26,55

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów
maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom ma-
niakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy od-
powiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w
leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Krka

Asduter: tabl. 10 mg - 28 szt.� Rx
100% 69,16

R(1) 6,33

Asduter: tabl. 15 mg - 28 szt.� Rx
100% 99,04

R(1) 3,20

Aripiprazole (1)Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia WP: Zespó³
Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii u doros³ych i u m³odzie-
¿y w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu epizodów
maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom ma-
niakalnym u doros³ych, u których wystêpuj¹ g³ównie epizody maniakalne i którzy od-
powiadaj¹ na leczenie arypiprazolem. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u m³odzie¿y w wieku 13 lat i starszej, w
leczeniu trwaj¹cym do 12 tyg. Vipharm

Epitoram: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.� Rx
100% 9,98

R(1) 4,74

Epitoram: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,04

R(1) 5,36

Epitoram: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.� Rx
100% 36,15

R(1) 5,60

Epitoram: tabl. powl. 200 mg - 28 szt.� Rx
100% 68,93

R(1) 4,63

Topiramate (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
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lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doro-
s³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (2 lata i powy-
¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z wtórnym
uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi to-
niczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych zwi¹zanych z zespo-
³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u
doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Topira-
mat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy. Aurovitas

Etopro®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.� Rx
100% 10,36

R(1) 5,12

Etopro®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,78

R(1) 6,10

Etopro®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.� Rx
100% 38,04

R(1) 7,49

Etopro®: tabl. powl. 200 mg - 28 szt.� Rx
100% 71,92

R(1) 7,62

Topiramate (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doro-
s³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w
wieku 2 lat i powy¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padacz-
kowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami
padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych
zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobiega-
niu migrenie u doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod le-
czenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy. Bausch Health

Oritop: tabl. powl. 25 mg - 60 szt.� Rx
100% 21,58

R(1) 6,70

Oritop: tabl. powl. 50 mg - 60 szt.� Rx
100% 38,85

R(1) 5,89

Oritop: tabl. powl. 100 mg - 60 szt.� Rx
100% 69,61

R(1) 3,20

Topiramate (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doro-
s³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w wieku 2 lat i
powy¿ej), m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi z wt-
órnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczko-
wymi toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych zwi¹zanych z
zespo³em Lennoxa-Gastauta. Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u
doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod leczenia. Topira-
mat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy. Orion Corporation

Orizon: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml� Rx
100% 39,64

R(1) 7,11

Orizon: tabl. powl. 1 mg - 20 szt.� Rx
100% 8,95

R(1) 5,00

Orizon: tabl. powl. 1 mg - 60 szt.� Rx
100% 21,91

R(1) 3,67

Orizon: tabl. powl. 2 mg - 60 szt.� Rx
100% 41,62

R(1) 3,20

Orizon: tabl. powl. 3 mg - 60 szt.� Rx
100% 60,63

R(1) 3,84

Orizon: tabl. powl. 4 mg - 60 szt.� Rx
100% 76,51

R(1) 5,12

Orizon: tabl. powl. 0,5 mg - 20 szt.� Rx 100% 7,00

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie re-
aguj¹cych na leczenie niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bê-
dzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawno-
œci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozo-
wanych wg kryteriów DSM-IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹ce-
go dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, by rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psy-
chiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zabu-
rzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y. Orion Corporation

Risperidon Vipharm: tabl. powl. 1 mg - 20 szt.� Rx
100% 9,06

R(1) 5,11

Risperidon Vipharm: tabl. powl. 2 mg - 20 szt.� Rx
100% 17,71

R(1) 6,62

Risperidon Vipharm: tabl. powl. 3 mg - 20 szt.� Rx
100% 26,56

R(1) 8,32

Risperidon Vipharm: tabl. powl. 4 mg - 20 szt.� Rx
100% 35,62

R(1) 10,24

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie re-
aguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bê-
dzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawno-
œci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozo-
wanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹ce-
go dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psy-

chiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburz-
eñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y. Vipharm

Risperon: tabl. powl. 1 mg - 20 szt.� Rx
100% 9,57

R(1) 5,62

Risperon: tabl. powl. 1 mg - 60 szt.� Rx
100% 27,01

R(1) 8,77

Risperon: tabl. powl. 2 mg - 20 szt.� Rx
100% 18,29

R(1) 7,20

Risperon: tabl. powl. 2 mg - 60 szt.� Rx
100% 51,13

R(1) 11,46

Risperon: tabl. powl. 3 mg - 20 szt.� Rx
100% 25,26

R(1) 7,02

Risperon: tabl. powl. 3 mg - 60 szt.� Rx
100% 70,67

R(1) 10,20

Risperon: tabl. powl. 4 mg - 20 szt.� Rx
100% 34,93

R(1) 9,55

Risperon: tabl. powl. 4 mg - 60 szt.� Rx
100% 98,39

R(1) 17,77

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem w chorobie Alzheimera, w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nierea-
guj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie
stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intel-
ektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych we-
d³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹ce-
go dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psy-
chiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburz-
eñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y. LEK-AM

Rispolept®: tabl. powl. 1 mg - 20 szt.� Rx
100% 9,70

R(1) 5,75

Rispolept®: tabl. powl. 2 mg - 20 szt.� Rx
100% 18,74

R(1) 7,65

Rispolept®: tabl. powl. 3 mg - 20 szt.� Rx
100% 24,18

R(1) 5,94

Rispolept®: tabl. powl. 4 mg - 20 szt.� Rx
100% 28,58

R(1) 3,20

Rispolept®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 30 ml� Rx 100% 16,84

Rispolept®: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 but. 100 ml� Rx
100% 43,04

R(1) 10,51

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Preparat jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Preparat jest wskazany w lecze-
niu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego w przebiegu
zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Preparat jest wskazany w krótkotrwa³ym
leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z otêpieniem w chorobie Alzhe-
imera w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie reaguj¹cych na metody niefarma-
kologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bêdzie stanowi³ zagro¿enie dla
samego siebie lub innych osób. Preparat jest wskazany w krótkotrwa³ym objawo-
wym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w przebiegu zaburzeñ zachowania u
dzieci od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawnoœci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ up-
oœledzonych umys³owo, zdiagnozowanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których na-
silenie agresji i innych zachowañ destrukcyjnych wymaga leczenia
farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ wszech-
stronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹cego dzia³ania psychospo³eczne i
edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³ przepisywany przez lekarza specjalistê
w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psychiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub leka-
rza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburzeñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y.

Janssen-Cilag

Ryspolit: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 op. 30 ml� Rx
100% 18,93

R(1) 11,41

Ryspolit: roztw. doust. 1 mg/ml - 1 op. 100 ml� Rx
100% 45,44

R(1) 12,91

Ryspolit: tabl. powl. 1 mg - 20 szt.� Rx
100% 9,73

R(1) 5,78

Ryspolit: tabl. powl. 2 mg - 20 szt.� Rx
100% 19,55

R(1) 8,46

Ryspolit: tabl. powl. 3 mg - 20 szt.� Rx
100% 28,26

R(1) 10,02

Ryspolit: tabl. powl. 4 mg - 20 szt.� Rx
100% 37,65

R(1) 12,27

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem w chorobie Alzheimera w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie re-
aguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bê-
dzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawno-
œci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozo-
wanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹ce-
go dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psy-
chiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburz-
eñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y. Polpharma

Sulpiryd Hasco: tabl. 50 mg - 24 szt.� Rx
100% 4,04

B(1) 2,24

Sulpiryd Hasco: tabl. 100 mg - 24 szt.� Rx
100% 5,64

B(1) 2,04

Sulpiryd Hasco: tabl. 200 mg - 30 szt.� Rx
100% 8,99

B(1) bezp³.

