
Абакавир/Ламивудин Лупин 600 mg/300 mg филмирани таблетки

абакавир/ламивудин
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като съдържа

важна информация за вас.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 

техните признаци на заболяване са същите като вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

ВАЖНО — Реакции на свръхчувствителност
Абакавир/Ламивудин Лупин съдържа абакавир(който също е активно вещество в лекарства катоТризивир, 

ТриумекиZiagen). Някои хора, които приемат абакавир, могат да развият ареакция на свръхчувствителност(

сериозна алергична реакция), която може да бъде животозастрашаваща, ако продължат да приемат продукти, 

съдържащи абакавир.

Трябва внимателно да прочетете цялата информация под „Реакции на свръхчувствителност“ в панела в 

раздел 4.

Опаковката Abacavir/Lamivudine Lupin включваСигнална карта, за да напомня на Вас и медицинския персонал за 

свръхчувствителност към абакавир.Дръжте тази карта при себе си по всяко време.

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Абакавир/Ламивудин Лупин и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Абакавир/Ламивудин Лупин
3. Как да приемате Abacavir/Lamivudine Lupin
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Abacavir/Lamivudine Lupin
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Абакавир/Ламивудин Лупин и за какво се използва

Abacavir/Lamivudine Lupin се използва за лечение на HIV (вирус на човешкия имунодефицитен вирус) инфекция 

при възрастни, юноши и деца с тегло най-малко 25 kg.

Abacavir/Lamivudine Lupin съдържа две активни съставки, които се използват за лечение на HIV инфекция: 

абакавир и ламивудин. Те принадлежат към група антиретровирусни лекарства, нареченинуклеозидни аналози 
инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs).

Абакавир/Ламивудин Лупин не лекува напълно HIV инфекцията; намалява количеството на вируса в тялото ви и 

го поддържа на ниско ниво. Той също така увеличава броя на CD4 клетките в кръвта ви. CD4 клетките са вид 

бели кръвни клетки, които са важни за подпомагане на тялото ви да се бори с инфекцията.

Не всеки реагира на лечението сАбакавир/Ламивудин Лупинпо същия начин. Вашият лекар ще 
следи ефективността на Вашето лечение.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Абакавир/Ламивудин Лупин
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Не приемайте Abacavir/Lamivudine Lupin:

- ако вие стеалергични(свръхчувствителен)към абакавир (или друго лекарство, съдържащо абакавир - (напр 

Тризивир, ТриумекилиZiagen), ламивудин или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в 

точка 6)

Прочетете внимателно цялата информация за реакциите на свръхчувствителност в раздел 4.

Консултирайте се с Вашия лекарако смятате, че това се отнася за вас.Не приемайте Абакавир/Ламивудин Лупин.

Обърнете специално внимание при употребата на Абакавир/Ламивудин Лупин

Някои хора, приемащи абакавир/ламивудин или други комбинирани лечения за ХИВ, са изложени на по-голям риск от сериозни 

странични ефекти. Трябва да сте наясно с допълнителните рискове:

-
-

ако имате умереноили тежко чернодробно заболяване

ако някога сте ималичернодробно заболяване, включително хепатит B или C (ако имате инфекция с хепатит 

B, не спирайте Abacavir/Lamivudine Lupin без съвет от Вашия лекар, тъй като хепатитът Ви може да се върне)

ако си сериозеннаднормено тегло(особено ако сте жена), ако 

иматепроблем с бъбреците

-
-
Говорете с Вашия лекар, ако някое от изброените се отнася за Вас, преди да използвате Абакавир/Ламивудин Лупин.Може 

да се нуждаете от допълнителни прегледи, включително кръвни изследвания, докато приемате лекарството.Вижте Раздел 4 за 

повече информация.

Реакции на свръхчувствителност към абакавир

Дори пациенти, които нямат гена HLA-B*5701, все още могат да се развиятреакция на свръхчувствителност(сериозна 

алергична реакция).

