POVZETEK GLAVNIH ZNA ILNOSTI ZDRAVILA

1. IME ZDRAVILA
Citalon™ 10 mg filmsko obložene tablete
2. KAKOVOSTNA IN KOLI INSKA SESTAVA
Citalon 10 mg filmsko obložene tablete: 1 filmsko obložena tableta vsebuje
12,495 mg citalopramijevega bromida, kar ustreza 10 mg citaloprama.
Za pomožne snovi glejte 6.1.
3. FARMACEVTSKA OBLIKA
filmsko obložena tableta
Citalon 10 mg filmsko obložene tablete:
okrogle, bele tablete s premerom 6 mm
4. KLINI NI PODATKI
4.1 Terapevtske indikacije
Zdravljenje velikih depresivnih motenj.
4.2 Odmerjanje in na in uporabe
Citalopram se jemlje kot enkraten oralni odmerek, in sicer bodisi zjutraj bodisi zve er.
Tablete se vzame s teko ino, s hrano ali brez nje.
Na za etku zdravljenja antidepresivnega u inka ni pri akovati še najmanj dva tedna.
Zdravljenje mora trajati toliko asa, dokler bolnik štiri do šest mesecev nima ve
bolezenskih simptomov. Zdravljenje s citalopramom je potrebno prekiniti postopoma;
priporo eno je, da se njegov odmerek zmanjšuje v eno- do dvotedenskih presledkih.
Odrasli
Priporo en za etni odmerek je 20 mg na dan. Po potrebi se lahko zve a do 40 mg na
dan, odvisno od bolnikovega individualnega odziva. Najve ji priporo eni dnevni
odmerek je 60 mg.
Starejši bolniki (stari ve kot 65 let)
Starejšim bolnikom je treba odmerek zdravila zmanjšati na polovico priporo enega, tj.
na 10 do 20 mg na dan. Odmerek se lahko zve a v skladu z bolnikovim odzivom na
zdravilo.

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti
Varnost in u inkovitost zdravila pri tej skupini bolnikov nista bili ugotovljeni, zato
njegova uporaba ni priporo ena.
Zmanjšano delovanje ledvic
Bolnikom z blago ali zmerno ledvi no okvaro odmerka zdravila ni treba prilagajati.
Podatkov o zdravljenju bolnikov s hudo ledvi no okvaro (o istek kreatinina < 0,33
ml/s) ni.
Zmanjšano delovanje jeter
Za etni odmerek za bolnike z jetrno okvaro je 10 mg na dan. Najve ji dnevni
odmerek je 30 mg. Bolnike je treba klini no spremljati.
4.3 Kontraindikacije
•
•

preob utljivost za citalopram ali katero koli pomožno sestavino zdravila
Citaloprama ne smejo prejemati bolniki, ki dobivajo zaviralce
monoaminooksidaze (MAO), tudi selegilin v odmerkih višjih od 10mg/dan.
Citaloprama se ne sme jemati še 14 dni po koncu zdravljenja z ireverzibilnimi
zaviralci MAO, po koncu zdravljenja z reverzibilnimi zaviralci MAO (RIMA) pa
toliko asa, kot je napisano v navodilih za zdravljenje z RIMA. Zdravljenja z
zaviralci MAO se ne sme za eti še sedem dni po koncu uporabe citaloprama.

Znani so primeri resnih in v asih tudi usodnih reakcij pri bolnikih, ki so prejemali SSRI
v kombinaciji z zaviralcem MAO, tudi s selektivnim MAOI selegilinom in reverzibilnim
MAOI moklobemidom, in pri bolnikih, ki so pred nedavnim prenehali prejemati SSRI
in za eli jemati zaviralce MAO.
V nekaj primerih so se pojavile zna ilnosti, ki so podobne serotoninskemu sindromu.
Simptomi medsebojnega u inkovanja aktivne u inkovine in zaviralcev MAO so
hipertermija, rigidnost, mioklonus, avtonomna nestabilnost z možnim hitrim
spreminjanjem vitalnih znakov, spremembe mentalnega statusa, ki vklju ujejo
zmedenost, razdražljivost in skrajno agitiranost, ki napreduje v delirij in komo.
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi
Ker se stanje prvih nekaj tednov zdravljenja ali dlje še ne izboljša, je treba bolnike v
tem obdobju skrbno spremljati.
Možnost poskusa samomora je pri depresiji zna ilna in obstaja, dokler se ne pojavi
zadosten terapevtski u inek zdravila. Splošna klini na lastnost vseh SSRI je, da se
nevarnost samomora v zgodnjih fazah okrevanja zve a.
Bolnikom je treba predpisati najmanjšo koli ino tablet in tako zmanjšati nevarnost
njihovega predoziranja.
Citaloprama se ne sme uporabljati so asno z zdravili, ki imajo serotoninergi ni
u inek, na primer s sumatriptanom ali drugimi triptani, tramadolom, oksitriptanom in
triptofanom.