Sulpiride (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Zespó³ To-
urette’a
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do leczenia: ostrych i przewlek³ych psychoz
wystêpuj¹cych w schizofrenii, zw³aszcza przebiegaj¹cych z objawami upoœledzonej
aktywnoœci; zaburzeñ depresyjnych, je¿eli leczenie innymi lekami przeciwdepresyj-
nymi jest nieskuteczne lub niemo¿liwe do zastosowania. Hasco-Lek SA

Sulpiryd Teva: kaps. twarde 50 mg - 24 szt.� Rx
100% 4,93

B(1) 3,13

Sulpiryd Teva: kaps. twarde 100 mg - 24 szt.� Rx
100% 6,96

B(1) 3,36

Sulpiryd Teva: tabl. 200 mg - 12 szt.� Rx 100% X

Sulpiryd Teva: tabl. 200 mg - 30 szt.� Rx
100% 13,40

B(1) 4,41

Sulpiride (1)Choroby psychiczne lub upoœledzenia umys³owe WP: Zespó³ To-
urette’a
W: Kaps. twarde 50 mg i 100 mg. Ostre i przewlek³e psychozy w schizofrenii,
zw³aszcza z objawami upoœledzonej aktywnoœci. Przewlek³e psychozy alkoholowe,
zaburzenia psychosomatyczne. Zaburzenia depresyjne, gdy leczenie innymi lekami
przeciwdepresyjnymi jest nieskuteczne lub niemo¿liwe do zastosowania. Migrena i
zawroty g³owy o ró¿nej etiologii (m.in. w chorobie Meniere’a). Wspomagaj¹co w te-
rapii uzale¿nienia alkoholowego. Tabl. 200 mg. Leczenie ostrych i przewlek³ych psy-
choz w schizofrenii. Teva Pharmaceuticals Polska

Topamax®: kaps. 15 mg - 60 szt.� Rx 100% 21,44

Topamax®: kaps. 25 mg - 60 szt.� Rx 100% 35,74

Topamax®: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.� Rx
100% 14,40

R(1) 9,16

Topamax®: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.� Rx
100% 19,54

R(1) 5,86

Topamax®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.� Rx
100% 37,19

R(1) 6,64

Topamax®: tabl. powl. 200 mg - 28 szt.� Rx
100% 67,50

R(1) 3,20

Topiramate (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób doro-
s³ych, m³odzie¿y i dzieci powy¿ej 6 lat. Terapia uzupe³niaj¹ca u dzieci (w wieku 2 lat i
powy¿ej), m³odzie¿y i doros³ych z czêœciowymi napadami padaczkowymi lub wtór-
nie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz leczenie na-
padów padaczkowych zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Zapobieganie
migrenie u doros³ych po dok³adnym rozwa¿eniu innych alternatywnych metod le-
czenia. Nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu g³owy. Janssen-Cilag

Toramat: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.� Rx
100% 10,34

R(1) 4,50

Toramat: tabl. powl. 50 mg - 30 szt.� Rx
100% 19,65

R(1) 4,77

Toramat: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.� Rx
100% 37,28

R(1) 4,32

Toramat: tabl. powl. 200 mg - 30 szt.� Rx
100% 70,97

R(1) 3,20

Topiramate (1)Padaczka oporna na leczenie WP: Zespó³ Tourette’a
W: Monoterapia, czêœciowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem
lub bez, oraz pierwotnie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-kloniczn-
ych u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku powy¿ej 6 lat. Leczenie uzupe³nia-
j¹ce u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, m³odzie¿y i osób doros³ych z czêœciowymi
napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez, albo z pierwotnie uogól-
nionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi, oraz leczenie napadów pa-
daczkowych zwi¹zanych z zespo³em Lennoxa-Gastauta. Lek jest wskazany w
zapobieganiu bólom migrenowym u osób doros³ych, po dok³adnym rozwa¿eniu in-
nych alternatywnych metod leczenia. Produkt nie jest wskazany w leczeniu ostrego
bólu g³owy. Neuraxpharm Arzneimittel

Torendo® Q-Tab®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg

- 20 szt.� Rx
100% 8,44

R(1) 4,49

Torendo® Q-Tab®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 1 mg

- 50 szt.� Rx
100% 18,39

R(1) 3,73

Torendo® Q-Tab®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2 mg

- 20 szt.� Rx
100% 16,24

R(1) 5,15

Torendo® Q-Tab®: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej 2 mg

- 50 szt.� Rx
100% 34,86

R(1) 3,20

Risperidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciê¿ki-
ego w przebiegu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym leczeniu (do 6 tyg.) uporczywej agresji u pacjentów z
otêpieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciê¿kiego, nie re-
aguj¹cych na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, ¿e pacjent bê-
dzie stanowi³ zagro¿enie dla samego siebie lub innych osób. Produkt leczniczy jest
wskazany w krótkotrwa³ym objawowym (do 6 tyg.) leczeniu uporczywej agresji w
przebiegu zaburzeñ zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i m³odzie¿y ze sprawno-
œci¹ intelektualn¹ poni¿ej przeciêtnej b¹dŸ upoœledzonych umys³owo, zdiagnozo-
wanych wed³ug kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowañ
destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna sta-
nowiæ integraln¹ czêœæ wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmuj¹ce-
go dzia³ania psychospo³eczne i edukacyjne. Zaleca siê, aby rysperydon by³
przepisywany przez lekarza specjalistê w dziedzinie neurologii dzieciêcej oraz psy-
chiatrii dzieciêcej i m³odzie¿owej lub lekarza specjalizuj¹cego siê w leczeniu zaburz-
eñ zachowania u dzieci i m³odzie¿y. Krka
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Zypsila: kaps. twarde 80 mg - 56 szt.� Rx
100% 211,26

R(1) 5,97

Ziprasidone (1)Schizofrenia WP: Zespó³ Tourette’a
W: Zyprazydon stosowany jest w leczeniu schizofrenii u doros³ych. Zyprazydon sto-
sowany jest w leczeniu maniakalnych i mieszanych epizodów o umiarkowanej ciê¿-
koœci w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym u doros³ych oraz dzieci i
m³odzie¿y w wieku 10-17 lat (skutecznoœæ produktu leczniczego w zapobieganiu na-
wrotom epizodów choroby dwubiegunowej nie zosta³a ustalona). Krka

