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V súlade s dlhodobými požiadavkami našich pacientov sme se rozhodli
uviesť na trh inovované tablety lieku Wobenzym, vrátane pozmeneného
dizajnu balenia.
Tieto tablety prinášajú pacientom niekoľko zásadných výhod:
- menšiu veľkosť tabliet najmä pre ľahšie prehĺtanie
- tablety nie sú potiahnuté cukrom a sú tak ešte viac prispôsobené
aj pre diabetických pacientov
- tablety sú bez chuti a bez vône
- menšia veľkosť najväčšieho balenia Wobenzym 800 tbl.
Vzhľadom na to, že Wobenzym je liečivý prípravok, kvalitatívne
i kvantitatívne zloženie všetkých účinných látok zostáva zaručené.
Inovovaná gastrorezistentná tableta
a nový dizajn balenia:

Zmena EAN u gastrorezistentných tabliet
preparát

EAN

kód ŠÚKL

Wobenzym 40

4030142118123

3949C

Wobenzym 200

4030142128122

3950C

Wobenzym 800

4030142138121

96406

➥
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Kontaktné údaje:
MUCOS Pharma, s.r.o.

420 267 188 510 ústredňa

Uhříněveská 448

420 267 750 003 ústredňa

252 43 Průhonice

420 267 751 148 fax

mucos@mucos.cz

IČ: 18630138
DIČ: CZ18630138
účet:
IBAN: CZ15 0300 0000 0000 0280 0984, BIC: CEKOCZPP
lebo
CZ20 0300 0000 0005 7636 2573
BIC: CEKOCZPP

Telefónne údaje:
MUDr. Richard Zachar

421 911 723 175

dr.zachar@gmail.com

Obchodný úsek:
PharmDr. Hrabáková Jana 420 724 277 920 QP, VIP sales

jhrabakova@mucos.cz

Mgr. Hamplová Ilona

420 602 329 266 vedúca distribúcie a predaja

ihamplova@mucos.cz

Orlichová Ilona

420 728 408 272 predajné oddelenie

iorlichova@mucos.cz

Dvořáková Andrea

420 721 725 974 predajné oddelenie

advorakova@mucos.cz

Linka pre nežiaduce účinky:
Mgr. Křemenáková Pavla, PhD. 420 724 823 489 farmakovigilančné oddelenie

pkremenakova@mucos.cz

MUDr. Kočár Aleš

akocar@mucos.cz

420 725 004 204 odborná sekcia

Wobenzym – skrátená informácia o používaní:
Zloženie: Pancreatinum: 300 F.I.P.-E. proteasum, 4000 F.I.P.-E. amylasum, 4500 F.I.P.-E. lipasum, Trypsinum 360 F.I.P.-E., Chymotrypsinum 300
F.I.P.-E, Bromelaina 225 F.I.P.-E., Papainum 90 F.I.P.-E., Amylasum 50 F.I.P.-E., Lipasum 34 F.I.P.-E., Rutosidum trihydricum 50 mg. Farmakoterapeutická skupina: varium, enzýmový prípravok.
Charakteristika: Zmes enzýmov s rutínom, ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu a tlmiť zápal a opuchy.
Indikácie: Poúrazové opuchy, lymfedémy rôznej etiológie, fibrocystická mastopatia. Ako podporná liečba: niektoré pooperačné stavy v chirurgii,
zápaly povrchových žíl, potrombotický syndróm dolných končatín, reumatoidná artritída, reumatizmus mäkkých tkanív, artróza, mnohopočetná
mozgomiešna skleróza, chronické a recidivujúce zápaly, podporná liečba pri podávaní antibiotík.
Kontraindikácie: stavy spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou, známa precitlivenosť na účinné alebo pomocné látky. Osobitné upozornenia: Príležitostne môže pri chronických ochoreniach po začiatku liečby nastať zhoršenie príznakov. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania. Nežiaduce účinky: ojedinele nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice, pocity plnosti, nafukovania, výnimočne nevoľnosť, zriedka alergické reakcie (kožná vyrážka).
Dávkovanie: Zahájenie liečby: 3x5 až 3x10 tabliet denne, s ústupom chorobných prejavov sa postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3x3 tabliet denne. Deti: 1 tableta na 6 kg telesnej hmotnosti denne v 2-3 dávkach. Počas gravidity a laktácie by malo byť podávanie Wobenzymu kriticky
zvážené. Balenie: 40, 200 a 800 tabliet. Uchovávanie: na suchom, tmavom mieste pri teplote do 25°C.
Držiteľ registračného rozhodnutia: MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, Berlín, Nemecko.
Voľno predajný liek. Bez úhrady verejného zdravotného poistenia. Dátum poslednej revízie textu SPC: Máj 2017.
Úplné informácie o lieku sú k dispozícii v Súhrne údajov o prípravku a na adresách:
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika,
tel.: +420 267 750 003, fax: +420 267 751 148, e-mail: mucos@mucos.cz, www.wobenzym.sk

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
Určené pre odbornú verejnosť. Dátum prípravy: 07/2017