Zdravljenje s SSRI lahko pri bolnikih z diabetesom spremeni glikemi no kontrolo.
Odmerek inzulina in/ali peroralnih hipoglikemikov je treba po potrebi prilagoditi.
Zdravljenje s citalopramom je treba ustaviti pri vsakem bolniku, pri katerem se
pojavijo epilepti ni kr i. Njegovi uporabi se je treba izogibati pri bolnikih z nestabilno
epilepsijo, bolnike, ki imajo nadzorovano epilepsijo, pa je treba skrbno spremljati. e
se za nejo napadi pojavljati pogosteje, je treba zdravljenje s citalopramom ustaviti.
Klini nih izkušenj s so asno uporabo citaloprama in elektrokonvulzivnim zdravljenjem
je malo, zato je priporo ena previdnost.
Citalopram je treba uporabljati zelo previdno tudi pri bolnikih, ki imajo v anamnezi
podatek o maniji/hipomaniji. e se pri bolniku pojavi mani na faza, je treba
zdravljenje z njim ustaviti.
Med uporabo SSRI so znani primeri podaljšanega asa krvavitve in/ali motenj
strjevanja krvi, na primer ekhimoze, ginekoloških krvavitev, krvavitev iz prebavil ali
drugih krvavitev v koži ali sluznici (gl. poglavje 4.8 Neželeni u inki). Pri bolnikih, ki
jemljejo SSRI, še posebej, e so asno uporabljajo tudi aktivne u inkovine, ki vplivajo
na delovanje trombocitov, ali druge aktivne u inkovine, ki zve ujejo nevarnost
krvavitev, ter pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi v anamnezi, je potrebna posebna
previdnost (gl. poglavje 4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike
interakcij).
V redkih primerih se lahko pri bolnikih, ki jemljejo SSRI, pojavi serotoninski sindrom.
Prvi simptomi serotoninskega sindroma so agitiranost, tremor, mioklonus in
hipertermija. Zdravljenje s citalopramom je treba nemudoma ustaviti in za eti
simptomatsko zdravljenje.
Med zdravljenjem psihoti nih bolnikov z depresivnimi epizodami se lahko okrepijo
psihoti ni simptomi.
Uporaba citaloprama pri otrocih in mladostnikih do 18. leta starosti ni priporo ena,
kajti varnost in u inkovitost njegove uporabe pri tej skupini bolnikov nista potrjeni.
Uporaba citaloprama pri bolnikih s hudo ledvi no okvaro (o istek kreatinina
< 0,33 ml/s) ni priporo ena, saj ni na voljo podatkov o njegovi uporabi pri teh bolnikih
(gl. poglavje 4.2 Odmerjanje in na in uporabe).
Bolnikom z jetrno okvaro je odmerek zdravila priporo eno zmanjšati (gl. poglavje 4.2
Odmerjanje in na in uporabe) in skrbno spremljati delovanje jeter.
V redkih primerih, zlasti pri starejših, se lahko pojavita hiponatriemija in sindrom
neustreznega izlo anja antidiureti nega hormona (SIADH), ki pa ponavadi po
prenehanju zdravljenja izgineta.
Neželeni u inki so lahko pogostejši med so asno uporabo citaloprama in zeliš nih
pripravkov, ki vsebujejo šentjanževko (Hypericum perforatum). Zaradi tega naj se
citalopram in pripravki, ki vsebujejo šentjanževko, ne uporabljajo so asno (gl.
poglavje 4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij).