Z³oœliwa ogniskowa migruj¹ca padaczka niemowl¹t

�Diacomit: kaps. twarde 250 mg - 60 szt.
Rx-z

100% 738,97

R(1) 10,31

�Diacomit: kaps. twarde 500 mg - 60 szt.
Rx-z

100% 1463,72

R(1) 3,20

�Diacomit: prosz. do przyg. zaw. doust. 250 mg

- 60 sasz.
Rx-z

100% 738,97

R(2) 10,31

�Diacomit: prosz. do przyg. zaw. doust. 500 mg

- 60 sasz.
Rx-z

100% 1463,72

R(2) 3,20

Stiripentol (1)Terapia wspomagaj¹ca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinia-
nem) u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹ padaczkê niemowl¹t z uogól-
nionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i wal-
proinianem (2)Terapia wspomagaj¹ca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinia-
nem) u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹ padaczkê niemowl¹t z uogól-
nionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i wal-
proinianem WP: Z³oœliwa ogniskowa migruj¹ca padaczka niemowl¹t
W: Produkt jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z klobazamem i walproi-
nianem w terapii wspomagaj¹cej u pacjentów cierpi¹cych na ciê¿k¹ miokloniczn¹
padaczkê niemowl¹t (SMEI, zespó³ Draveta) z uogólnionymi napadami tonicz-
no-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem. Biocodex
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ADRENALINA WZF  300 mikrogramów/0,3 ml  roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Adrenalinum). Skład 
jakościowy i ilościowy: 1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu. Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300 
mikrogramów adrenaliny. Wskazania do stosowania: Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych 
(anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku 
anafilaksji samoistnej. Dawkowanie i sposób podawania: Preparat należy wstrzykiwać wyłącznie domięśniowo. Ampułko-
strzykawka ma blokadę umożliwiającą podanie jednorazowej dawki 300 mikrogramów adrenaliny. Ze względu na stabilność 
produktu ampułko-strzykawka zawiera 1 ml roztworu. Po podaniu dawki leku w ampułko-strzykawce pozostaje 0,7 ml roztworu, 
ale ampułko-strzykawka nie nadaje się do ponownego użytku i należy ją w bezpieczny sposób usunąć. Preparat należy podawać 
natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego). Mogą one wystąpić w ciągu 
kilku minut od zetknięcia się z alergenem i zazwyczaj są to: pokrzywka, zaczerwienienie lub obrzęk naczynioruchowy. Objawy o 
ciężkim przebiegu obejmują układ oddechowy i krążenia. Preparat należy wstrzykiwać tylko w mięsień w przednio-bocznej części 
uda, nie wstrzykiwać w mięśnie pośladka. Miejsce, w które wstrzyknięto preparat należy lekko masować przez 10 sekund po 
wykonaniu iniekcji. Zazwyczaj stosuje się od 0,005 mg/kg mc. do 0,01 mg/kg mc., jednak w niektórych przypadkach może być 
konieczne zastosowanie większej dawki. Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg: zazwyczaj stosuje się 300 mikrogramów 
(0,3 ml). U dorosłych o większej niż przeciętna masie ciała może być konieczne powtórne wstrzyknięcie, aby odwrócić skutki 
reakcji alergicznej. W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny może być niewystarczająca do całkowitego 
odwrócenia skutków ostrej reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej dawki (z innej ampułko-strzykawki) 
może być wykonane po 10-15 minutach. Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300 
mikrogramów z odpowiednią dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być 
stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na adrenalinę 
lub którykolwiek ze składników preparatu. UWAGA: w stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do 
zastosowania adrenaliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjentów, którym przepisano 
preparat należy poinformować o sposobie podawania oraz pouczyć, w jakich sytuacjach preparat należy stosować. Preparat jest 
przeznaczony do stosowania w sytuacjach zagrożenia życia, wynikającego z wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej. Pacjenci z 
ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej, w tym wstrząsu anafilaktycznego powinni nosić przy sobie preparat (w 
obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie produktu leczniczego przez okres 6 miesięcy w temperaturze 
poniżej 25°C). Po zastosowaniu preparatu pacjent powinien natychmiast uzyskać pomoc lekarską. Należy zachować ostrożność u 
osób z chorobą serca, np. chorobą wieńcową oraz chorobami mięśnia sercowego (lek może wywołać napad dławicy piersiowej), 
sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. U pacjentów z nadczynnością tarczycy, schorzeniami sercowo-
naczyniowymi (ciężka dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory i komorowe 
zaburzenia rytmu lub nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, ciężką niewydolnością 
nerek, gruczolakiem gruczołu krokowego prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, a także u 
pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu adrenaliny. 
Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów adrenaliny z odpowiednią 
dokładnością ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w 
sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może wywołać reakcje 
alergiczne, w tym również objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób z nadwrażliwością, szczególnie u osób z astmą w 
wywiadzie. Pacjentów z tymi schorzeniami należy dokładnie poinstruować odnośnie okoliczności, w których mogą stosować 
preparat. W przypadku wykonywania wstrzykiwań w to samo miejsce może wystąpić martwica, spowodowana zwężeniem naczyń 
krwionośnych. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia może spowodować krwotok mózgowy, spowodowany nagłym wzrostem 
ciśnienia tętniczego krwi. Przypadkowe wstrzyknięcie w ręce lub stopy może wywołać nagłe zmniejszenie przepływu krwi do 
przylegających tkanek w wyniku zwężenia naczyń. Działania niepożądane: Wystąpienie działań niepożądanych zależy od 
wrażliwości pacjenta na adrenalinę oraz od podanej dawki. Działania niepożądane występujące często, nawet po podaniu małych 
dawek adrenaliny to: kołatanie serca, tachykardia, nadmierna potliwość, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, 
zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, pobudliwość nerwowa, niepokój, zimne kończyny. Rzadko 
odnotowywano omamy, omdlenia, hiperglikemię, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną, rozszerzenie źrenic, trudności w 
oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu włącznie, drżenie mięśni. Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu 
większych dawek adrenaliny lub u osób wrażliwych: zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności 
serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego) oraz skurcz naczyń (np. skóry, błon 
śluzowych, nerek). Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne 
lub reakcje zagrażające życiu lub mniej ciężkie napady astmy u osób wrażliwych. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie 
Zakłady Farmaceutyczne  Polfa S.A.  ul.  Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa. www.polfawarszawa.pl. Dodatkowych informacji o 
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 
364 61 02. www.polpharma.pl  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10697 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie 
recepty. ChPL z dnia 2008.12.16 

Enarenal (Enalaprili maleas).Skład i postać: Tabletki, 1 tabletka zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu 
maleinianu. Wskazania: Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie objawowej niewydolności serca. Zapobieganie objawowej 
niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤ 
35%). Dawkowanie i sposób podawania: Pokarm nie wpływa na wchłanianie enalaprylu. Dawkę produktu leczniczego należy 
dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz zależnie od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze: 
W zależności od stopnia nadciśnienia tętniczego oraz stanu pacjenta (patrz poniżej) dawka początkowa produktu leczniczego 
wynosi od 5 do maksymalnie 20 mg. Produkt podaje się raz na dobę. W nadciśnieniu tętniczym łagodnym, zalecana dawka 
początkowa wynosi od 5 do 10 mg. U pacjentów ze zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci 
z nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym, niedoborem soli i (lub) płynów, niewyrównaną niewydolnością serca lub 
ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych 
pacjentów zaleca się zastosowanie dawki początkowej 5 mg lub mniejszej, a leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza. 
Wcześniejsze stosowanie dużych dawek leków moczopędnych może powodować niedobór płynów i ryzyko wystąpienia 
niedociśnienia tętniczego na początku leczenia enalaprylem. U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 5 mg lub mniejszą. 
Jeżeli jest to możliwe należy przerwać stosowanie leku moczopędnego 2 - 3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem 
Enarenal. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 
20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę. Niewydolność serca / bezobjawowe zaburzenia 
czynności (dysfunkcja) lewej komory serca: W leczeniu objawowej niewydolności serca, Enarenal stosuje się w skojarzeniu z 
lekami moczopędnymi oraz, w razie potrzeby, z glikozydami naparstnicy lub β-adrenolitykami. Dawka początkowa produktu 
Enarenal u pacjentów z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami czynności lewej komory serca wynosi 
2,5 mg; należy ją podawać pod ścisłym nadzorem lekarza w celu ustalenia wpływu na ciśnienie tętnicze na początku leczenia. 
Jeśli po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca produktem Enarenal nie występuje objawowe niedociśnienie lub gdy zostało 
ono wyrównane, dawkę enalaprylu należy zwiększać stopniowo do zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej 20 mg, 
podawanej w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych, w zależności od tolerancji produktu przez pacjenta. Zaleca 