Прочетете внимателно цялата информация за реакциите на свръхчувствителност в Раздел 4 на тази листовка.

Риск от сърдечен удар

Не може да се изключи, че абакавир може да увеличи риска от сърдечен удар.
Кажете на Вашия лекарако имате сърдечни проблеми, ако пушите или имате други заболявания, които могат да 

увеличат риска от сърдечни заболявания като високо кръвно налягане или диабет. Не спирайте приема на 

Абакавир/Ламивудин Лупин, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

Внимавайте за важни симптоми
Някои хора, приемащи лекарства за HIV инфекция, развиват други състояния, които могат да бъдат 
сериозни. Трябва да знаете за важни признаци и симптоми, за които да внимавате, докато приемате 
Абакавир/Ламивудин Лупин.

Прочетете информацията „Други възможни нежелани реакции от комбинираната терапия за ХИВ” в 

Раздел 4 на тази листовка.

Защитете други хора

ХИВ инфекцията се разпространява чрез сексуален контакт с някой, който има инфекцията, или чрез прехвърляне на заразена кръв 

(например чрез споделяне на инжекционни игли). Все още можете да предадете ХИВ, когато приемате това лекарство, въпреки че 

рискът се намалява чрез ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар предпазните мерки, необходими, за да 

избегнете заразяване на други хора.

Други лекарства и Абакавир/Ламивудин Лупин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства, или ако наскоро сте приемали 

някакви, включително билкови лекарства или други лекарства, които сте закупили без рецепта.
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Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате ново лекарство, докато приемате 

Абакавир/Ламивудин Лупин.

Тези лекарства не трябва да се използват с Abacavir/Lamivudine Lupin:

-
-

Емтрицитабин, за лечениеХИВ инфекция

други лекарствени продукти, съдържащи ламивудин, използвани за лечениеХИВ инфекцияилиинфекция с 

хепатит В

високи дози оттриметоприм/сулфаметоксазол, антибиотик кладрибин, 

използван за лечениекосматоклетъчна левкемия

Кажете на Вашия лекарако се лекувате с някое от тях.

-
-

Някои лекарства взаимодействат с Абакавир/Ламивудин Лупин 

Те включват:

-фенитоин, за лечениеепилепсия.
Кажете на Вашия лекарако приемате фенитоин. Може да се наложи Вашият лекар да Ви наблюдава, докато 

приемате Абакавир/Ламивудин Лупин.

- метадон,използван като азаместител на хероина.Абакавир увеличава скоростта, с която метадонът 
се отстранява от тялото. Ако приемате метадон, ще бъдете проверени за симптоми на отнемане. Може 
да се наложи промяна на Вашата доза метадон.

Кажете на Вашия лекарако приемате метадон.

-лекарства (обикновено течности), съдържащи сорбитол и други захарни алкохоли (като ксилитол, манитол, лактитол или 

малтитол), ако се приемат редовно.

Кажете на Вашия лекар или фармацевтако приемате някое от тях.

• Риоцигуат, за лечениевисоко кръвно налягане в кръвоносните съдове(белодробните артерии), които пренасят кръв от 

сърцето към белите дробове. Може да се наложи Вашият лекар да намали Вашата доза риоцигуат, тъй като абакавир може да 

повиши нивата на риоцигуат в кръвта.

Бременност

Абакавир/Ламивудин Лупин не се препоръчва за употреба по време на бременност. Абакавир/ламивудин и подобни 

лекарства могат да причинят нежелани реакции при неродени бебета.

Ако сте приемали Абакавир/Ламивудин Лупин по време на бременността, Вашият лекар може да поиска редовни 
кръвни изследвания и други диагностични изследвания, за да наблюдава развитието на Вашето дете. При деца, 
чиито майки са приемали NRTI по   време на бременност, ползата от защитата срещу ХИВ надвишава риска от 
странични ефекти.

