
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

106   IATPIKO BHMA •  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

REFERAN® (aniracetam) 
Στις γνωσιακές διαταραχές εκφυλιστικής και αγγειακής αιτιολογίας

ANAPEN®

Για την άμεση αντιμετώπιση 
του αλλεργικού αναφυλακτικού shock

Αυτοχορηγούμενη ένεση σε προγεμισμένη σύριγγα μιας χρήσης για επείγουσα 
υποστηρικτική θεραπεία σε οξείες αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από:
•Φάρμακα
•Ξηρούς καρπούς ή άλλα τρόφιμα
•Δήγμα εντόμου
•Άλλα αλλεργιογόνα
•Αναφυλαξία μετά από άσκηση ή ιδιοπαθή αναφυλαξία

ΜΟΡΦΕΣ
Για ενήλικες Για παιδιά 
ANAPEN 300 mcg/0,3 ml Inj. Sol.  ANAPEN 150 mcg/0,3 ml Inj. Sol. 
300 mcg/0,3 ml P.F.SYR. 150 mcg/0,3 ml P.F.SYR.

Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

ΤΑDΙΜ™
Εισπνεόμενη αντιβίωση

•Tadim™ 1 MIU
• Κόνις για παρασκευή διαλύματος, για εισπνοή με 

σύστημα χορήγησης
• Για την αντιμετώπιση του αποικισμού και των 

λοιμώξεων του πνεύμονα από ευαίσθητα βακτηρίδια 
κατηγορίας Pseudomonas aeruginosa

•Συσκευασία 30 Vials x 1 MIU

Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Χορηγείται με ιατρική 
συνταγή.
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Η εταιρεία FARMANIC-CHEMI-
PHARMA A.E. ανακοινώνει ότι 
εμπλουτίζει την γκάμα των 
προϊόντων που διαθέτει με την 
απόκτηση του φαρμακευτικού 
ιδιοσκευάσματος REFERAN® 
(aniracetam). Το REFERAN® 
χορηγείται για τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων που αποδίδονται 
στην εγκεφαλική ατροφία των 
ηλικιωμένων και εκφράζονται 
με διανοητική έκπτωση και 
ανεπάρκεια των γνωσιακών 
λειτουργιών.

Το REFERAN® διαθέτει μοναδικό 

μηχανισμό δράσης:
•Ενισχύει τη δραστηριότητα 
του AMPA υποδοχέα για το 
γλουταμινικό ενδυναμώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη μνήμη και 
τις γνωσιακές λειτουργίες
•Ενισχύει τη δράση του μεταβο-
τροπικού υποδοχέα παρέχοντας 
νευροπροστασία
•Αυξάνει την απελευθέρωση 
της ακετυλοχολίνης παρέχοντας 
έμμεση χολινεργική δράση.

Το REFERAN® διαθέτει υψηλή 
κλινική αποτελεσματικότητα στη 
γνωσιακή έκπτωση εκφυλιστικής 

και αγγειακής αιτιολογίας, ενώ 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
κλινικών μελετών υπερέχει 
σημαντικά της πιρακετάμης 
τόσο στη βελτίωση των κύριων 
παραμέτρων συμπεριφοράς και 
νευροψυχολογίας, όσο και στη 
βελτίωση της συνολικής κλινικής 
εικόνας των ασθενών. 

Το REFERAN® διαθέτει πολύ 
ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, 
γεγονός που σε συνδυασμό με 
το ότι στερείται φαρμακευτικών 
αλληλεπιδράσεων το καθιστά ιδα-
νικό για όλους τους ασθενείς, ακόμη 

και τους πολύ ηλικιωμένους.
Το REFERAN® κυκλοφορεί 

σε δύο συσκευασίες: 20 δισκία 
των 750mg  (Λ.Τ. 18,86€) και 
10 sachets των 1500mg (Λ.Τ. 
18,86€). Το δοσολογικό του 
σχήμα είναι 2 δισκία των 750mg 
ή 1 sachet των 1500mg 1 φορά 
την ημέρα.