się, aby dostosowywanie dawki odbywało się w okresie 2 do 4 tygodni. Maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę, podawana w 
dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 1: 1 – 3 dzień: 2,5 mg/dobę (Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek lub przyjmujących leki moczopędne) w dawce pojedynczej; 4 – 7 dzień: 5 mg/dobę w dwóch dawkach 
podzielonych. Tydzień 2: 10 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Tydzień 3 i 4: 20 mg/dobę w 
dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Ponieważ opisywano występowanie niedociśnienia oraz (rzadziej) 
niewydolności nerek w jego następstwie, przed rozpoczęciem jak i w trakcie leczenia produktem Enarenal, należy monitorować 
ciśnienie tętnicze oraz czynność nerek. O ile to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia produktem Enarenal należy zmniejszyć 
dawkę stosowanych leków moczopędnych. Wystąpienie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki produktu Enarenal nie 
przesądza, że wystąpi ono ponownie podczas przewlekłego stosowania i nie wyklucza dalszego stosowania produktu. W tym 
przypadku również należy kontrolować stężenie potasu w surowicy oraz czynność nerek. Dawkowanie u pacjentów z 
niewydolnością nerek: Zazwyczaj należy wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami i (lub) zmniejszyć dawkę. Klirens 
kreatyniny (KK) ml/min: 30<KK<80 ml/min – dawka początkowa: 5- 10 mg/ dobę; 10<KK≤30 ml/min – 2,5 mg/ dobę; 
KK≤10 ml/min – 2,5 mg/ dobę w dniach dializy. Enalaprylat jest usuwany podczas dializy. Dawkę produktu w dniach pomiędzy 
zabiegami dializy należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Dawkę 
należy dostosować w zależności od stopnia wydolności nerek pacjenta. Dzieci i młodzież: Doświadczenie z badań klinicznych 
dotyczących stosowania enalaprylu u dzieci z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone. W przypadku dzieci, które mogą połykać 
tabletki, dawkę należy określić indywidualnie w zależności od stanu pacjenta oraz uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego. 
Zalecana dawka początkowa u dzieci o masie ciała od 20 kg do <50 kg wynosi 2,5 mg, a u pacjentów z masą ciała ≥50 kg – 
5 mg. Enarenal stosuje się raz na dobę. W zależności od potrzeb można zwiększyć stosowaną dawkę maksymalnie do 20 mg na 
dobę u pacjentów o masie ciała od 20 kg do <50 kg oraz 40 mg u pacjentów o masie ciała ≥50 kg. Ze względu na brak 
odpowiednich danych nie zaleca się podawania enalaprylu noworodkom oraz dzieciom i młodzieży z współczynnikiem 
przesączania kłębuszkowego (GFR) <30 ml/min/1,73 m2. Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na enalapryl, na którąkolwiek 
substancję pomocniczą lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z 
wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ciąży. 
Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:  Niedociśnienie tętnicze objawowe: U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem 
tętniczym objawowe niedociśnienie występuje rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, otrzymujących produkt leczniczy 
Enarenal, ryzyko wystąpienia niedociśnienia objawowego jest większe w przypadku niedoboru płynów, np. na skutek stosowania 
leków moczopędnch, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, występowania biegunki lub wymiotów. Objawowe niedociśnienie 
obserwowano również u pacjentów z niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek. Jego wystąpienie jest 
najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, stosujących duże dawki diuretyków 
pętlowych, w przypadku hiponatremii lub zaburzeń czynności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod 
nadzorem oraz zapewnić ścisłą kontrolę podczas każdej zmiany dawki enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Jeżeli to 
możliwe zaleca się tymczasowe przerwanie stosowania leku moczopędnego. Powyższe uwagi dotyczą również pacjentów z 
chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może 
spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. W przypadku wystąpienia niedociśnienia, należy ułożyć 
pacjenta w pozycji poziomej z uniesionymi nogami i w razie konieczności podać dożylnie sól fizjologiczną. Przemijające 
niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek produktu po uzyskaniu normalizacji ciśnienia 
tętniczego poprzez zwiększenie objętości płynów. U niektórych pacjentów z niewydolnością serca i prawidłowym lub niskim 
ciśnieniem tętniczym, Enarenal może nadmiernie obniżyć ciśnienie tętnicze. Działanie to można przewidzieć i zazwyczaj nie 
stanowi przeciwwskazania do kontynuowania leczenia. Jeżeli wystąpią objawy niedociśnienia tętniczego, może być konieczne 
zmniejszenie dawki lub odstawienie leku moczopędnego i (lub) produktu Enarenal. Zwężenie zastawki aorty lub zastawki 
dwudzielnej / kardiomiopatia przerostowa: Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy 
zachować ostrożność podczas stosowania enalaprylu u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub innym zwężeniem drogi 
odpływu krwi z lewej komory. Nie należy stosować enalaprylu w przypadku wstrząsu kardiogennego oraz zwężenia istotnego pod 
względem hemodynamicznym. Zaburzenia czynności nerek: W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <80 
ml/min) dawkę początkową należy dostosować według klirensu kreatyniny, a następnie w zależności od reakcji pacjenta na lek. 
U tych pacjentów należy rutynowo oznaczać stężenie potasu oraz kreatyniny w osoczu.  Podczas stosowania enalaprylu 
zgłaszano występowanie niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującą 
chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. W przypadku szybkiego rozpoznania i odpowiedniego leczenia, niewydolność 
nerek związana ze stosowaniem enalaprylu jest zazwyczaj przemijająca. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez 
uprzednio rozpoznanej choroby nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, jeśli enalapryl był 
stosowany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Może być konieczne zmniejszenie dawki produktu Enarenal i (lub) przerwanie 
stosowania leku moczopędnego. W takim przypadku istnieje zwiększone prawdopodobieństwo występowania zwężenia tętnicy 
nerkowej. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy 
nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego i 
niewydolności nerek. Zaburzenia czynności nerek mogą wyrażać się tylko niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy. 
U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, od bardzo małych dawek, bardzo ostrożnie zwiększać 
dawki i kontrolować czynność nerek. Przeszczepienie nerki: Brak doświadczenia dotyczącego stosowania enalaprylu u pacjentów 
po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki, dlatego u tych pacjentów nie zaleca się stosowania enalaprylu. Niewydolność 
wątroby: W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiązało się z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od 
żółtaczki cholestatycznej lub zapalenia wątroby i postępuje do piorunującej martwicy wątroby i (niekiedy) do zgonu. Mechanizm 
tego zespołu nie jest znany. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znacznie zwiększona 
aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie. 
Neutropenia / agranulocytoza: Neutropenia lub agranulocytoza, małopłytkowość i niedokrwistość były obserwowane u pacjentów 
leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia 
występowała rzadko. Enalapryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozami, otrzymujących leki 
immunosupresyjne, allopurynol lub prokainamid bądź w przypadku współistnienia tych czynników, szczególnie, gdy wcześniej 
występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych pacjentów z tej grupy rozwijały się ciężkie zakażenia, które w nielicznych 
przypadkach nie reagowały na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli enalapryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się 
okresową kontrolę liczby krwinek białych, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia. 
Nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy: Obserwowano przypadki występowania obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, 
warg, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem. Obrzęk naczynioruchowy może 
wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie 
enalaprylu i odpowiednio monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, gdy obrzęk 
dotyczy jedynie języka, bez towarzyszących zaburzeń oddychania, konieczna może być dłuższa obserwacja, ponieważ podanie 
leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może nie być wystarczające. Bardzo rzadko opisywano zgony spowodowane 
obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani częściej stwierdza się 
niedrożność dróg oddechowych, szczególnie, gdy wcześniej przebyli zabieg chirurgiczny w obrębie dróg oddechowych. Jeśli 
wystąpi obrzęk języka, głośni lub krtani, mogący spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy niezwłocznie rozpocząć 



