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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ ЗАГЛАВИЯTA СЕ ОТИВА В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ. 
 
 

ДОЗИРАНЕ НА ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЛЕКАРСТВА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ  

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

НОМОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ПОВЪРХНОСТ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ  

ТЕРПЕВТИЧНИ ПЛАЗМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЧЕСТО МОНИТОРИРАНИ ЛЕКАРСТВА  

ОСНОВНИ IN VITRO НЕСЪВМЕСТИМИ ЛЕКАРСТВЕНИ КОМБИНАЦИИ  

РЕЦЕПТУРА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ  

КАКВО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ЛЕКАРСТВАТА? 

APPENDIX  

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА  

ЛИНКОВЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МКБ  

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  

 
 
ДОЗИРАНЕ НА ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ ДЕЦА  

 

Детето не бива да се пресилва, детето трябва да се 

учи, играейки... Детето е нещо голямо, нещо велико, 

което ние по-късно успяваме да развалим. (Акад. 

Ангел БАЛЕВСКИ) 

 

Лекарство Дозиране 
Acitretin  ДД e 0,5–1 mg/kg в един орален прием. МДД е 35 mg. 

Adenosine (Adenocor*) 

 

(1) Ex tempore аденозиновият разтвор (6 mg/2 ml) от ампулата се 

разрежда с физиологичен разтвор до краен обем 10 ml.  

(2) Новородени с пароксизмална SV тахикардия: Въвеждат се 

50 mcg/kg i.v. Ако няма ефект в първите 2 min, същата ЕД се 

въвежда през интервал от 2 min до прекъсване на аритмията. 

МЕД е 250 mcg/kg i.v. 

(3) Кърмачета и по-големи деца със SV тахикардия: 100 mcg/kg 

i.v. Ако не се получи адекватен клиничен отговор, се 

инжектират 200 mcg/kg.  

Albendazole 

(Zentel® – p.o.) 

(1) Аскаридоза, ентеробиоза, трихиуриаза, анкилостомиаза: 

200 mg p.o. еднократно при деца до 2 г. и 400 mg еднократно 

при деца над 2 г. След 21 дни лечението може да се повтори.  

(2) Ехинококоза: от 10 до 15 mg/kg/24 h в продължение на 28 дни 

за деца > 6 г.  

(3) Стронгилоидоза: 200 mg/24 h при деца до 2 г. и 400 mg/24 h 

при деца над 2 г. Лечението продължава 3 дни. След 21 дни 

може да се повтори.  

(4) Трихостронгилиаза: 400 mg/24 h еднократно.  

(5)  Джиардиаза: 400 mg/24 h в продължение на 5 дни. 

Alprostadil 

(Alprostapint®) 

Изходният разтвор на алпростадил (500 mcg/1 ml) се разрежда с 

физиологичен разтвор или 5% глюкоза до обем 25, 50 или 100 

ml. За временно поддържане на ductus arteriosus Botalli отворен 

до оперативна намеса началната доза варира от  0,05–0,2 до 0,4 

mcg/kg/min i.v., a ПД e 0,005 до 0,01 mcg/kg/min. Максималната 

продължителност на инфузията е 72 h. 

Ambroxol  (1) Сиропи с концентрация 15 mg/5 ml/1 чаена лъжичка: На деца 
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 от 6 до 12 г. се назначават в доза 30 mg (10 ml сироп = 2 

чаени лъжички) 2 до 3 пъти дневно; на деца от 2 до 6 г. 

дозата е по 15 mg (= 5 ml) 3 пъти дневно; от 1 до 2 г. – по 15 

mg (= 5 ml) 2 пъти дневно.  

(2) Сиропи с концентрация 30 mg/5 ml: На деца от 6 до 14 г. се 

предписват по 5 ml/8 h; 3 до 5 г. – 2,5 ml/8 h и 1 до 2 г. – 2,5 

ml/12 h. 

Amikacin  (1) При новородени и недоносени деца началната ЕД е 10 mg/kg, 

след което се продължава със 7,5 mg/kg/12 h i.m. (i.v.).  

(2) При деца от 1 месец до 12 г. ДД амикацин е 15 mg/kg i.m. 

(i.v.). Тя се прилага  еднократно дневно или се разделя на две 

равни ЕД, инжектирани през 12 h. 

Aminophylline 

 

На деца аминофилинът се прилага в ДД 5–10 mg/kg под форма 

на 30-минутна i.v. инфузия. ПД за деца от 6 мес. до 9 г. е 1 

mg/kg/h, а от 10 до 16 г. – по 0,8 mg/kg/h. ЕД за недоносени 

новородени до 24 дни е 1 mg/kg/12 h, а след навършване на 24 

дни – 1,5 mg/kg/12 h. 

Amoxicillin  (1) Оралната ДД за деца с т.м. под 40 kg е от 40 до 90 mg/kg, 

разделена 2 до 3 приема. МДД е 3000 mg. 

(2) Обичайната орална ДД амоксицилин за деца над 40 kg и за 

възрастни варира от 1000 до 3000 mg, разделени в 2 до 3 

приема. 

Amoxicillin/Clavulanic 

acid  

(1) Препарати със  съотношение на съставките 4:1 (Amoksiklav, 
Augmentin, Medoclav, Medoclav forte и др.) на деца под 40 kg 
се назначават орално в зависимост от тежестта на 
инфекцията в доза, изчислена по отношение на 
амоксицилина, от 20 до 60 mg/kg/24 h, разделена на три 
приема.  

(2) Препаратът Augmentin ES (съотношение на съставките 

14:1) е показан за лечение на остър oтит на средното ухо и 

придобита в обществото пневмония (за които се 

предполага, че са причинени от Streptococcus pneumonia), при 

деца най-малко на 3-мес., a също при по-големи деца, но с т. 

м. под 40 kg. Препоръчителната доза амоксицилин е 45 

mg/kg/12 h. 

Ampicillin (1) На новородени до седем дни се инжектира в ДД 50 mg/kg i.m. 

(i.v.), разделена в две апликации през 12 h. При менингит ДД 

е 200 mg/kg, разделена на 4–6 еднакви ЕД.  

(2) На кърмачета и по-големи деца ампицилинът се прилага 

венозно, мускулно или орално в ДД 50–200 mg/kg, разделена 

на 4–6 апликации.  

Asparaginase 

 

Продуктът се въвежда бавно i.v. или i.v. капково ежедневно или 

през ден. ЕД аспарагиназа за деца варира от 50 до 300 IU/kg. 