Кърмене
Жените, които са ХИВ-позитивни, не трябва да кърмят, тъй като HIV инфекцията може да се предаде на 
бебето с кърмата. Малко количество от съставките на Abacavir/Lamivudine Lupin също може да премине в 
кърмата.

Ако кърмите или мислите за кърмене:
Говорете незабавно с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Абакавир/Ламивудин Лупин може да причини нежелани реакции, които могат да повлияят на способността Ви за шофиране или работа с 

машини.
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Говорете с Вашия лекаротносно способността Ви да шофирате или работите с машини, докато приемате 

Абакавир/Ламивудин Лупин.

Важна информация относно някои от останалите съставки на Abacavir/Lamivudine Lupin Абакавир/

Ламивудин Лупин съдържа оцветител, наречен слънчево жълто (E110), това може да причини алергични реакции 

при някои хора

3. Как да приемате Abacavir/Lamivudine Lupin

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.

Препоръчителната доза Абакавир/Ламивудин Лупин за възрастни, юноши и деца с тегло 25 kg или 
повече е една таблетка веднъж дневно.

Поглъщайте таблетките цели, с малко вода. Абакавир/Ламивудин Лупин може да се приема със или без храна.

Поддържайте редовен контакт с Вашия лекар

Абакавир/Ламивудин Лупин помага за контролиране на състоянието Ви. Трябва да продължите да го приемате всеки ден, за да 

спрете влошаването на заболяването си. Все още може да развиете други инфекции и заболявания, свързани с ХИВ инфекция.

Поддържайте връзка с Вашия лекар и не спирайте приема на Абакавир/Ламивудин Лупин 
без съвет от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Абакавир/Ламивудин Лупин

Ако случайно сте приели твърде много Абакавир/Ламивудин Лупин, уведомете Вашия лекар или фармацевт или се 

свържете с спешното отделение на най-близката болница за допълнителни съвети.

Ако сте пропуснали да приемете Абакавир/Ламивудин Лупин

Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните. След това продължете лечението си както преди. Не 

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Важно е да приемате Абакавир/Ламивудин Лупин редовно, тъй като ако го приемате на нередовни 
интервали, е по-вероятно да имате реакция на свръхчувствителност.

Ако сте спрели приема на Абакавир/Ламивудин Лупин
Ако сте спрели приема на Абакавир/Ламивудин Лупин по някаква причина – особено защото смятате, че имате 

нежелани реакции, или защото имате друго заболяване:

Говорете с Вашия лекар, преди да започнете да го приемате отново. Вашият лекар ще провери 
дали симптомите Ви са свързани с реакция на свръхчувствителност. Ако лекарят смята, че може да 
са свързани,ще ви бъде казано никога повече да не приемате Abacavir/Lamivudine Lupin или 
друго лекарство, съдържащо абакавир (напр. Trizivir, Triumeq или Ziagen). Важно е да следвате 
този съвет.

Ако Вашият лекар Ви посъветва, че можете да започнете отново да приемате Абакавир/Ламивудин Лупин, може да бъдете помолени да 

вземете първите си дози на място, където ще имате лесен достъп до медицинска помощ, ако имате нужда от нея.

4. Възможни странични ефекти
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По време на терапията с ХИВ може да има повишаване на теглото и нивата на кръвните липиди и глюкоза. 
Това отчасти е свързано с възстановеното здраве и начин на живот, а в случай на липиди в кръвта понякога и 
със самите лекарства за ХИВ. Вашият лекар ще тества за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Когато се лекувате за ХИВ, може да е трудно да се каже дали даден симптом е страничен ефект на Абакавир/

Ламивудин Лупин или други лекарства, които приемате, или ефект от самото ХИВ заболяване. Затова е много 

важно да говорите с Вашия лекар за всякакви промени във вашето здраве.