właściwe leczenie, polegające m.in. na podskórnym podaniu roztworu adrenaliny 1:1000 (0,3 ml do 0,5 ml) i (lub) utrzymaniu 
drożności dróg oddechowych. Obrzęk naczynioruchowy częściej występuje u pacjentów rasy czarnej stosujących inhibitory ACE 
niż u przedstawicieli innych ras. U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym z leczeniem 
inhibitorem ACE, występuje zwiększone ryzyko pojawienia się obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitora ACE.  
Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych: W rzadkich przypadkach u pacjentów 
leczonych inhibitorami ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania jadem owadów 
błonkoskrzydłych (np. jad pszczół i os). Reakcji tych można uniknąć poprzez czasowe przerwanie stosowania inhibitora ACE 
przed każdym odczulaniem. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL:  W rzadkich przypadkach u pacjentów 
otrzymujących inhibitory ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas aferezy LDL (lipoprotein 
o małej gęstości) z zastosowaniem siarczanu dekstranu. Reakcji tych można uniknąć, poprzez czasowe przerwanie stosowania 
inhibitorów ACE przed każdą aferezą. Pacjenci poddawani hemodializie: U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, poddawanych 
dializoterapii z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (np. AN 69), występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych 
pacjentów należy rozważyć użycie błon dializacyjnych innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy. Hipoglikemia: 
Należy poinformować pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, u których 
rozpoczyna się podawanie inhibitora ACE, o konieczności ścisłej kontroli stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza w pierwszym 
miesiącu leczenia skojarzonego. Kaszel: Podczas stosowania inhibitorów ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który 
ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem 
inhibitorów ACE.  Zabiegi chirurgiczne / znieczulenie: U pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu za 
pomocą preparatów powodujących niedociśnienie tętnicze, enalapryl hamuje wytwarzanie angiotensyny II, w odpowiedzi na 
kompensacyjne uwalnianie reniny. Niedociśnienie tętnicze spowodowane tym mechanizmem można skorygować przez 
zwiększenie objętości krwi krążącej.  Hiperkaliemia: U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem, 
obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek, 
pogorszenie czynności nerek, wiek powyżej 70 lat, cukrzyca, współistniejące zaburzenia, zwłaszcza odwodnienie, ostre 
niewyrównanie niewydolności serca, kwasica metaboliczna, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas 
(np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub zamienników soli zawierających potas, a także 
przyjmowanie innych leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyny). Stosowanie suplementów 
potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli zawierających potas, zwłaszcza u pacjentów z 
zaburzeniem czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może 
powodować ciężkie, czasem zakończone zgonem, zaburzenia rytmu serca. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania 
enalaprylu z którymkolwiek z powyżej wymienionych produktów, należy zachować ostrożność i często oznaczać stężenie potasu 
w surowicy. Lit: Stosowanie soli litu jednocześnie z enalaprylem nie jest zalecane. Laktoza: Produkt leczniczy Enarenal zawiera 
laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem 
laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci i młodzież: Doświadczenie dotyczące skuteczności i 
bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat z nadciśnieniem tętniczym jest ograniczone, natomiast brak 
doświadczenia ze stosowaniem leku w innych wskazaniach. Są dostępne nieliczne dane dotyczące farmakokinetyki u dzieci w 
wieku powyżej 2 miesięcy. Nie zaleca się stosowania produktu Enarenal u dzieci w innych wskazaniach niż nadciśnienie tętnicze. 
Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się podawania produktu Enarenal noworodkom oraz dzieciom i młodzieży ze 
wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) <30 ml/min/1,73 m2. Ciąża i laktacja: Leczenia inhibitorami ACE nie należy 
rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o 
potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. 
W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, 
jeżeli jest to konieczne. Nie zaleca się podawania enalaprylu w czasie karmienia piersią. Różnice etniczne: Podobnie jak inne 
inhibitory ACE, enalapryl jest wyraźnie mniej skuteczny w obniżeniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u 
pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny w osoczu w populacji 
pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Niezbyt 
często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna); Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia 
hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, małopłytkowość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, 
pancytopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne. Zaburzenia endokrynologiczne: 
Nieznana: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: 
Niezbyt często: hipoglikemia. Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne: Często: bóle głowy, depresja; Niezbyt 
często: dezorientacja, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy pochodzenia obwodowego; Rzadko: 
niezwykłe marzenia senne, zaburzenia snu. Zaburzenia oka: Bardzo często: nieostre widzenie. Zaburzenia serca i zaburzenia 
naczyniowe: Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; Często: niedociśnienie (w tym niedociśnienie 
ortostatyczne), omdlenie, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, tachykardia; Niezbyt często: 
niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy (Częstości 
występowania w badaniach klinicznych były porównywalne zarówno w grupie placebo jak i grupie otrzymującej substancję 
czynną.), prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka; Rzadko: 
objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo często: kaszel; Często: duszność; 
Niezbyt często: wydzielina z nosa, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli / astma; Rzadko: nacieki w płucach, zapalenie błony 
śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych / eozynofilowe zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo 
często: nudności; Często: biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku; Niezbyt często: niedrożność jelit, zapalenie trzustki, 
wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód trawienny ; 
Rzadko: zapalenie / owrzodzenie (afty) jamy ustnej, zapalenie języka; Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit. Zaburzenia 
wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), 
zapalenie wątroby, w tym martwica, zastój żółci (w tym żółtaczka). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka, 
nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy: obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) 
krtani; Niezbyt często: nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów; Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół 
Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzyca, erytrodermia 
Opisano również zespół, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród następujących objawów: gorączka, zapalenie 
błon surowiczych, zapalenie naczyń, ból / zapalenie mięśni, ból / zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał 
przeciwjądrowych, przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy 
skórne; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Niezbyt często: zaburzenia nerek, niewydolność nerek, białkomocz; Rzadko: 
skąpomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: impotencja; Rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i 
stany w miejscu podania: Bardzo często: osłabienie; Często: uczucie zmęczenia; Niezbyt często: kurcze mięśni, zaczerwienienie 
twarzy, szum uszny, złe samopoczucie, gorączka. Badania diagnostyczne: Często: hiperkaliemia, zwiększenie stężenia 
kreatyniny w surowicy Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia Rzadko: zwiększenie aktywności 
enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po 
dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego 



personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Enarenal 5 mg, 
10 mg lub 20 mg odpowiednio: R/0149, R/0150 i R/0208 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma 
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. 
www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 5 mg opak. 30 tabl. i opak. 
60 tabl. wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 7,23 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,89 PLN i 4,80 PLN. Cena 
urzędowa detaliczna leku dla dawki 10 mg opak. 30 tabl. i opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 6,12 PLN i 11,77 PLN. Kwota 
dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,69 PLN i 6,92 PLN. Cena urzędowa detaliczna leku dla dawki 20 mg opak. 30 tabl. i 
opak. 60 tabl. wynosi odpowiednio 11,25 PLN i 20,12 PLN. Kwota dopłaty dla pacjenta wynosi odpowiednio 6,40 PLN i 12,80 PLN. 
ChPL z dnia 17.04.2014 r. 