Един лечебен курс продължава 2–4 седмици. Курсовата доза 

аспарагиназа за деца от 3 до 7 г. е 70 000 до 80 000 UI, от 8 до 

15 г. – 120 000 до 150 000 UI. 

Atenolol Предписва се орално в ДД 1–2 mg/kg в 1 прием. 

Atropinе За премедикация атропин се инжектира мускулно или подкожно 

30 до 60 min преди анестезия в следните дози: деца > 3 kg − 100 

mcg, деца от 7 до 9 kg − 200 mcg, деца от от 12 до 16 kg − 300 

mcg и над 20 kg − дозировката за възрастни (респ. 300 до 600 

mcg) 

Azithromycin  При респираторни и дерматоинфекции се предписва орално в 

ДД 10 mg/kg в един прием в продължение на 3 дни. 

Azlocillin На новородени на възраст 1–7 дни се въвежда i.v. в доза 100 

mg/kg/12 h; при новородени недоносени деца – 50 mg/kg/12 h; на 

деца от 2 до 12 мес. – 100 mg/kg/8 h; деца от 2 до 14 г. – 75 
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mg/kg/8 h. 

Aztreonam (Azactam*) На деца над 30 дни азтреонамът се инжектира мускулно или 

венозно в ДД 90–120 mg/kg, разделена на 3–4 равни ЕД, 

приложени съответно през 8 или 6 h. При животозастрашаваща 

системна инфекция, причинена от Ps. аeruginosa той се прилага 

по 50 mg/kg/8 h или 50 mg/kg/6 h. 

Benzathine 

Benzylpenicillin*  

Oт 5000 до 10 000 UI/kg/7 дни или 20 000 IU/kg/14 дни мускулно. 

Benzydamine  

(Tantum Verde®) 

На деца о 3 до 12 г. се назначава под форма на жабурене и 

гаргара на устната кухина и/или гърлото 3–6 пъти на ден, като 

за една процедура с продължителност около 30 s са необходими 

10 ml (= 2 чаени лъжички) 0,15% разтвор.  

Benzylpenicillin (1) Новородени до 7-ия ден от раждането с т.м. под 2 kg 

бензилпеницилин се инжектира i.m. в ДД 50 000 IU/kg i.m., 

разделени в две апликации през 12 h.  

(2) Новородени до 7-ия ден с т.м. над 2 kg: ДД 50 000 IU/kg i.m., 

разделени в три апликации през 8 h.  

(3)  Новородени от 8 до 30 дни с т.м. под 2 kg: ДД 75 000 IU/kg 

i.m., разделени в три апликации през 8 h.  

(4) Новородени от 8 до 30 дни с т.м. над 2 kg: ДД 100 000 IU/kg 

i.m., разделени в 4 апликации през 6 h. 

(5) При вроден сифилис у новородени натриевата сол на 

бензилпеницилин се въвежда венозно капково в 

продължение на 10–14 дни в ДД 50 000 IU/kg, разделени на 

2–3 апликации съответно през 12 или 8 h.  

(6) При кърмачета и деца бензилпеницилин най-често се 

инжектира i.m. в ДД от 100 000 до 250 000 IU/kg, разделена в 

6 апликации през 4 h, но при много тежки 

животозастрашаващи инфекции ДД достига 400 000 IU/kg, 

разделена в 6 апликации през 4 h. МДД е 24 млн. UI. 

Beractant® Въвежда се интратрахеално в доза 100 mg (= 4 ml)/kg. В 

първите 48 h след раждане могат да бъдат приложени 

максимално 4 ЕД през интервали не по-крaтки от 6 h.  

Bisacodyl (1) ДД орална доза за деца от 2 до 5 г. е 300 mcg/kg т.м., приета  

наведнаж вечер преди лягане или сутрин преди закуска.  

(2) ДД ректална доза за деца от 3 до 6 г. е 5 mg и > 7 г. – 10 mg.  

Bromhexin Използва се сироп с концентрация 2 mg/kg. На деца с 

трахеобронхити с влажна кашлица бромхексинът се назначава 

орално 3 пъти на ден в следните ЕД: до 12 мес. – по 10 к; от 2 до 

5 г. – 20 к; от 6 до 10 г. – 2 ml; над 10 г. – по 4 ml или по 2 табл. от 

4 mg.  

Bupivacaine 

(Marcaine spinal®) 

(1) За получаване на инфилтрационна анестезия се използва 

0,25% разтвор в доза 2 mg/kg.  

(2) Дозите за спинална анестезия за деца до 5 г. са от 400 до 

500 mcg/kg; от 6 до 15 г. – 300 до 400 mcg/kg и над 15 г. – 250 

до 300 mcg/kg. Препоръчителното място за инжектиране е 

под L3. 

Butamirate  (1) При деца над 12 г. се предписа орално по 50 mg (= 1 табл.) 1 

до 2 пъти на ден.  

(2) Капките за орално приложение Sinecod с концентрация 5 

mg/ml се прилагат на бебета от 2 до 12 мес. в доза по 10 к 4 

пъти на ден; деца от 2 до 3 г. – 15 к/6 h; над 3 г. – по 25 к 4 

пъти дневно.   

(3) Сиропите с концентрация 1,5 mg/ml (= 7,5 mg/5 ml) са 

предназначени за деца над 3-годишна възраст и се дозират 

по следния начин: от 3 до 6 г. – по 5 ml/8 h; от 7 до 12 г. – по 

10 ml/8 h и над 12 г. – 15 ml/8 h. 
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Carbamazepine  (1) При деца под 4 г. лечението с карбамазепин започва с ДД 5 

mg/kg, която се повишава всеки втори ден с 5 mg/kg до 

постигане на оптимален отговор.  

(2) При деца над 4 г. терапията стартира с ДД 100 mg, 

последвано от ежеседмично увеличение със 100 mg до 

постигане на оптимален ефект.  

(3) ПД карбамазепин при деца варира от 10 до 20 mg/kg/24 h p.o. 

Carminativum babynos 

colic® (фитопродукт – 

орални капки) 

Предписва се орално 3 пъти на ден при колики на СЧТ, свързани 

с метеоризъм, в следните ЕД: бебета – от 3 до 6 к; деца от 1 до 

6 г. – от 6 до 10 к и над 7 г. – от 10 до 15 к. Капките се приемат 3 

пъти на ден. 

Cefaclor  На деца с т.м. под 40 kg се назначава в ДД от 20 до 40 mg/kg, 

разделена в два орални приема. МДД е 1 g.  

