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М арковск11 Вел о

Каровска М11м о за
Баш е вскаН ешt
М л аденовнќ Драrосл ав
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С арач Бра11ка

Хрttстова А111t та
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VASOFLEX ~
(nразосин хмдрохлормд )

30 таблетни а 1 mg
60 табАетни .а 2 mg

60

таб.nетки а

5 mg
СИГУ РНО АНТИМИН РОБНО С РЕДСТВО

VASOFLEX~
а ноео ефикасио антихипертензнано средстао за 11&куоање на )()1Пертензнја од сите стеn&ни и етиол0f11ја.

LIDAPRIM
Та6лети за деца
Та6лети за еозраснн

VASOFLEX ~

Сусnензија 100 мл

е апфа-е,дренерАоtчен бпонатор ној оо намапување на
nермфернltОТ отпор доведува до •nериферна вазоди.n а·
тације и до onafaњe на нраннот nритж:хж.

Д ејство-

VASOFLEX~

-

-

ltdarpim-oт

доведува

до

промени

на

минутннот

влн}аа 1Н8 цнрнулацијата на ·Крвта

Пооnwирни

tшту

на

хемотераnеутик .

кој

( +) и грам (-)

коки. енетерокок и , салмонели , шигели , кле6снели и
во-

лумен на френвttНцијата на срцеаата работа,
резитв

6зктерицмден

ба1перии (стреnтококи стафилококи, лнеумококи, гоно

добро се nоднесун

не

е

усnешно дејствува на голем број грам

1t0tо1бttнација на cнrypttOCт и &4»1нас++ост
не

Состав

sulfametrol 11 trimctoprim

гломеруларната

во буб

аеро6актер!
Бактерицнд.ното дејство на Lldaprim-oт се заснова на

6nокнрањето на ензнматските системи на бактеријата

фИЈЈтрација

Жiформац~t~t можете да најдете ~ науч·

~Т:. броwура за nрвnаретот клн во внатрешоото уnат-

Ии дн мацнн

-

- Сите инфекции nредизеикани од осетnивн бактерии

- инфекuии на ресnираторните nаrншта
- нифекциивоОРЛ
- уринарни инфекцни
- ннфекции на генитал ните органи вклучувајќи ја и
гонорејата

- инфекции на цревата и жолчните латишта
- инфекции на кожата и мекмте ткиеа
П роизе едуаа

ф

PFIZEA INC
New Vork

Д ознра њ е-

Стандардно дозирање -

Во нооnерацнја оо

ALKALDID
1

К О

rЈ

Е

еозрасни и деца nреку

12

години : 2 nати по 2 табл . дневно. дози за одржуеање м
доnготрајна тераnија: 2 nати no 1 табл . Само кај хронич 
ннот nнелонефритнс н nри нзлучување на салмонели се
ординира во тек на три месеци

2

nати

no 2

таблетн .

Интензивно лекување - Кајтешкиннфекции : 2nати

no4

табл . дневно.
Ударно лекување- (кај гонореај : 8 таблетн одеднаш
(ако е nотребно може да се даде уште една доза од 8
та6летиј
Д озирање кај деца - Деца од б до 12 години: 2 nати по 4

таблети за деца дневно или 2 nати по 1 табnета за еозрас
ни:

Д еца од 2-6 год .: 2 nати no 2 таблетн ЗЅ~ деца дневно .
Д ознрање на сусnензијата (сирул) . Деца од 6 недели до
6 месеци 2 nати по nола кафено лажнче
Д еца од 6месеци до6 години 2 nати по 1 кафеиоnажиче .
Деца од 6 години до 12 години 2 nати no 2 кафени лажи
чнња .

Во соработка со

CHEMIE LINZ
Аестрнја