Na za etku zdravljenja se lahko pojavita nespe nost in agitiranost. V takem primeru
je lahko koristno titriranje odmerka zdravila.
Upoštevati je treba dejavnike, ki lahko vplivajo na razpoložljivost manj pomembnega
presnovka citaloprama (didemetilcitalopram), kajti zve ane vrednosti tega presnovka
lahko pri ob utljivih ljudeh teoreti no podaljšajo interval QTc. Kljub temu pa pri 2500
bolnikih, ki so sodelovali v klini nih raziskavah, med njimi je bilo 277 bolnikov, ki so
že predtem imeli sr no bolezen, ni bilo opaziti klini no pomembnih sprememb.
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij
Farmakodinami ne interakcije
So asna uporaba citaloprama in zaviralcev MAO lahko povzro i hude neželene
u inke, tudi serotoninski sindrom (gl. poglavje 4.3 Kontraindikacije).
Selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI) lahko okrepijo
serotoninergi ni u inek sumatriptana. Dokler ne bodo na voljo nove informacije,
so asna uporaba citaloprama in agonistov 5-HT, na primer sumatriptana in drugih
triptanov, ni priporo ena (gl. poglavje 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi).
Posebna pozornost je potrebna pri bolnikih, ki se so asno zdravijo z antikoagulanti,
zdravili, ki vplivajo na delovanje trombocitov, na primer nesteroidnimi protivnetnimi
sredstvi, acetilsalicilno kislino, dipiridamolom in tiklopidinom ali drugimi zdravili (na
primer atipi nimi antipsihotiki, fenotiazini, tricikli nimi antidepresivi), saj se lahko
zve a nevarnost krvavitev (gl. poglavje 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi).
Klini no pomembnih interakcij med citalopramom in nevroleptiki ni. Kljub temu pa,
tako kot pri uporabi drugih SSRI, možnosti farmakodinami nih interakcij ni mo
izklju iti.
Neželeni u inki so lahko pogostejši med so asno uporabo citaloprama in zeliš nih
pripravkov, ki vsebujejo šentjanževko (Hypericum perforatum) (gl. poglavje 4.4
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi).
Med citalopramom in alkoholom ni farmakodinami nega ali farmakokineti nega
medsebojnega u inkovanja. Kljub temu pa kombinacija citaloprama in alkohola ni
priporo ena.
Farmakokineti ne interakcije
Farmakokineti nih interakcij, ki temeljijo na vezavi na plazemske beljakovine, ni
pri akovati. Citalopram je šibek zaviralec CVP2D6. eprav so klini no pomembne
interakcije s citalopramom neobi ajne, pa jih ni možno izklju iti, e se citalopram
uporablja so asno z drugimi zdravili, ki se presnovijo s pomo jo CVP2D6. Zaradi
hkratne uporabe citaloprama in metoprolola (substrat CVP2D6) se plazemska
vrednost metoprolola dvakratno zve a. Klini no pomembnega vpliva na krvni tlak ali
sr ni utrip ni bilo opaziti.

Cimetidin, znani encimski zaviralec, povzro i blago zve anje povpre ne ravnotežne
koncentracije citaloprama. Zaradi tega je priporo ena previdnost pri uporabi velikih
odmerkov citaloprama v kombinaciji z velikimi odmerki cimetidina.
Farmakokineti nih interakcij med litijem in citalopramom ni. Kljub temu pa je znanih
nekaj poro il o zve anju serotoninergi nih u inkov, kadar se SSRI uporabljajo v
kombinaciji z litijem ali triptofanom. Med so asno uporabo citaloprama in teh aktivnih
u inkovin je potrebna previdnost. Kot obi ajno je treba nadaljevati rutinsko
spremljanje vrednosti litija.
V farmakokineti ni raziskavi ni bilo opaziti vpliva na vrednosti citaloprama ali
imipramina, eprav se je koncentracija desipramina, glavnega presnovka imipramina,
zve ala. Med kombinirano uporabo citaloprama in desipramina se je plazemska
koncentracija slednjega zve ala. Odmerek desipramina je treba po potrebi zmanjšati.
Farmakokineti nih interakcij
levomepromazina, digoksina
karbamazepin epoksida.