Cefadroxil  На деца с т.м. под 40 kg се назначава в ДД от 25 до 50 mg/kg, 

разделена в два орални приема. МДД е 1 g. 

Cefalexin  Назначава се орално в ДД от 50–100 mg/kg, разделена на 4 

приема.  

Cefalotin* ДД е от 80 до 160 mg/kg i.m. или i.v., разделена в 4 апликации. 

Cefamandole* ДД е 50–150 mg/kg i.m. или i.v., разделена в 4 апликации. 

Cefazolin ДД е 20–100 mg/kg i.m. или i.v., разделена в 3–4 апликации. 

Cefepime  Инжектира се венозно по 50 mg/kg/8 h. МДД е 2 g. 

Cefixime  Оралната ДД цефиксим за деца до 12-годишна възраст е 8 mg/kg 

в 1 прием или разделена на два равни приема през 12 h. На 

деца над 12 г. (или на деца с т. м. над 50 kg) се назначава ДД  за 

възрастни – 400 mg в 1 прием. 

Cefoperazone  Oт 25 до 50 mg/kg/12 h бавно венозно. 

Cefotaxime  (1) На деца под 12 г. цефотаксим се прилага мускулно или 

венозно в ДД от 50 до 200 mg/kg, разделена на 3 до 4 

апликаци mg, а на новородени от 50 до 100 mg/kg/24 h. 

(2) На деца над 12 г. се назначава мускулно, струйно венозно 

или венозно капково в ДД 1 g през 6 или 8 h. 

Cefprozil   На деца от 6 мес. до 12 г. се прилага p.o. по 10–20 mg/kg/12 h. 

МДД е 1 g.  

Cefpodoxime  Оралната ДД цефподоксим за деца до 11-годишна възраст е 8 

mg/kg, разделена на две равни еднократни дози, приети по 

време на хранене през 12-часови интервали. Цефподоксим не се 

прилага при новородени на възраст под 15 дни. 

Ceftazidime 

 

(1) ДД за новородени и бебета до 2 мес. е 25–60 mg/kg, 

разделена в 2 апликации мускулно или венозно.  

(2) При деца над 2 мес. се прилага в ДД 30–100 mg/kg, 

разделена в 2–3 апликации мускулно или венозно. 

Ceftibuten  (1) ДД за деца под 12 г. е от 5 до 9 mg/kg, разделена в 2 приема. 

МДД е 400 mg. 

(2) На деца над 12 г. с т.м. >45 kg  цефтибутен се прилага 

орално в ДД 400 mg в един прием. 

Ceftriaxone (1) ДД за деца под 12 г. е 20–80 mg/kg, а на новородени – до 50 

mg/kg. ДД се назначава мускулно в една апликация. 

(2) При деца над 12 г. цефтриаксон се инжектира по 1 g/24 h 

мускулно. 

Cefuroxime axetil Оралната ДД за деца от 3 мес. до 12 г. е от 10 до 15 mg/kg при 

повечето инфекции, вкл. фарингит и тонзилит. ДД се разделя 

на 2 приема през 12 h. При otitis miedia и импетиго или по-тежки 

инфекции се препоръчва ДД 15 mg/kg/12 h. МДД е 1 g p.o. 

Оралната ДД цефуроксим за деца според FDA е от 20 до 30 

mg/kg. 

Cefuroxime sodium (1) При новородени цефуроксим се дозира по 25−50 mg/kg/12 h 
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i.m. или i.v. 

(2) На бебета над 3 мес. и малки деца той се прилага в ДД от от 

30−75 до 100−150 mg/kg/24 h, разделени на 3 или 4 

апликации  i.v.   

(2) ДД при бактериален менингит е от 200 до 240 mg/kg i.v., 

разделена на 3–4 инжектирания през 6–8 h. Тя може да се 

намали до 100 mg/kg венозно след три дни или при клинично 

подобрение. При нвородени ДД е mg/kg i.v.  

Chloramphenicol На бебета над 30 дни и малки деца хлорамфеникол се прилага 

само по жизнени показания в ДД (по FDA) от 50 до 75 mg/kg, 

разделена в 4 орални приема.  

Chloroquine 

 

(1) При маларийни пристъпи се прилага орално в начална доза 

16 mg/kg и след 6 h още 7,6 mg/kg. През втория и третия ден 

се продължава с ДД 7,6 mg/kg в един прием.  

(2) За профилактика на малария хлороквин се назначава по 7,6 

mg/kg/7 дни (в един и същ ден от седмицата). 

Chlorpromazine 

 

(1) При деца над 6 мес. орално хлорпромазин се назначава в 

доза 0,5–1 mg/kg през 4–6 h. 

(2) Мускулно или венозно хлорпромазин се инжектира по 0,5–1 

mg/kg през 6–8 h. В този случай МДД за деца под 5 г. с т.м. 

22,7 kg е 40 mg, а за деца от 5 до 12 г. и т.м. от 22,7 до 44,5 

kg е 75 mg.  

Chlorprothixene Предписва се p.o. по 1–2 mg/kg/24 h, разделени в 2–3 приема. 

Chloropyramine  Орално на деца над 5 г. хлорпираминът се назначава по 25 mg, а 

мускулно в доза 10 mg  2–3 пъти на ден. 

Chlorthalidone* ДД при отоци е 2 mg/kg орално 3 пъти седмично. 

Clarithromycin 

 

На деца ≥6 мес. кларитромицин се предписва орално в ДД 15 

mg/kg, разделена на два приема, но при педиатрични пациенти с 

микобактериални инфекции тя e два пъти по-висока. При деца с 

т.м. под 8 kg ДД e 7,5 mg/kg, разделена в два приема (със или 

без храна, респ. мляко).  

Clemastine  На деца под 12 г. клемастин се предписва орално от 0,5 до 1 

mg/12 h, а над 12 г. − 1–2,5 mg 3 пъти на ден  

Clenbuterol Началната орална ДД е 1,2 mcg/kg, разпределена в 2–3 приема. 

Сиропите с концентрация 0,01% съдържат 1 mcg/ml субстанция. 

Clindamycin (1) Орално се назначава в ДД от 10 до 20 mg/kg, разделена на 3–

4 апликации. 

(2) Мускулно или венозно на новородени под 30 дни 

клиндамицинът се предписва в ДД от 15 до 20 mg/kg, а на 

кърмачета над >1 мес. и по-големи деца – от 20 до 40 mg/kg. 

ДД се разделя на 3–4 апликации. 

