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Атокор
а т о р в а с т а т и н    1 0   м г   •   2 0   м г

Аторвастатин компанії  “Др. Реддіс” 
включений в Оранж Бук в США*

Аторвастатин компанії  “Др. Редді’с” 
зареєстровано у США 2012 р.*

* Доступно за веб-адресою, 09 2015: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/queryah.cfm; search for ‘’Dr Reddys’, аторвастатин виробництва “Др Реддіс”
** лист вихідний  № 422 від 01.10.2015 року ; ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіс”

Інформація про лікарський засіб, призначена для медичних та фармацевтичних працівників. Перед призначенням ознайомтеся з повною інформацією про лікарський засіб 
в інструкції з медичного застосування.
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:
ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіз», Столичне Шосе, 103, офіс 11-А, м. Київ, Україна, 03131, тел. +38 044 492 31 73.
 Виробник «Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд», Індія. www. drreddys.com 1 ATO 08.10.2015 Rx-2

Витяг з інструкції до медичного застосування препарату АТОКОР
Склад.  Діюча речовина: atorvastatin; 1 таблетка містить аторвастатину каль-
цію тригідрату у перерахуванні на аторвастатин 10 мг або 20 мг.
Показання. 
Запобігання серцево-судинним захворюванням.
Для дорослих пацієнтів без клінічно вираженої ішемічної хвороби серця, 
але з декількома факторами ризику розвитку ішемічної хвороби серця, та-
кими як вік, тютюнопаління, артеріальна гіпертензія, низький рівень ЛПВЩ 
або наявність ранньої ішемічної хвороби серця у сімейному анамнезі, Ато-
кор показаний для:
- зменшення ризику виникнення інфаркту міокарда;
- зменшення ризику виникнення інсульту;
- зменшення ризику проведення процедур реваскуляризації та стенокардії.
Для пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та без клінічно вираженої ішемічної 
хвороби серця, але з декількома факторами ризику розвитку ішемічної хвороби 
серця, такими як ретинопатія, альбумінурія, тютюнопаління або артеріальна гіпер-
тензія, препарат Атокор показаний для:
- зменшення ризику виникнення інфаркту міокарда;
- зменшення ризику виникнення інсульту.
Для пацієнтів з клінічно вираженою ішемічною хворобою серця Атокор по-
казаний для:
- зменшення ризику виникнення нелетального інфаркту міокарда;
- зменшення ризику виникнення летального та нелетального інсульту; 
- зменшення ризику проведення процедур реваскуляризації;
- зменшення ризику госпіталізації у зв’язку із застійною серцевою недо-
статністю;

- зменшення ризику виникнення стенокардії. 
Гіперліпідемія.
Протипоказання. - Активне захворювання печінки, яке може включа-
ти стійке підвищення рівнів печінкових трансаміназ невідомої етіології.
- Гіперчутливість до будь-якого з компонентів цього лікарського засобу.
- Вагітність.
- Період годування груддю.
Побічні реакції. Загальні порушення; порушення з боку: шлунково-
кишкового тракту; респіраторної системи; нервової системи; опорно-рухового 
апарату; шкіри та підшкірних тканин; сечовивідної та статевої системи; репро-
дуктивної системи; органів відчуттів; серцево-судинної системи; метаболізму 
та харчування; кровоносної та лімфатичної систем, інші.
Фармакологічні властивості 
Фармакодинаміка. Селективний конкурентний інгібітор 3-гідрокси-3-
метилглутарил коензим А-редуктази -  ферменту, що перетворює 3-гідрокси-3-
метилглутарил коензим А у мевалонову кислоту, яка є попередником стеролів, 
включаючи холестерин. 
Упаковка. По 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери у коробці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. «Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд», Індія.
Реєстраційне посвідчення  № UA/1377/01/01 UA/1377/01/02, Наказ МОЗ 
№413 від 19.06.2014 
З повною інформацією про лікарський засіб ви можете ознайомитися в інструкції 
до медичного застосування.
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     Первое 
ВРАЧЕБНОЕ 
        радио 

Режим радио доступен всем нашим пользователям, подтвердив-
шим принадлежность к врачебной профессии, без регистрации. 
Если Вы хотите воспользоваться режимом аудио журнала, Вам 
нужно пройти регистрацию. Займет это не более одной минуты. 
Введите адрес Вашей электронной почты и код. Если Вам был предo-
ставлен специальный код нашим партнером, введите его. 

Если же Вам не подарен код входа, Вы можете воспользоваться 
предложением от ООО РедМед и ввести код UVRACH заглав-
ными буквами. Следующий этап: перейдите на указанную Вами 
почту и закончите регистрацию. В режиме  «Журнал»  Вы може-
те создать свой набор треков для прослушивания, скачивать их 
на свои устройства и слушать, когда Вы находитесь офф-лайн.

В  можно войти как на стационарных компью-
терах и ноутбуках, так и с помощью мобильных устройств 
(смартфонов) и планшетов, работающих на операционной 
системе Android и iOS;  для этого в операционной системе 
Android можно использовать установленный  базовый брау-
зер (Browser) и  Mozilla Firefox  (немного  медленно  включает-
ся, но работает хорошо), а для iPhone (операционная система  
iOS) необходимо использовать базовый браузер Safari или  
Google Chrome.

Инструкция по пользованию интернет-ресурсом Первого Врачебного Радио:

Слушайте нас уже сегодня!

Код при регистрации: UVRACH

Радио с профессиональным оттенком

pvr.redmed.com.ua

Фото на 1-й странице об-
ложки: Екатерина Геллер
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