niso opazili med
ali karbamazepina

uporabo citaloprama in
in njegovega presnovka

Hrana naj ne bi vplivala na absorpcijo in druge farmakokineti ne lastnosti
citaloprama.
4.6 Nose nost in dojenje
Nose nost
Podatki o uporabi citaloprama pri nose nicah so omejeni. V raziskavah pri podganah
so ugotovili, da delujejo veliki odmerki teratogeno in povzro ajo zastrupitev pri materi
(gl. poglavje 5.3 Predklini ni podatki o varnosti). Morebitna nevarnost za ljudi ni
znana. Citalopram se sme med nose nostjo uporabljati samo, kadar je to res nujno
potrebno.
Dojenje
Citalopram se v majhnih koli inah izlo a v materino mleko. Prednosti dojenja morajo
odtehtati možne neželene u inke za otroka.
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji
Citalopram ima majhen ali zmeren vpliv na sposobnost vožnje motornih vozil in delo
s stroji.
Psihoaktivna zdravila lahko zmanjšajo sposobnost odlo anja in ukrepanja v nujnih
primerih. Bolnike je treba seznaniti s temi u inki in jih opozoriti, da lahko zdravilo
vpliva na njihove sposobnosti vožnje vozil ali dela s stroji.
4.8 Neželeni u inki
Neželeni u inki, ki se pojavijo med zdravljenjem s citalopramom, so obi ajno blagi in
prehodni. Najizrazitejši so prve tedne zdravljenja in se ponavadi zmanjšajo, ko se
depresivno stanje izboljša.

Pojavnost neželenih u inkov v klini nih raziskavah:
___________________________________________________________________
zelo pogosti
(> 10 %)

pogosti
(> 1 %)

redki
(< 1 %)

motnje spanja,
Psihiatri ne motnje zaspanost,
evforija, zve anje
nespe nost,
motnje zbranosti,
libida
agitacija, živ nost no na mora,
amnezija,
anksioznost,
zmanjšanje libida,
zve anje apetita,
neješ nost, apatija,
poskus samomora,
zmedenost

Bolezni živ evja

glavobol, tremor,
omotica

migrena, parestezije ekstrapiramidne
motnje, konvulzije

Sr ne bolezni

palpitacije

tahikardija

Žilne bolezni

Bolezni prebavil

posturalna
hipotenzija

navzeja, suha usta, dispepsija,
zaprtje, driska
bruhanje, bole ine
v trebuhu,
flatulenca, obilnejše
slinjenje

Bolezni se il

motnje pri
uriniranju, poliurija

Presnovne in
prehranske motnje

zmanjšanje telesne
mase, zve anje
telesne mase

Bolezni jeter,
žol nika in
žol evodov
Bolezni dihal,
prsnega koša in
mediastinuma

bradikardija

zve anje vrednosti
jetrnih encimov
rinitis, sinusitis

kašelj

drugi u inki
odkriti po
registraciji
citaloprama

halucinacije, manija,
depersonalizacija,
pani ni napad (ti
simptomi so lahko
posledica osnovne
bolezni)