 

Loperamid WZF (Loperamidi hydrochloridum). Skład i postać: Tabletki; 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. 
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Loperamid WZF 
jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Loperamid 
WZF może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Loperamid WZF jest 
wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w 
wieku 6 lat i powyżej: Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a 
następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu; Przewlekła biegunka: początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 
mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu 
uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej 
od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę; Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na 
dobę dla dorosłych; u dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Osoby w 
podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności 
nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami 
czynności wątroby: Pomimo, że brak jest danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby, w tej grupie pacjentów Loperamid WZF należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z 
efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Loperamid WZF nie jest przeznaczony do leczenia dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produktu 
Loperamid WZF nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się 
obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; u pacjentów z 
bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella 
i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim 
spektrum działania. Ogólnie, produktu Loperamid WZF nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać 
zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy 
olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Loperamid WZF należy 
natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki produktem 
Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest 
to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: U 
pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, może dojść do utraty płynów i elektrolitów. W tych przypadkach postępowaniem z 
wyboru jest uzupełnianie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów. Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem 
poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Jeżeli po 
podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu 
Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów 
z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może to powodować względne przedawkowanie, prowadzące do działania 
toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie 
występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu 
biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze 
doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzeniu okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z 
zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy. Ponieważ większość leku jest metabolizowana 
w wątrobie, a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u 
pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu są częstymi 
objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, 
senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań 
niepożądanych stosowanego leku. Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem loperamidu: [bardzo 
rzadko (<1/10 000)]. Zaburzenia psychiczne: bardzo rzadko: senność. Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko: zawroty 
głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, 
rozszerzenie okrężnicy (megacolon), w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum), wzdęcia z oddawaniem 
wiatrów i niestrawność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd. Pojedyncze 
przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i 
martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki 
zatrzymania moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, 
niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję. Podmiot 
odpowiedzialny: WZF Polfa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0382 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o 
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax. +48 22 
364 61 02. www.polpharma.pl  Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Loperamid WZF wynosi: 
7,56 PLN. Kwota dopłaty pacjenta wynosi: 3,78 PLN. ChPL: 2014.07.28 

 

Metronidazol Polpharma (Metronidazolum). Skład i postać: 1 tabletka zawiera 250 mg metronidazolu. Wskazania: Leczenie 
zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniaki beztlenowe i 
Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium. Zapobieganie 
zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i 



Streptococcus. Leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie 
otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie 
przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych). Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u 
mężczyzn. Bakteryjne zapalenie pochwy. Pełzakowica (ameboza). Giardiaza (lamblioza). Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł. 
Ostre zakażenia okołozębowe. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi). W skojarzeniu z 
innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori. Dawkowanie i 
sposób podawania:  Zwykle zaleca się następujące dawkowanie, doustnie: Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez 
bakterie beztlenowe. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: początkowo 1 g (4 tabletki 250 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 
tabletce 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej. Dzieci od 5 do 12 lat: 125 mg co 
8 godzin przez 2 doby. Niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin przez 2 doby. Zakażenia bakteriami 
beztlenowymi. Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub łącznie z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi. 
Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 - 2 tabletki 250 mg 3 razy na 
dobę w czasie lub po posiłkach. Niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7,5 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach. 
Rzęsistkowica. Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. Kobiety: 2 razy na dobę 250 
mg (1 tabletka 250 mg) rano i wieczorem w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni bądź 
2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Mężczyźni: przeciętnie 2 razy na dobę 250 mg (1 tabletkę 250 mg) rano i wieczorem w 
czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni, bądź 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. 
Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 10 dni. Bakteryjne zapalenie pochwy. Dorośli: 500 mg (2 
tabletki 250 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 2 g jednorazowo. Pełzakowica (ameboza). Dorośli: 750 mg (3 tabletki 250 
mg) 3 razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc/dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 5-10 dni. Giardiaza 
(lamblioza). Dorośli: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni. Dzieci: od 2 do 5 lat: ½ tabletki 
250 mg 2 razy na dobę (dawka dobowa 250 mg), od 6 do 10 lat: 3 razy na dobę po ½ tabletki 250 mg (375 mg na dobę). 
Powyżej 10 lat: 2 razy na dobę 1 tabletkę 250 mg (500 mg na dobę). Preparat przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5 
do 10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4 - 6 tygodniach, o czym decyduje lekarz. Eradykacja Helicobacter 
pylori. Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu 
zakażeń Helicobacter pylori. Dorośli: 500 mg (2 tabletki 250 mg) od 2 do 3 razy na dobę przez 7 – 14 dni. Brak specjalnych 
zaleceń w przypadku stosowania u dzieci. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł. Dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. 
Dzieci: 35 - 50 mg/kg mc./dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni. Ostre zakażenia okołozębowe. Dorośli: 250 mg 2 
razy na dobę przez 3-7 dni. Niemowlętom i dzieciom o wadze mniejszej niż 10 kg należy podawać proporcjonalnie mniejsze 
dawki. Pacjenci w podeszłym wieku: lek powinien być  ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas 
stosowania w dużych dawkach. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny. Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. 
Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby. Metronidazol jest metabolizowany głównie na drodze utleniania w wątrobie. U 
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby metronidazol metabolizowany jest powoli, czego efektem może być kumulowanie się 
metronidazolu i jego metabolitów w organizmie. Preparat może kumulować się w znacznym stopniu u pacjentów z encefalopatią 
wątrobową, a osiągane wysokie stężenia metronidazolu w osoczu mogą wywołać objawy encefalopatii. Dawkę dobową, którą 
można podawać raz na dobę, należy zmniejszyć do jednej trzeciej. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek. W 
niewydolności nerek biologiczny okres półtrwania metronidazolu nie zmienia się. Zmniejszenie dawek preparatu nie jest więc 
konieczne. U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy. 
Natychmiast po dializie, metronidazol należy podać pacjentowi powtórnie. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej 
przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Stosowanie u pacjentów w podeszłym 
wieku. Preparat powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych 
dawek. Sposób użycia: UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom. Preparat można przyjmować 
niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metronidazol, inne składniki preparatu lub inne pochodne 5-
nitroimidazolu. Pierwszy trymestr ciąży. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Metronidazol powinien być ostrożnie 
stosowany u pacjentów z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci, u których w czasie terapii wystąpiły 
zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki), mogą przyjmować preparat tylko wtedy, jeśli korzyści z 
jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką 
niewydolnością wątroby oraz encefalopatią wątrobową. Metronidazol należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych 
kortykosteroidami oraz podatnych na występowanie obrzęków. Pacjenci, u których przed i po leczeniu metronidazolem 
stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym, w razie konieczności powtórnego zastosowania 
metronidazolu powinni pozostawać pod obserwacją. W czasie leczenia należy kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej 
niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna. Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie 
jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego, które wymagają odpowiedniego leczenia. W czasie leczenia metronidazolem i 
przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość 
wystąpienia reakcji niepożądanych. Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, 
LDH, trójglicerydy, glukoza). Działania niepożądane: Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, 
wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język. Ponadto mogą wystąpić. 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: umiarkowana, przemijająca leukopenia i trombocytopenia; bardzo rzadko agranulocytoza, 
neutropenia i pancytopenia, często ustępujące po odstawieniu preparatu; opisano 1 przypadek aplazji szpiku. Zaburzenia układu 
nerwowego: neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami, w większości przypadków 
ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, 
depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół 
móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz 
zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy 
krótkowzroczność.  Zaburzenia ucha i błędnika: szum w uszach, utrata słuchu. Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w ustach, 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych: bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, 
ustępujące po odstawieniu preparatu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne (wysypka), świąd. Zaburzenia 
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: mialgia, artralgia. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ciemniejsze zabarwienie moczu 
spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu. 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje 
nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy. Podmiot 
odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1602 wydane przez MZ. Dodatkowych 
informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2008.05.21. 