Clonazepam Началната ДД при новородени и деца до 10 г. или деца с т.м. до 

30 kg варира от 0,01 до 0,03 mg/kg. Тя се разделя на 2 или 4 

орални ЕД. ДД може да се повишава при необходимост 

максимално с 0,25 до 0,5 mg всеки трети ден, до достигане на ДД 

от 0,1 до 0,2 mg/kg, разделена в 2 или 3 орални приема. ПД за 

деца от 12 мес. е 0.5–1 mg (респ. 5–10 к); деца от 1 до 5 г.  – 1.5–

3 mg (респ. 15–30 к); от 6 до 12 г. – 3–6 mg (респ. 30–60 к); деца > 

12 г. и възрастни  – 4–8 mg (респ. 40–80 к). 

Clonidine Началната ДД клонидин при деца е 5 до 10 mcg/kg p.o., 

разделена на 2–3 приема. При необходимост тя постепенно се 

повишава с 25 mcg/kg през интервали от 5 до 7 дни. МДД 

клонидин за деца е 0,9 mg, разделена в 4 приема. 

Colecalciferol (INN) 

1 ml/40 к/0,5 mg = 

= 20 000 IU Vitamin D3 

1 к = 500 IU Vitamin D3 

(1) За профилактика на рахит кърмачетата получават през 

първата година на живота си по 1 к маслен разтвор дневно с 

лъжичка мляко или храна за доносените и по 2 к за 

недоносените. Бебета получават препарата от втората 
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 седмица след раждането до края на първата година. През 

зимните месеци на втората година от раждането им също се 

препоръчва приемането на препарата.  

(2) За профилактика на малабсорбция: по 4 до 8 к на ден. 

(3) За лечение на рахит или остеомалация, индуцирани от 

дефицит на витамин D: от 2 до 8 к на ден 12 мес.  

(4) За лечение на хипопаратиреоидизъм и псевдохипопара-

тиреоидизъм препоръчителните ДД варират от 15 до 30 к. 

Co-Trimoxazole 

(Sulfamethoxazole & 

Trimethioprim) 

(1) При деца от 6 до 12 г. препаратът се прилага орално в доза 

480 mg/12 h; от 6 мес. до 5 г. – по 240 mg/12 h; от 2 до 5 мес. – 

по 120 mg/12 h. По-точно ко-тримоксазолът се дозира на 

деца по 30 mg/kg/24 h сулфаметоксазол и 6 mg/kg/24 h 

триметоприм, разделени в 2 приема.  

(2) Инжекционният разтвор на Biseptol (480 mg/5 ml) се 

разреждат ex tempore в 125 ml 5% глюкоза, респ. 5% 

левулоза, физиологичен или рингеров разтвор. При деца над 

12 г. той се инфузира венозно в продължение на 90 min в 

доза 10 ml (960 mg) през 12 h. На деца от 6 до 12 г. 

препаратът се въвежда венозно капково в ДД 30 mg/kg 

сулфаметоксазол и 6 mg/kg триметоприм, разделени в две 

инфузии през 12 h. 

Boving lung surfactant 

(Curosurf®) 

При РДС у новородени с т.м. над 700 g се въвежда през 

ендотрахеалната тръба в начална доза 1,25–2,5 ml/kg. При 

необходимост в следващите 12 h могат да се направят още 1–2 

въвеждания в доза 1,25 ml/kg. След всяка апликация 

новороденото се обдишава с балон в продължение на 1 min. 

Cyanocobalamin  

(Vitamin B12) 

(1) При пернициозна и други макроцитни анемии (без 

съпътстваща неврологична симптоматика) на възрастни и 

деца цианокобаламин се инжектира мускулно в доза от 250 

до 1000 mcg/48 h в продължение на 7 фо 14 дни. След това 

се продъллжава с 250 mcg/7 дни до нормализиране на ПКК. 

ПД е 1000 mcg/30 дни.  

(2) При пернициозна и други макроцитни анемии със 

съпътстваща неврологична симптоматика на възрастни и 

деца цианокобаламин се инжектира мускулно в доза 1000 

mcg/48 h до благоприятно повлияване на кръвната картина и 

лабораторните показатели. При необходимост се включва и 

фолиева киселина. 

Cyproheptadine (1) На деца между 2 и 6 г. препоръчваната ДД е 0,25 mg/kg, 

раделена в 2 или 3 приема (МДД – 12 mg).  

(2) При деца от 7 до 14 г. препоръчваната ДД е 8−12 mg, 

разделена в 2 или 3 приема (МДД – 16 mg). 

Dactinomycin  Стандартната схема е 0,25–0,6 mg/m2/24 h дактиномицин 

венозно в 5 последователни дни. 

Danazol (Danol*) При ранен пубертет даназол се предписва орално в ДД 100–

400 mg, разделени на 1–4 приема. 

Dextromethorphan На деца от 2 до 6 г. декстрометорфан се прилага орално в доза 

от 2,5 до 7,5 mg през 4–8 h (МДД 30 mg); деца от 6 до 12 г. – по 

5–10 mg през 6 до 8 h (МДД 60 mg); деца над 12 г. и възрастни – 

по 10–20 mg през 4 h или по 30 mg през 6–8 h (МДД 120 mg) 

Diazepam (1) При деца със спастични парализи на крайниците, дължащи 

се на увреждане на главния или гръбначния мозък се прилага 

орално в следните дози: 5–8 г. – 5 mg дневно; 8–14 г. – 5 mg 2 

пъти на ден; над 14 г. – 5 mg 3 пъти на ден.  

(2) При petit mal и епилептична характеропатия диазепам се 

прилага в ДД 0,1–1 mg/kg орално, разделени в 3–4 приема.  

(3) На деца със status epilepticus диазепам се инжектира венозно 



 7 

в доза 50–300 mcg/kg; при необходимост тази доза може да 

се повтори след 2–4 h.  

Diclofenac На деца над 1 г. се предписва орално в ДД 0,5–2 mg/kg, 

разделена в 2–3 приема след хранене. МДД при ювенилен 

ревматоиден артрит е 3 mg/kg. ДД диклпфенак за деца > 14 г. 

е 50 до 100 mg след хранене. 

Digoxin (1) При недоносени и доносени новородени, а също при деца с 

нарушена бъбречна функция или с миокардит, насищащата 

доза дигоксин p.o. (i.v.) е 30–50 mcg/kg/24 h, а ПД 

представлява 10–20% от нея.  