Дори пациенти, които нямат гена HLA-B*5701, все още могат да се развиятреакция на 
свръхчувствителност(сериозна алергична реакция), описана в тази листовка в панела, озаглавен 
„Реакции на свръхчувствителност“.

Много е важно да прочетете и разберете информацията за тази сериозна 
реакция.

Както и изброените по-долу нежелани реакции за Abacavir/Lamivudine Lupin, други състояния могат да се развият по 

време на комбинирана терапия за ХИВ.

Важно е да прочетете информацията по-нататък в този раздел под „Други възможни странични ефекти от 

комбинираната терапия за ХИВ“.

Реакции на свръхчувствителност

Абакавир/Ламивудин Лупинсъдържаабакавир(който също е активно вещество в лекарства катоТризивир, 

ТриумекиZiagen). Абакавир може да причини сериозна алергична реакция, известна като реакция на 

свръхчувствителност. Тези реакции на свръхчувствителност са наблюдавани по-често при хора, приемащи 

лекарства, съдържащи абакавир.

Кой получава тези реакции?

Всеки, който приема Abacavir/Lamivudine Lupin, може да развие реакция на свръхчувствителност към abacavir, която 

може да бъде животозастрашаваща, ако продължи да приема Abacavir/Lamivudine Lupin.

По-вероятно е да развиете тази реакция, ако имате ген, нареченHLA-B*5701(но можете да получите 
реакция дори ако нямате този ген). Трябва да сте били изследвани за този ген, преди да Ви бъде 
предписан Абакавир/Ламивудин Лупин.Ако знаете, че имате този ген, уведомете Вашия лекар, 
преди да приемете Абакавир/Ламивудин Лупин.

Около 3 до 4 на всеки 100 пациенти, лекувани с абакавир в клинично изпитване, които не са имали гена 
HLA-B*5701, развиват реакция на свръхчувствителност.

Какви са симптомите? Най-
честите симптоми са:
-треска(висока температура) икожен обрив.

Други често срещани симптоми са:

- гадене (повръщане), повръщане (прилошаване), диария, коремна (стомашна) болка, силна 
умора.

Други симптоми включват:

Болки в ставите или мускулите, подуване на шията, задух, възпалено гърло, кашлица, от време на време 

главоболие, възпаление на окото(конюнктивит), язви в устата, ниско кръвно налягане, изтръпване или
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изтръпване на ръцете или краката.

Кога се случват тези реакции?

Реакциите на свръхчувствителност могат да започнат по всяко време по време на лечението с Abacavir/Lamivudine 

Lupin, но са по-вероятни през първите 6 седмици от лечението.

Незабавно се свържете с Вашия лекар: 1

2
ако получите кожен обрив, ИЛИ

ако получите симптоми от поне 2 от следните групи:
⁻
⁻
⁻
⁻

треска

задух, възпалено гърло или кашлица гадене или 

повръщане, диария или коремна болка, силна умора или 

болка, или като цяло неразположение.

Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Абакавир/Ламивудин Лупин.

Ако сте спрели приема на Абакавир/Ламивудин Лупин.
Ако сте спрели приема на Абакавир/Ламивудин Лупин поради реакция на свръхчувствителност,Вие НИКОГА ОТНОВО 

не трябва да приемате Абакавир/Ламивудин Лупин или друго лекарство, съдържащо Абакавир (напр. Trizivir, 

Triumeq или Ziagen). Ако го направите, в рамките на часове кръвното ви налягане може да падне опасно ниско, което 

може да доведе до смърт.

Ако сте спрели приема на Абакавир/Ламивудин Лупин по някаква причина – особено защото смятате, че имате 

нежелани реакции, или защото имате друго заболяване:

Говорете с Вашия лекар, преди да започнете отново. Вашият лекар ще провери дали симптомите Ви са 

свързани с реакция на свръхчувствителност. Ако лекарят смята, че може да са били,след това ще ви бъде 

казано никога повече да не приемате Abacavir/Lamivudine Lupin или друго лекарство, съдържащо 

абакавир (напр. Trizivir, Triumeq или Ziagen). Важно е да следвате този съвет.