 



Polfilin prolongatum 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Pentoxifyllinum). Skład i postać: 1 tabletka o 
przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny. Wskazania: Chromanie przestankowe. Zaburzenia krążenia w obrębie 
gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha 
wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itd.) spowodowane zmianami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu 
(np. stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, 
zawroty głowy, zaburzenia pamięci). Dawkowanie i sposób podawania: Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłkach, 
popijając odpowiednią ilością płynu. Zwykle stosuje się: Dorośli: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 400 mg 2 do 3 razy na 
dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia działanie produktu może przyspieszyć jednoczesne podawanie pentoksyfiliny 
we wlewie dożylnym. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i określany jest indywidualnie przez lekarza. U pacjentów 
z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym może być konieczna modyfikacja dawkowania leku. U pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć do 50-70% dawki standardowej - w 
zależności od indywidualnej tolerancji np. podawać dwie, zamiast trzech, tabletki na dobę. Zmniejszenie dawki jest niezbędne u 
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lekarz prowadzący ustala dawkę w zależności od nasilenia objawów choroby i 
tolerancji leku. Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, jakąkolwiek substancję pomocniczą lub nadwrażliwość na metyloksantyny (kofeina, teofilina, 
teobromina). Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i schorzenia z 
dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Pentoksyfilinę należy z 
ostrożnością stosować u pacjentów z niedociśnieniem lub ciężką chorobą naczyń wieńcowych. U pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), należy zmniejszyć dawkę dobową pentoksyfiliny, aby zapobiec 
kumulacji leku. Dawkę leku należy również zmniejszyć u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy wnikliwie 
obserwować pacjentów. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana została na 
podstawie następującej klasyfikacji: Bardzo częste (> 1/10), Częste (≥ 1/100, < 1/10), Niezbyt częste (≥ 1/1000, < 1/100), 
Rzadkie (≥ 1/10 000, < 1/1000), Bardzo rzadkie (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. Zaburzenia serca i zaburzenia 
naczyniowe: Czasami mogą wystąpić uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca), rzadziej arytmia serca (np. 
tachykardia), niedociśnienie, bardzo rzadko objawy dławicy piersiowej. Objawy te występują przede wszystkim podczas 
stosowania dużych dawek pentoksyfiliny. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: W bardzo rzadkich przypadkach mogą w czasie 
leczenia pentoksyfiliną wystąpić epizody krwawienia (np. na skórze, błonie śluzowej, w żołądku, w obrębie jelit). W pojedynczych 
przypadkach obserwowano trombocytopenię. Zaburzenia żołądka i jelit: Czasami mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności i biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo 
rzadko może wystąpić cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, 
fosfataza alkaliczna). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko występują reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, 
pokrzywka (pęcherze i świąd). W pojedynczych przypadkach mogą rozwinąć się w pierwszych minutach po podaniu produktu 
bardzo ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny). Inne: Rzadko 
odnotowywano zawroty i bóle głowy. Bardzo rzadko występowały pobudzenie i zaburzenia snu. Podmiot odpowiedzialny: ZF 
Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2065 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: 
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. 
www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty.  

 

Sumamigren (Sumatriptanum). Skład i postać: tabletki powlekane, 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg 
sumatryptanu w postaci odpowiednio 70 mg i 140 mg bursztynianiu sumatryptanu oraz substancje pomocnicze. Wskazania: 
Doraźne zwalczanie napadów migreny. Dawkowanie i sposób podawania:  Sumamigren jest dostępny w postaci tabletek 
powlekanych 50 mg i 100 mg. Sumatryptanu nie należy stosować profilaktycznie. Wskazany jest do leczenia napadu migreny jako 
jedyny lek i nie należy go podawać jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (włącznie z metyzergidem). Lek należy 
stosować jak najszybciej po wystąpieniu napadu migreny. Jest on również skuteczny po zastosowaniu w dowolnym stadium 
napadu bólu. Dorośli: Zalecaną doustną dawką jest 50 mg. U niektórych pacjentów wymagane jest podanie dawki 100 mg. W 
przypadku nie ustąpienia objawów po podaniu jednorazowej dawki leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki leku podczas 
trwania tego samego napadu migreny. Następną tabletkę można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeżeli zastosowanie 
jednorazowej dawki leku spowodowało ustąpienie objawów, jednak napad migreny powrócił, drugą dawkę leku można przyjąć w 
ciągu kolejnych 24 godzin, pamiętając, że nie należy stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. Tabletki należy połykać w 
całości popijając wodą. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.  Dzieci i 
młodzież (w wieku poniżej 18 lat): Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Dane na temat stosowania 
sumatryptanu w postaci tabletek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w 
farmakokinetyce między tą grupą badanych, a osobami młodszymi. Do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych 
stosowanie sumatryptanu w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na sumatryptan lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Nie stosować w zapobieganiu napadom migrenowym. Nie stosować u pacjentów w 
wieku poniżej 18 lub powyżej 65 lat. Choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, skurcz naczyń wieńcowych 
(dusznica Prinzmetala), przebyty zawał mięśnia sercowego. Przebyty udar mózgu lub przemijający mózgowy napad 
niedokrwienny. Choroby naczyń obwodowych. Umiarkowane i ciężkie nadciśnienie oraz niedostatecznie kontrolowane 
nadciśnienie. Stosowanie równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (sumatryptanu nie można stosować przez 2 tygodnie 
od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy). Równoczesne stosowanie z lekami zawierającymi ergotaminę lub jej 
pochodne, jak np. metyzergid lub innymi lekami z grupy agonistów receptorów 5-HT1. Ciężka niewydolność wątroby. 
Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:  Lek należy stosować tylko u pacjentów po dokładnym rozpoznaniu migreny. Nie 
jest wskazany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną. Leku nie należy stosować u pacjentów z grupy 
ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, w tym pacjentów palących tytoń lub stosujących substytuty nikotyny bez 
uprzedniej oceny stanu układu krążenia. Szczególną ostrożność należy zachować u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w 
wieku powyżej 40 lat, których także zalicza się do grupy ryzyka. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie w każdym przypadku 
przeprowadzone badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca, oraz to, że w bardzo rzadkich 
przypadkach ciężkie objawy sercowe mogą wystąpić bez współistniejącego schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Po podaniu 
leku może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Objawy te 
mogą sugerować chorobę niedokrwienną serca. W razie ich wystąpienia, zaleca się odstawienie leku i wykonanie odpowiednich 
badań. Lek może wywołać krótkotrwałe zwiększenie ciśnienia krwi i obwodowego oporu naczyniowego. Lek należy stosować 
bardzo ostrożnie u pacjentów z leczoną chorobą nadciśnieniową. U pacjentów z bólem głowy typu migrenowego, u których 
wcześniej nie rozpoznano migreny oraz u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale z nietypowym obrazem danego napadu 
bólu głowy, należy brać pod uwagę inną przyczynę dolegliwości - pochodzenia neurologicznego. Należy pamiętać, że pacjenci, u 
których występuje migrena, mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, jak np. 