(2) За деца от 5 седмици до 2 г. насищащата доза дигоксин е 

60–80 mcg/kg/24 h p.o., а парентералната (i.v.) е 2 пъти по-

ниска (30–40 mcg/kg/24 h). ПД представлява 20–30% от 

насищащата орална доза.  

(3) При деца над 2 г. насищащата доза е 40 до 60 mcg/kg/24 h 

p.o., а парентералната (i.v.) е 20 до 40 mcg/kg/24 h. ПД 

представлява 20 до 30% от насищащата орална доза. 

Dimenhydrinate (1) Оралната доза дименхидринат за деца над 12 г. е от 50 до 

100 mg  до 3 пъти на ден. МДД е 400 mg. При деца от 6 до 12 

г. ДД е от 50 до 100 mg 2 до 3 пъти на ден, като МДД е 150 

mg. 

(2) На малки деца с т.м. от 8 до 15 kg се предписва по 40 mg per 

rectum 1 път на ден; при деца с т.м. от 16 до 24 kg – 40 mg 2 

пъти на ден; при деца с т.м. над 25 kg – 70 mg 2–3 пъти на 

ден; при деца над 12 г. Най-общо средната ДД 

дименхидринат при деца е 5 mg/kg. 

Dimetindene  Оралната еднократна доза за деца до 12 мес. е 3–10 к под 

форма на разтвор с концентрация 1 mg/ml; от 1 до 3 г. – 10–15 к; 

от 3 до 12 г. – 15–20 к. ЕД може да се приложи 3 пъти на ден. 

Dimex® 

(diphenhydramine 9,96 

mg/5 ml и ammonium 

chloride 99,60 mg/5 ml) 

На деца от 6 до 8 г. Dimex® се предписва орално в доза 2,5 до 5 

ml 3–4 пъти на ден; от 9 до 14 г. – по 5 ml 3–4 пъти дневно; над 

14 г. – по 5 до 10 ml 3–4 пъти дневно.  

Dipyridamole При деца > 12 г. 5 mg/kg/24 h, разпрeделени на 3 орални приема. 

Diosmectite (Smecta®  – 

прах в сашета 3,76 g) 

На деца с чревни колики и остри диарии под 1 г. се прилага p.o. 

в ДД 1 саше; на 1–2 г. – 1–2 сашетa и над 2 г. – 2–3 сашетa. 

Прахът от сашетата може да се постави в биберона, след 

като се разтвори в 50  ml вода. Тази доза може да се разпредели 

за целия ден или да се смеси с полутечна храна. 

Dobutamine  Инфузира се венозно в доза 1 до 15 mсg/kg/min.  

Dopaminе На деца над 12 г. – i.v. капково по 5–7 (максимално 10) 

mcg/kg/min. 

Doxorubicin  

 

При монотерпия ДД е 30 mg/m2 венозно в 3 последователни 

дни, като лечебният курс може да бъде повторен след 28 дни.  
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Doxycycline При деца над 12 г. доксициклин се прилага орално в доза 4 

mg/kg първия ден и 2 mg/kg в следващите дни. При тежки 

инфекции доксициклин може да се прилага в ДД 4 mg/kg през 

целия лечебен курс. При деца с т.м. над 50 kg се прилага ДД за 

възрастни. 

Enfuvirtide  (1) При деца над 6 г. енфувиритид се инжектира подкожно в 

областта на рамената, предната част на бедрата или корема 

2 пъти на ден, като в зависмост от т.м. ЕД е следната: от 11 

до 15,5 kg – 27 mg (= 0,3 ml); от 15,6 до 20 kg – 36 mg (= 0,4 

ml); от 20,1 до 24,5 kg – 45 mg (= 0,5 ml); от 24,6 до 29 kg – 54 

mg (= 0,6 ml); от 29,1 до 33,5 kg – 63 mg (= 0,7 ml); от 33,6 до 

38 kg – 72 mg (= 0,8 ml); от 38,1 до 42,5 kg – 81 mg (= 0,9 ml) и 

> 42,6 kg – 90 mg (= 1 ml).  

(2) При деца над 16 г. препоръчванта доа е 90 mg два пъти на 

ден. 

Epinephrine 

(Adrenaline) 

(1) На деца ex tempore адреналовият разтвор (1 mg/1 ml) се 

разрежда с физиологичен разтвор в отношение 1:10.  

(2) При бронхоспазъм адреналинът се прилага в доза от  0,1 до 

0,5 mcg/kg i.v.; при артериална хипотония – от 0,1 до 1 mcg/kg 

i.v.; при анафилаксия – от 1 до 10 mcg/kg i.v.; за реанимация – 

10–30 mcg/kg i.v.; подкожно – 10 mcg/kg. 

Esberitox N® 

(фитостимулант) 

На деца до 6 г. се предписва по 1 таблетка/8 h, а от 6 до 12 г. – 

по 2 таблетки/8 h в продължение на 10 дни. При малки деца 

таблетките се разтрошават и разтварят в сироп или вода.  

Esomeprazole  

 

На деца над 12 г. с ГЕРБ езомепразол се прилага орално в доза 

40 mg един път на ден в продължение на 8 дни. 

Ethambutol При деца над 13 г. се започва с ДД 15 mg/kg орално в 1 прием. 

Повторният курс започва с ДД 25 mg/kg в 1 прием в продълже-

ние на 2 мес., след което лечението продължава с ДД 15 mg/kg. 

Ethosuximide 

(Suxilep®) 

При petit mal началната ДД доза за деца под 6 г. е 125 mg/12 h 

орално, разделена в два приема; над 6 г. – 250 mg/12 h. При 

необходимост дозата може да се повишава със 125 mg през 5 

дни. По-точно ДД се изчислява на kg т.м. (20 до 60 mg/kg орално, 

разделена в два приема). 

Fenspiride  Използва се сироп с концентрация 2 mg/ml. ДД за деца над 2 г. е 

4 mg/kg (= 2 ml 0,2%/kg), разделена в 3 орални приема.  

Fluconazole При деца се препоръчват следните дозировки флуконазол p.o.: 

орофарингеална кандидоза – I ден по 6 mg/kg; от II до XIV ден – 

по 3 mg/kg; eзофагеална кандидоза – I ден по 6 mg/kg; от II до 

XXI ден – от 3 до 12 mg/kg/24 h; системна кандидоза – от 6 до 12 

mg/kg в продължение на 28 дни; криптококов менингит – I ден 

по 12 mg/kg; след това ежедневно от 6 до 12 mg/kg 

продължително време (лечението се прекратява 10–12 седмици 

след негативизиране на ликворната култура за наличие на 

кандиди). 