Понякога реакции на свръхчувствителност се развиват при хора, които отново започват да приемат продукти, 

съдържащи абакавир, но са имали само един симптом в предупредителната карта, преди да спрат да го приемат.

Много рядко пациенти, които в миналото са приемали лекарства, съдържащи абакавир, без симптоми на 

свръхчувствителност, са развили реакция на свръхчувствителност, когато започнат отново да приемат тези 

лекарства.

Ако Вашият лекар Ви посъветва, че можете да започнете отново да приемате Абакавир/Ламивудин Лупин, може да бъдете 

помолени да вземете първите си дози на място, където ще имате лесен достъп до медицинска помощ, ако имате нужда от нея.

Ако сте свръхчувствителни към абакавир/ламивудин, върнете всичките си неизползвани таблетки Абакавир/

Ламивудин Лупин за безопасно изхвърляне.Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Опаковката Abacavir/Lamivudine Lupin включваСигнална карта, за да напомня на Вас и медицинския персонал за 

реакциите на свръхчувствителност.Тази карта съдържа важна информация за безопасността, дръжте я при себе си 

по всяко време.

Чести нежелани реакции
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Те могат да засегнатдо 1 на 10хора:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

реакция на свръхчувствителност 

главоболие

болен (повръщане
) гадене (гадене) 
диария
болки в стомаха

загуба на апетит

умора, липса на енергийна треска 

(висока температура) общо усещане за 

неразположение затруднения при 

съня (безсъние) мускулни болки и 

дискомфорт болки в ставите

кашлица

раздразнен или хрема 

кожен обрив

косопад.

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнатдо 1 на 100хора и може да се покаже в кръвни изследвания:

-
-
-

нисък брой червени кръвни клетки (анемия) или нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения) 

повишаване на нивото на чернодробните ензими

намаляване на броя на клетките, участващи в съсирването на кръвта (тромбоцитопения).

Редки странични ефекти

Те могат да засегнатдо 1 на 1000хора:
-
-
-

чернодробни нарушения, като жълтеница, увеличен черен дроб или мастен черен дроб, възпаление (хепатит

) възпаление на панкреаса (Панкреатит) разрушаване на мускулната тъкан.

Редки нежелани реакции, които могат да се появят при кръвни изследвания, са:

- увеличаване на ензим, нареченамилаза.

Много редки странични ефекти

Те могат да засегнатдо 1 на 10 000хора:
-
-
-

изтръпване, мравучкане по кожата (игли и игли) 
усещане за слабост в крайниците
кожен обрив, който може да образува мехури и изглежда като малки мишени (централни тъмни петна, 

заобиколени от по-бледа зона, с тъмен пръстен около ръба)(еритема мултиформе)

широко разпространен обрив с мехури и лющена кожа, особено около устата, носа, очите и гениталиите(синдром 

на Стивънс-Джонсън), и по-тежка форма, причиняваща лющене на кожата в повече от 30% от повърхността на 

тялото(токсична епидермална некролиза). лактатна ацидоза (излишък на млечна киселина в кръвта)

-

-

Ако забележите някой от тези симптоми, свържете се спешно с лекар.

Много редки нежелани реакции, които могат да се проявят при кръвни изследвания, са:
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- недостатъчност на костния мозък да произвежда нови червени кръвни клетки (чиста аплазия на червените кръвни клетки).

Ако получите нежелани реакции

Кажете на Вашия лекар или фармацевтако някоя от нежеланите реакции стане тежка или обезпокоителна, или ако забележите 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка.

Други възможни странични ефекти от комбинираната терапия за ХИВ

Комбинираната терапия като абакавир/ламивудин може да доведе до развитие на други състояния по време на 

лечението с ХИВ.