galaktoreja

motnje ejakulacije,
anorgazmija pri
ženskah,
dismenoreja,
impotenca

Motnje
reprodukcije in
dojk

Bolezni kože in
podkožja

intenzivnejše
znojenje

izpuš aji, srbe ica

O esne bolezni

motnje
akomodacije

motnje vida

Motnje util

fotosenzitivnost

angioedem

motnje okusa

Ušesne bolezni,
vklju no z motnjami
labirinta

zvonjenje v ušesih

Bolezni miši noskeletnega sistema
in vezivnega tkiva
astenija
Splošne motnje

mialgija
utrujenost, zehanje alergijske reakcije,
sinkopa, ob utek
slabotnosti

artralgija

anafilaktoidne
reakcije

Redko (< 0,1 %)
V redkih primerih se lahko pojavijo krvavitve (na primer ginekološke, iz prebavil,
ekhimoza in druge oblike krvavitev v koži ali sluznicah). Pri redkih bolnikih, ki so
prejemali SSRI, se je pojavil serotoninski sindrom. O hiponatriemiji in sindromu
neustreznega izlo anja antidiureti nega hormona (SIADH) so poro ali v redkih
primerih, zlasti pri starejših (gl. poglavje 4.4 Posebna opozorila in previdnostni
ukrepi).
Odtegnitvene reakcije
Odtegnitvene reakcije se lahko pojavijo, kadar se zdravljenje ustavi, eprav
predklini ni in klini ni podatki ne kažejo, da bi citalopram povzro al odvisnost.
Simptomi odtegnitvene reakcije: omotica, parestezije, glavobol, navzeja in
anksioznost. Ve ina odtegnitvenih reakcij je blagih in prehodnih. e je treba
zdravljenje ustaviti, je priporo eno odmerek zdravila postopno zmanjševati v eno- do
dvotedenskih obdobjih.
4.9 Preveliko odmerjanje
Simptomi prevelikega odmerjanja
Znanih je osem primerov akutnega prevelikega odmerjanja citaloprama, in sicer z
odmerki do 2000 mg. Opazili so naslednie simptome: zaspanost, komo, stupor, kr e,
sinusno tahikardijo, znojenje, siljenje na bruhanje in vzdigovanje, cianozo,
hiperventilacijo in redko spremembe EKG. Vsi bolniki so okrevali. Znanih je tudi šest
smrtnih primerov; v ve ini primerov so bolniki so asno zaužili tudi druga zdravila.

Zdravljenje prevelikega odmerjanja
Specifi nega antidota za citalopram ni. Zdravljenje je simptomatsko; zagotoviti je
treba delovanje vitalnih organov.
e je možno, je treba pri bolniku izzvati bruhanje, nato pa mu dati aktivno oglje in
osmozno delujo e odvajalo (na primer natrijev sulfat). Premisliti je treba tudi o
izpiranju želodca. e je bolnikova zavest motena, je potrebna intubacija. Priporo eno
je spremljati sr ne in vitalne znake in zagotoviti splošne simptomatske podporne
ukrepe.
5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI
5.1 Farmakodinami ne lastnosti
Farmakoterapevtska skupina:
antidepresiv
Oznaka ATC: N06AB04
Citalopram je antidepresiv, ki izrazito in selektivno zavira privzem 5-hidroksitriptamina
(5-HT, serotonin).
Mehanizem delovanja in farmakodinami ni u inki
Med dolgotrajnim zdravljenjem se ne razvije toleranca na citalopramovo zaviranje
privzema 5-HT.
Njegov antidepresiven u inek je verjetno povezan s specifi no inhibicijo privzema
serotonina v možganske živ ne celice.
Citalopram skoraj ne vpliva na nevronalni privzem noradrenalina, dopamina in
gamaaminomaslene kisline. Citalopram nima afinitete, ali pa je ta zelo majhna, za
holinergi ne, histaminergi ne in razli ne adrenergi ne, serotoninergi ne ter
dopaminergi ne receptorje.
Citalopram je dvocikli ni izobenzofuranski derivat, ki kemi no ni povezan s
tricikli nimi ali tetracikli nimi antidepresivi ali drugimi dostopnimi antidepresivi. Tudi
njegovi glavni presnovki so selektivni zaviralci privzema serotonina, eprav manj
izraziti. Presnovkom se ne pripisuje vloge pri celotnem antidepresivnem u inku.
5.2 Farmakokineti ne lastnosti
Splošne zna ilnosti aktivne u inkovine
Absorpcija
Citalopram se po peroralni uporabi hitro absorbira: njegova plazemska koncentracija
je najve ja ez približno štiri ure (eno do sedem ur). Hrana ne vpliva na absorpcijo
zdravila. Biološka razpoložljivost citaloprama je približno 80%.
Porazdelitev
Porazdelitveni volumen citaloprama je 12 do 17 l/kg. Na plazemske beljakovine se
veže do 80 % citaloprama in njegovih presnovkov.
Biotransformacija
Citalopram se presnovi v demetilcitalopram, didemetilcitalopram, citalopram-N-oksid
in deaminirani derivat propionske kisline. Derivat propionske kisline je farmakološko