Flunitrazepam* (1) За премедикация: 20 mcg/kg i.m.  

(2) За въвеждане в наркоза: 20 mcg/kg бавно i.v. (1 mg/30 s).  

Fructose*  ДД е 1500 ml/m2 венозно – струйно или капково. 

Fluticasone  При деца над над 4 г. с бронхиална aстма се прилага per 

inhalationem в доза 50–100 mcg/12 h.  

Furosemide 

 

Прилага се орално в ДД 1–3 mg/kg. При застрашаващи живота 

състояния се инжектира i.m. или i.v. в доза 0,4–0,6 mg/kg. 

Galantamine (Nivalin®) (1) При деца галантаминът се инжектира подкожно в следните 

ДД: от 1 до 2 г. – 0,25–1 mg; 3–5 г. – 0,5–5 mg; 6–8 г. – 0,75–7,5 

mg; 9–11 г. – 1–10 mg; 12–15 г. – 1,25–12,5 mg; над 15 г. – 

12,5–20 mg. По-големите ДД се разделят на 2–3 ЕД. 

Лечебният курс продължава 45–60 дни. През интервали от 6 
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седмици той може да бъде повторен. Лечението започва с 

най-ниската доза, която постепенно се увеличава.  

(2) При парализа на pl. brachialis у новородени галантаминът се 

инжектира мускулно в повишаващи се ДД от 0,5 до 5 mg в 

продължение на 6 седмици. 

(3) Пероралната ДД галантамин за деца от 9 до 11 г. е 5 до 15mg 

и от 12 до 15 г. – 5 до 25 mg. 

Gentamicin (1) ДД за новородени гентамицин се инжектира i.m. в ДД от 4 до 

7 mg/kg в една апликация. 

(2) ДД гентамицин при деца на въраст над 30 дни е от 4,5 до 7,5 

mg/kg i.m, разделени в 2 ЕД/12 h.  

(3) ДД при деца и юноши е 3–6 mg/kg i.m., разделени в 2 ЕД/12 h. 

Glaucin (Glauvent®) При деца над 4 г.: по 10 mg p.o. 2–3 пъти на ден, след хранене. 

Granisetron  ЕД p.o. или i.v. капково е 40 mcg/kg, но не повече от 3 mg. 

Hartmann® Въвежда се венозно капково в следните ориентировъчни дози: 

за деца с т.м. от 2 до 10 kg – 125 ml и от 11 до 40  kg – 350 ml. 

Heparin-Natrium® Започва се с 50 IU/kg i.v., след което се инфузира по 20 IU/kg/h. 

Hydrochlorothiazide При деца хидрохлоротиазид се прилага в доза 2,5 mg/kg (при 

бебета до 6-месечна възраст – до 3,5 mg/kg) на ден или през 

ден, разделени в два приема. След овладяване на оточния 

синдром хидрохлоротиазид се прилага в същата ЕД, но през 7–

10 дни. 

Hydroxyzine  Назначава се p.o. под форма на сироп (2 mg/ml) или i.m. в доза 

от 500 до 600 mcg/kg 1 до 4 пъти на ден. 

Ibuprofen (1) Еднократната доза за деца над 3 мес. е 10 mg/kg р.о., а ДД – 

40 mg/kg р.о.  

(2) За затваряне на ductus arteriosus ибупрофен се прилага на 

деца след 6-месечна възраст в ДД до 40 mg/kg, при 

недоносени деца – в доза 10 mg/kg/12 h, не по-дълго от 7 дни. 

Indometacin (Indocin* − 

натриевотрихидратна 

сол на индоmетацин за 

i.v. апликация) 

(1) На деца индометацинът се прилага орално след хранене или 

ректално в ДД от 1 до 2 mg/kg, разделена на 2 до 4 ЕД.  

(2) Indocin* се въвежда i.v. в начaлна доза 0,2 mg/kg. Ако се 

проведе лечение с индометацин, което може да започне още 

в първите 48 h след раждането, ductus arteriosus може да се 

затвори без кардиохирургическа операция.  

Inosine  При деца над 1-годищна възраст се предписва орално в ДД 50 

mg/kg, разделени в 3 до 4 приема. 

Iohexole  При урография се въвежда венозно. Използва се разтворът с 

концентрация 300 mg/ml, който при деца с т.м. не по-малка от 7 

kg се прилага в доза 3 ml/kg, а над 7 kg – 2 ml/kg. 

Isoniazid 

 

(1) При активна туберкулоза у деца се прилага орално в ДД 10 

mg/kg, назначена в 1–2 приема. МДД за деца e 300 mg p.o. 

(2) Инжекционният разтвор на изониазид се прилага 

интрамускулно: при деца в ДД 10 до 20 mg/kg еднократно 

дневно или по 20 до 40 mg/kg 2 до 3 пъти седмично. МДД е 

300 mg. 

Isotretinoin 

 

Назначава се орално в ДД 0,5 mg/kg, приета еднократно по 

време на хранене или разделена на 2 приема. ПД варира от 0,5 

до 1 mg/kg/24 h. Продължителността на един лечебен курс е 16 

до 24 седмици. Изотретиноин не се препоръчва при пациенти 

под 12-годишна възраст поради липса на данни за безопасност.  

Josamycin 

 

На кърмачета и деца под 14 г. се прилага орално в ДД 30–50 

mg/kg, разделена в три приема.  

Kalii iodidum  

(Potassium iodide,  

Antistrumin®) 

Прилага се профилактично при ендемичен еутиреоиден и 

хипотиреоиден тип струма. Приема се орално: за деца от 1 до 

3 г.  
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по 0,5 mg/15 дни, 3 до 7 г. − по 0,5 mg/7 дни и над 7 г. − по 1 mg/7 

дни. 

Ketamine 

 

(1) За премедикация на деца кетаминът се инжектира мускулно в 

доза 3 mg/kg т.м.  

(2) За предизвикване на анестезия при деца той се инжектира 

мускулно в доза 6,5–13 mg/kg т.м. (средно 10 mg/kg т.м.). 

Анестезията настъпва след 3–4 min и продължава 12–23 min. 

Ketotifen За профилактика на пристъпи от бронхиална астма се 

използват сиропи с концентрация 200 mcg/ml (= 1 mg/5 ml). При 

деца над 3 г. те се предписват p.o. 2 пъти на ден в зависимост от 

т.м. в следните ЕД: от 12 до 18 kg – 2 ml; от 19 до 25 kg – 3 ml; от 

26 до 35 kg – 4 ml и над 36 kg – 5 ml. 