Симптоми на инфекция и възпаление

Старите инфекции могат да се развият

Хората с напреднала ХИВ инфекция (СПИН) имат слаба имунна система и са по-склонни да развият сериозни 

инфекции (опортюнистични инфекции). Такива инфекции може да са били „тихи“ и да не са били открити от 

слабата имунна система преди започване на лечението. След започване на лечението имунната система става по-

силна и може да атакува инфекциите, които могат да причинят симптоми на инфекция или възпаление. 

Симптомите обикновено включваттреска, плюс някои от следните неща:

-
-
-

В редки случаи, когато имунната система става по-силна, тя може да атакува и здрава телесна тъкан

(автоимунни нарушения). Симптомите на автоимунни заболявания могат да се развият много месеци след като започнете да 

приемате лекарства за лечение на вашата HIV инфекция. Симптомите могат да включват:

-
-
-

главоболие

стомашни болки

затруднено дишане

сърцебиене (бърз или неравномерен пулс) или тремор 

хиперактивност (прекомерно безпокойство и движение)

слабост, започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към ствола на тялото.

Ако получите някакви симптоми на инфекцияи възпаление или ако забележите някой от симптомите по-горе:

Кажете незабавно на Вашия лекар. Не приемайте други лекарства за инфекция без съвет от 
Вашия лекар.

Може да имате проблеми с костите

Някои хора, приемащи комбинирана терапия за ХИВ, развиват състояние, нареченоостеонекроза. При това 

състояние части от костната тъкан умират поради намалено кръвоснабдяване на костта. Хората може да са по-

склонни да получат това състояние:

-
-
-
-
-

ако са приемали комбинирана терапия дълго време
ако приемат и противовъзпалителни лекарства, наречени 

кортикостероиди, ако пият алкохол

ако имунната им система е много слаба, ако 

са с наднормено тегло.

Признаците на остеонекроза включват:

-
-
-
Ако забележите някой от тези симптоми:

Кажете на Вашия лекар.

скованост в ставите
болки (особено в бедрото, коляното или рамото) 

затруднено движение.
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Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез уебсайта на схемата 

за жълта карта:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.Като съобщавате 

нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Abacavir/Lamivudine Lupin

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не приемайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност се отнася до последния ден на 

този месец.

Да се   съхранява под 25о° С.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Абакавир/Ламивудин Лупин
Активните вещества във всяка филмирана таблетка Abacavir/Lamivudine Lupin са абакавир 
хидрохлорид, еквивалентен на 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин.

Другите съставки са микрокристална целулоза, кросповидон (Тип A), повидон (K-30), жълт железен 
оксид (E172) и магнезиев стеарат в сърцевината на таблетката. Обвивката на таблетката съдържа 
хипромелоза HPMC 2910-3mPas, хипромелоза HPMC 2910-6mPas, титанов диоксид (E171), макрогол 
400, полисорбат 80 и слънчево жълто алуминиево езеро (E110).

Как изглежда Abacavir/Lamivudine Lupin и какво съдържа опаковката
Abacavir/Lamivudine Lupine са с оранжев цвят, с форма на капсула, двойно изпъкнали, 20,6 mm x 9,1 филмирани 

таблетки, гравирани с „300“ от едната страна и „600“ от другата страна.

Абакавир/Ламивудин Лупин се доставят в блистери, съдържащи 30, 60 или 90 филмирани таблетки или мулти 

блистери, съдържащи 60 или 90 филмирани таблетки.

30 филмирани таблетки в бутилкисъдържащи саше с активен въглен или aсаше с активен въглен и кислороден 

абсорбатор за контролиране на влагата в бутилката.

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Lupin Healthcare (UK) Limited
Градската сграда, 2-ри етаж 3-9 Albert 
Street, Slough, Berkshire SL1 2BE, 
Обединеното кралство

Тази листовка е преразгледана последно през март 2021 г.
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