przemijający mózgowy napad niedokrwienny czy udar mózgu. Podczas jednoczesnego stosowania leku i selektywnych 
inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) odnotowano wystąpienie zespołu serotoninowego (w tym zmiany stanu 
psychicznego, niestabilność układu wegetatywnego oraz zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego 
odnotowano także po jednoczesnym stosowaniu tryptanów z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). 
Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekami z grupy SSRI/SNRI jest klinicznie uzasadnione zaleca się odpowiednią 
obserwację pacjenta. Lek należy podawać ostrożnie pacjentom, u których można spodziewać się zmian we wchłanianiu, 
metabolizmie lub wydalaniu leku np. w niewydolności wątroby lub nerek. Lek należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów, u 
których stwierdzano napady drgawek lub czynniki obniżające próg drgawkowy. U pacjentów uczulonych na sulfonamidy po 
podaniu leku mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Informacje na 
ten temat są ograniczone, niemniej jednak należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek 
leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna 
bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle 
głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy 
zależnego od ciągłego stosowania leków. Podczas jednoczesnego stosowania leku i preparatów zawierających ziele dziurawca 
(Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Ze 
względu na zawartość laktozy, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją 
galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp" lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera lak czerwieni 
koszenilowej, który może wywołać reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Niektóre z wymienionych działań niepożądanych 
mogą być objawem migreny. Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica, przemijający 
wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie zwłaszcza twarzy, duszność, u niektórych 
pacjentów występują nudności i wymioty (ale ich związek z podawaniem sumatryptanu nie jest jasny), uczucie ciężkości (objaw 
zazwyczaj przemijający, może być silny i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), bóle mięśni, 
ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych 
częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle), uczucie słabości, zmęczenie (objawy te najczęściej mają nasilenie łagodne do 
umiarkowanego i są przemijające). Bardzo rzadko: niewielkie zmiany wartości parametrów czynności wątroby. Częstość 
nieznana: objawy nadwrażliwości od zmian skórnych (jak pokrzywka) do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego, 
napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek stwierdzanymi w przeszłości lub współistniejącymi czynnikami 
predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka, drżenie, dystonia, oczopląs, mroczek, migotanie 
światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia mogą być 
składową napadu migreny), bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany 
niedokrwienne w zapisie EKG, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół 
Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, sztywność karku, bóle stawów, lęk, nadmierne pocenie się. Podmiot 
odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sumamigren 50 mg oraz Sumamigren 100 mg 
odpowiednio nr 8967 i 8968 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. 
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na 
podstawie recepty. ChPL: 2013.05.27 

 

Zolpic (Zolpidemi tartras). Skład i postać: tabletki powlekane, 1 tabl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Wskazania do 
stosowania: Krótkotrwałe leczenie bezsenności. Dawkowanie i sposób podawania: Sposób podawania: doustnie. Winian 
zolpidemu jest lekiem działającym bardzo szybko, dlatego powinien być stosowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w 
łóżku. Dorośli: Zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 10 mg. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym 
wieku lub pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na winian zolpidemu, zaleca się dawkę 5 mg na dobę. 
Pacjenci z niewydolnością wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm 
winianu zolpidemu, leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg na dobę. U dorosłych poniżej 65 lat, w dobrym stanie ogólnym i 
w przypadku niewystarczającej skuteczności mniejszej dawki, dawkę dobową można następnie zwiększyć do 10 mg na dobę. 
Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały 
określone. Z uwagi na to, nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. Zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku 
dni do dwóch tygodni. Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, winianu zolpidemu nie należy stosować dłużej niż 4 
tygodnie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; napady bezdechu sennego; miastenia; ciężka 
niewydolność wątroby; ostra niewydolność płuc lub zaburzenia oddychania. Ze względu na brak wystarczających danych, leku nie 
należy stosować u dzieci i pacjentów z chorobami psychicznymi. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przed zaleceniem 
środka nasennego, należy w miarę możliwości wyjaśnić przyczynę bezsenności i wyeliminować czynniki ją wywołujące. 
Utrzymywanie się bezsenności po 7 – 14 dniach leczenia, może wskazywać na występowanie pierwotnych zaburzeń psychicznych 
lub fizycznych i powinno być poddane wnikliwej ocenie; Niewydolność oddechowa: Ze względu na to, że leki nasenne mogą 
hamować czynność ośrodka oddechowego, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania zolpidemu u pacjentów z 
zaburzeniem czynności oddechowej. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu u 
dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Z tego względu nie należy stosować zolpidemu w tej grupie pacjentów. W 
badaniach prowadzonych w czasie 8 tygodni u dzieci w wieku od 6 do 17 lat z objawami bezsenności związanymi z 
występowaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami układu 
nerwowego, w grupie stosującej zolpidem obserwowano zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w porównaniu 
do grupy stosującej placebo. Dotyczyło to następujących działań niepożądanych: zawroty głowy (23,5% w stosunku do 1,5%), 
bóle głowy (12,5% w stosunku do 9,2%) i omamy (7,4% w stosunku do 0%); Depresja: Winian zolpidemu, tak jak inne leki 
nasenne, należy ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji. Ze względu na istnienie ryzyka tendencji samobójczych w 
tej grupie pacjentów, przepisywana ilość leku powinna być jak najmniejsza, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu. Podczas 
stosowania zolpidemu może ujawnić się wcześniej istniejąca depresja. Ze względu na to, że bezsenność może być objawem 
depresji, należy pacjenta ponownie zbadać w przypadku utrzymywania się bezsenności; Tolerancja: Podczas stosowania 
dłuższego niż kilka tygodni, obserwuje się niekiedy zmniejszenie skuteczności leków nasennych; Uzależnienie: Stosowanie leków 
nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Niebezpieczeństwo rozwoju uzależnienia wzrasta 
proporcjonalnie do stosowanej dawki oraz czasu trwania leczenia, jest ono również większe u pacjentów uzależnionych od 
alkoholu lub narkotyków w wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod obserwacją podczas stosowania leków nasennych. U 
pacjentów, u których doszło do rozwoju uzależnienia, po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić objawy, takie jak na przykład: 
bóle głowy i mięśni, lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość, a w ciężkich przypadkach mogą również wystąpić: 
derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i 
napady drgawkowe. Bezsenność z odbicia: Jest to przemijający zespół, w którym nasileniu ulegają objawy będące przyczyną 
przepisania leku. Może on wystąpić po odstawieniu preparatu. Bezsenności z odbicia towarzyszyć mogą inne objawy, takie jak 
zmiany nastroju, niepokój, lęk. Pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia. Ponieważ ryzyko 
wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie jego dawki. Istnieją 



doniesienia, że w przypadku stosowania leków nasennych o krótkim czasie działania, zespół odstawienny może występować w 
przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza wtedy gdy dawki te są duże; Niepamięć: Leki nasenne mogą powodować 
niepamięć następczą, która występuje najczęściej w kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, 
pacjent powinien zapewnić sobie 7-8 godzin nieprzerwanego snu;  Reakcje psychiczne i „paradoksalne": Podczas stosowania 
leków nasennych (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić reakcje takie, jak: niepokój, pobudzenie, 
rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i inne 
zaburzenia zachowania. W takich przypadkach leczenie należy przerwać; Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań: U 
pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i 
podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy 
telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, spożycie alkoholu lub 
przyjęcie innych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zolpidemem, zwiększa ryzyko 
występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. 
U pacjentów zgłaszających takie zachowania (np. prowadzenie pojazdu we śnie), ze względu na bezpieczeństwo pacjenta jak i 
innych osób należy rozważyć przerwanie stosowania zolpidemu. Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u 
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Istnieją dowody, że działania niepożądane po zastosowaniu winianu 
zolpidemu, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, zależą od dawki. Działania 
niepożądane są mniej nasilone, jeżeli lek jest przyjmowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku. Obserwuje sieje 
częściej u pacjentów w podeszłym wieku; Zaburzenia układu nerwowego: Często: senność, bóle głowy, zawroty głowy, nasilenie 
bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem). Częstość nieznana: senność 
utrzymująca się następnego dnia po zażyciu leku, zaburzenia świadomości; Zaburzenia psychiczne: Często: omamy, pobudzenie 
koszmary senne. Niezbyt często: stan splątania, drażliwość. Częstość nieznana: niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia 
zachowania, psychozy, somnambulizm, uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub zjawiska „z 
odbicia"), zaburzenia libido, aktywność podczas snu: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie 
pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią 
wykonywanych czynności. Większość psychicznych działań niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi. Zaburzenia 
ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie. Częstość nieznana: zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadek (głównie 
u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami); Zaburzenia 
oka: Niezbyt często: podwójne widzenie; Zaburzenia żołądka i jelit: Często: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha; 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: osłabienie mięśni; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 
Częstość nieznana: wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się; Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość 
nieznana: obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów 
wątrobowych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 9890 wydane przez MZ. 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 
364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL z dnia 14.12.2012 r. 
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