Lactulose 

(650−670 mg/ml) 

(1) При хронична обстипация лактулозният сироп се предписва 

орално еднократно на деца до 1 г. по 5 ml; 2 до 6 г. – 5–10 ml; 

7 до 14 г. – 15 ml.  

(2) При салмонелоза на деца до 6 г. той се назначава по 5 ml/6 h 

в продължение на 10–12 дни. 

Legofer®  

(40 mg Fe3+/ml) 

На бебета се предписва по 2,5 ml/12 h, a на по-големи деца – по 

0,75 ml/kg/12 h орално преди хранене. 

Levamisole*  При аскаридоза се приема еднократно орално в доза 2,5 mg/kg. 

Lincomycin (1) Оралната ДД е 30–50 mg/kg, разделена на 3–4 приема 1 h 

преди или 2 h след хранене.  

(2) Мускулно pri deca nad 3 г. линкомицин се инжектира в доза 10 

mg/kg през интервали от 8, 12 или 24 h. 

(2) При деца над 3 г. линкомицин се инфузира i.v. в ДД 20 mg/kg. 

Lithium* 

 

На деца от 6 до 12 г. препаратът се предписва орално в ДД от 15 

до 60 mg/kg, разделени в 3 до 4 ЕД, като се мониторират 

плазмената концентрация и клиничният отговор. 

Loperamide 

(Imodium Instant®) 

На деца над 6 г.  се започва с 2 mg лоперамид (1 диспергираща 

се таблетка, поставена върху езика). Таблетката се смуче и 

поглъща със слюнката. След всяко разводнено изпражнение се 

приема още по една таблетка, като МДД за деца е 6 mg. При 

остра диария лоперамид се прилага не по-продължително от 48 

h. 

Loratadine  При деца >12 г. с т.м. над 30 kg се прилага орално в ДД 10 mg в 1 

прием, а при деца от 2 до 12 г. с т.м. <30 kg – по 5 mg на ден. 

Мaltofer  

(10 mg Fe3+/ml) 

(1) При манифестен железен дефицит на бебета (1−12 мес.) 

оралните капки Малтофер се назначават в ДД 2,5–5 ml (25–50 

mg желязо); при деца от 1 до 12 г. − 5–10 ml (50–10 mg 

желязо) и деца > 12 г. – 10–30 ml (100–300 mg желязо). 

(2) При латентен железен дефицит при деца от 1 до 12 г. 

Малтофер се приема в ДД 2,5–5 ml (25–50 mg желязо) и при 

деца над 12 г. − 5–10 ml (5–100 mg желязо). 

Mebendazole  На деца от 2 до 10 г. с ентеробиоза се прилга еднократно 

орално в доза 25–50 mg, а над 10 г. – 100 mg. След 2–4 седмици 

лечението се повтаря, за да се предотвратят рецидивите. 

Meropenem (1) Меропенем се въвежда венозно – струйно за 5 min или под 

форма на инфузия с продължителност 20–30 min.  

(2) При кърмачета и деца от 4 до мес. до 12 г. препоръчваната 

ЕД меропенем е от 10 до 20 mg/kg/8 h. При деца с т.м. над 50 

kg се прилага дозировката при възрастни.  

(3) При деца на възраст от 4 до 18 г. с кистозна белодробна 

фиброза са използвани по-високи ЕД (25 до 40 mg/kg/8 h) за 

лечение на острите обостряния на хроничните възпаления на 

ДДП, като не винаги е постиган етиотропен ефект. При 

менингит също са използвани по-високи дозировки – по 40 

mg/kg/8 h (МЕД е 1 g/8 h).  
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Metamizole  

 

(1) Оралната ЕД за деца над 15 г. и възрастни е 8–16 mg/kg. В 

зависимост от т.м. на пациента посочената ЕД отговаря на 

следната схема: от 16 до 31 kg – 250 mg; от 32 до 46 kg. – 500 

mg; 47–62 kg – 500–750 mg; над 63 kg – 750–1000 mg. При 

нужда тази ЕД може да се повтаря през интервали от 6 до 8 

h. 

(2) Пeроралните капки Hexalgin® (20 к/ml/500 mg) се прилагат от 1 

до 4 пъти дневно на деца над 3 мес. под лекарско 

наблюдение. На бебета от 3 до 11 мес. с т.м. 5–10 kg ЕД е 2 

до 5 к; деца от 1 до 3 г. с т.м. 9–15 kg – 3 до 10 к; от 4 до 6 г. с 

т.м. 16–23 kg – 5 до 15 к; от 7 до 9 г. с т.м. 24–30 kg – 8 до 20 

к; от 10 до 12 г. с т.м. 31–45 kg – 10 до 30 к; от 13 до 14 г. с 

т.м. 46–53 kg – 15 до 35 к; над 15 г. и възрастни – от 20 40 к. 

Hexalgin® не се прилага при деца < 3 мес. и деца с т.м. < 5 kg.   

Methadone Като аналгетик метадонът се назначава p.o., i.m. или s.c. ДД за 

деца е 0,7 mg/kg, разделена на 4 апликации през 6 h 

Methandienone* 

(Bionabol*) 

Приема се орално в следните ДД: 1 до 2 г. – по 40 mcg/kg; 3 до 6 

г. – от 0,5 до 1 mg; 7 до 14 г. – от 1 до 2 mg. Препаратът не 

трябва да се прилага по-продължително време от 28 дни поради 

риск от затваряне на епифизите. Повторен курс е възможен след 

пауза от 30 до 45 дни. 

Methohexital* За обща анестезия: 1–2  mg/kg i.v. (1% разтвор); 5  mg/kg i.m. 

(1% разтвор); 25 mg/kg per rectum (10% разтвор). МЕД е 500 mg. 

Methotrexate При деца над 3 г. метотрексат се инжектира само подкожно. При 

полиартритни форми на ювенилен идиопатичен полиартрит 

началната доза е 10 до 15 mg/седмично. При необходимост тя 

може да се повиши до 20 mg/седмично. 

Methylprednisolonе (1) При лечение на астматичен статус метилпреднизолон се 

инжектира на деца в доза от 1 до 4 mg/kg i.m. (i.v.) в 

продължение на 1 до 3 дни. След стабилизиране на пациента 

ДД се редуцира и по преценка на лекаря се преминава на 

орална терапия (метилпреизолон се приема след хранене). 