neaktiven. Demetilcitalopram, didemetilcitalopram in citalopram-N-oksid so selektivni
zaviralci privzema serotonina, vendar šibkejši kakor citalopram.
In-vivo raziskave so pokazale, da so plazemske koncentracije citaloprama in njegovih
metabolitov odvisne od spartein/debrizokvinskega fenotipa in mefenitoinskega
fenotipa. Individualno odmerjanje glede na te fenotipe kljub temu ni potrebno.
Izlo anje
Plazemska razpolovna doba traja približno 1,5 dneva. Plazemski o istek po sistemski
uporabi je približno 0,005 do 0,0067 l/s, po peroralni pa 0,0067 l/s. Citalopram se
izlo a v glavnem skozi jetra (85 %), delno (15 %) pa tudi skozi ledvice. S se em se v
nespremenjeni obliki izlo i 12 do 23 % nespremenjenega citaloprama. Jetrni o istek
znaša približno 0,005 l/s, ledvi ni pa 0,0008 do 0,0013 l/s.
Ravnotežna koncentracija je dosežena ez en do dva tedna. Razmerje med
ravnotežno plazemsko koncentracijo in prejetim odmerkom je linearno. Povpre na
plazemska koncentracija med jemanjem dnevnega odmerka 40 mg znaša približno
300 nmol/l. Razmerje med plazemskimi vrednostmi citaloprama in terapevtskim
odzivom ali neželenimi u inki ni jasno.
Zna ilnosti, povezane z bolniki
Pri starejših bolnikih je zaradi upo asnjene presnove plazemska razpolovna doba
daljša, o istek pa manjši.
Izlo anje citaloprama je pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem jeter po asnejše.
Plazemska razpolovna doba citaloprama je približno dvakrat daljša kot pri bolnikih z
normalnim delovanjem jeter, plazemska ravnotežna koncentracija pa je dvakrat
ve ja.
Izlo anje citaloprama je po asnejše pri bolnikih z blago do zmerno ledvi no okvaro,
kar pa na farmakokineti ne lastnosti citaloprama ne vpliva v ve ji meri. Podatkov o
zdravljenju bolnikov s hudo ledvi no okvaro (o istek kreatinina < 0,33 ml/s) ni.
5.3 Predklini ni podatki o varnosti
Pri laboratorijskih živalih ni bilo opaziti posebnega škodljivega u inka za ljudi. To so
ugotovili v obi ajnih raziskavah o farmakološki varnosti, toksi nosti ponavljajo ega se
odmerjanja, genotoksi nosti in karcinogenosti. V raziskavah o toksi nosti
ponavljajo ega se odmerjanja pri podganah so opazili fosfolipidozo v številnih
organih. Ta reverzibilni u inek ima ve lipofilnih aminov in ni bil povezan z
morfološkim in funkcionalnim u inkom. Klini ni pomen ni jasen. V raziskavah o
toksi nem vplivu na plod so pri podganah ugotovili pojav skeletnih nepravilnosti pri
tistih mladi ih, katerih matere so dobivale velike toksi ne odmerke. U inki so morda
povezani s farmakološko aktivnostjo ali pa je to posreden u inek na toksi nost pri
materah. Morebitna nevarnost za ljudi ni znana.

6. FARMACEVTSKI PODATKI
6.1 Seznam pomožnih snovi
jedro: manitol, mikrokristalna
magnezijev stearat

celuloza,

brezvodni

koloidni

silicijev

dioksid,

obloga: hipromeloza, makrogol 6000, titanov dioksid E171
6.2 Inkompatibilnosti
Navedba smiselno ni potrebna.
6.3 Rok uporabnosti
3 leta
6.4 Posebna navodila za shranjevanje
Za shranjevanje ni posebnih navodil.
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina
Citalon 10-miligramske tablete v pretisnih omotih iz PVC/PVDC/Al so na voljo v
škatlicah z 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 in 100 tabletami,
100x1 enoodmerni pretisni omot
HDPE plastenka z LDPE varnostno zaporko vsebuje 250, 500 tablet.
Na trgu ni nujno vseh navedenih pakiranj.
6.6 Navodila za pripravo in ravnanje z zdravilom
Ni posebnih zahtev.
7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl, Avstrija
8. ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET
9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET
10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA
08.09. 2004

september
3