Дозировката при кърмачета и малки деца може да бъде 

намалена до 0,5 mg/kg/24 h, но тя трябва да се съобрази с 

терапевтичния отговор.   

(2) При лечение на реакции на отхвърляне след 

трансплантация на органи метипреднизолон се препоръчва 

в дози от 10 до 20 mg/kg/24 h i.v. в продължение на три дни. 

Metronidazole При анаеробни инфекции на деца метронидазол се инфузира 

венозно в доза 7,5 mg/kg/8 h. Инфузиите продължават около 1 h. 

Miconazole  Гелът се прилага орално 4 пъти на ден. ЕД за деца под 14 г. е 

1/4 мерителната чашка. Гелът трябва да се задържи в устата 

колкото е възможно по-дълго, след което се поглъща. 

Midazolam  За въвеждане в наркоза: бавно i.v. от 0,15 до 0,2 mg/kg. 

Midecamycin  

(175 mg/5 ml) 

(1) При деца над г. мидекамицин се прилага орално в доза 400 

mg/8 h под форма на таблетки. 

(2) Суспензията съдържа 175 mg мидексмицин в 5 ml (респ. 35 

mg/ml). На деца от 6 до 10 г. с т.м. до 20 kg тя се предписва в 

доза 15 ml/12 h; от 3 до 5 г. (т.м. до 15 kg) – 10 ml/12 h; 1–2 г. 

(т.м до 10 kg) – 7,5 ml/12 h; бебeта на 2 мес. (т.м. до 5 kg) – 

3,75 ml/12 h. 

Montelukast  

(Singulair®) 

(1) При деца > 15 г. монтелукаст се назначава в ДД 10 mg в един 

орален прием вечер преди лягане.  

(2) Ha деца от 6 до 14 г. се предписват таблетките за дъвчене 

(по 5 mg/24 h) също вечер преди лягане. 

(3) Деца от 6 мес. до 5 г. – по 4 mg гранули (= съдържимото на 1 

саше) един път на ден, вечер. Гранулите се прилагат 
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директно върху езика или устата. Те могат да се поръсят 

върху лъжичка, пълна с храна (студена или със стайна 

температура) като например сладолед, ябълкова каша, 

моркови или ориз. 

Morphine hydrochloride МЕД морфин орално и подкожно за деца от 5 до 6 г. е 2,5 mg; 7–

9 г. – 3 mg; 10–14 г. – 5 mg. МДД са три пъти по-големи от 

еднократните. 

Morphine sulphate  При силна туморна болка: от 0,2 до 0,8 mg/kg/12 h орално. 

Nalidixic acid  ДД за деца над 14 г. е 25–50 mg/kg, разделени в 3–4 приема в 

продължение на 7 до 10 дни. 

Naloxone (1) За отстраняване на постоперативна опиоидна дихателна 

депресия налоксонът се инжектира i.v. в доза 10 mcg/kg.Тази 

се повтаря през 2–3 min до получаване на клиничен отговор.  

(2) При остра интоксикация с морфиномиметици на новородени 

(вкл. недоносени) и деца до 5 г. (или с т.м. под 20 kg) 

налоксонът се инжектира в доза 100 mcg/kg i.v. При липса на 

клиничен отговор същата доза може да се повтори няколко 

пъти през интервали от 2 до 3 min; възможно е обаче да се 

наложи тази ЕД да се приложи още няколко пъти през 

интервали от 20 до 60 min. 

(3) При деца над 5 г. (или с т.м. над 20 kg) с остра опиоидна 

интоксикация венозно се въвеждат 2 mg налоксон. При липса 

на клиничен отговор тази доза може да се повтори няколко 

пъти през интервали от 2–3 min; възможно е баче да се 

наложи същата ЕД да се приложи още няколко пъти през 

интервали от 20 до 60 min. С 1 mcg налоксон се 

отстраняват централните депресивни ефекти на 25 mcg 

хероин. 

Nandrolone  Инжектира се мускулно 1 път в седмицата. Седмичната дозa за 

новородени е 5 mg, a за по-големи деца – от 10 до 25 mg. 

Nelfinavir  На деца на възраст от 3 до 13 г. пероралният прах се назначава 

в доза от 20 до 30 mg /kg 3 пъти на ден по време на хранене или 

с лека закуска. 

Nifuroxazide*  При остра диария от бактериален произход се прилага орално 

в следните дози: деца от 1 мес. до 2,5 г. – по 100 mg през 8–12 h; 

над 2,5 г. – по 200 mg/8 h.  

Nitrazepam При petit mal и акинетични пристъпи се предписва орално в ДД 

от 0,4 до 1,2 mg/kg, разделена на 3 орални приема. 

Nitroprusside  

 

При деца с белодробна хипертония венозната инфузия започва 

с доза 1 mcg/kg/min и при необходимост през интервали от 20 до 

60 min тя се повишава с 1 mcg/kg/min до получаване на желания 

терапевтичнен ефект. Обикновено инфузията се прoвежда със 

скорост 3 mcg/kg/min, а максималната скорост е 5 mcg/kg/min. 

Obidoxim* ЕД обидоксим е 4 mg/kg венозно или мускулно. 

Octreotide  ДД за деца с акромегалия варира от 1 до 10 mcg/kg подкожно. 

Oleum Ricini* При деца над 14 г. се предписва орално еднократно в доза 5–15 

g.  

Ondansetron 

 

При деца над 4 г. се инфузира венозно в доза 5 mg/m2/15 min 

непосредствено преди ХТта. След това се продължава с доза 4 

mg/8 h орално в продължение на 5 дни. 

Oseltamivir  Лечението на грип с озелтамивир започва през първия или 

втория ден от появата на симптомите. Той се назначава орално. 

Приема се със или без храна, но приемането му с храната може 

да подобри неговата поносимост при някои пациенти.  

(1) За лечение на грип на възрастни и деца над 13 г. с КК над 60 

ml/min се предписва в доза 75 mg/12 h в продължение на 5 

дни. За профилактика на грип oseltamivir се прилага в ДД 75 
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mg в 1 прием, най-малко в продължение на 10 дни. 

Профилактиката трябва да започне до 48 h след контакта с 

грипно болни. Безопасността и ефективността на продукта е 

клинично доказана при ежедневното му приемане в ДД 75 mg 

в продължение на 6 седмици.  

(2) При възрастни и деца над 13 г. с КК от 30 до 60 ml/min за 

лечение на грип oseltamivir се приема в доза 30 mg/12 h 5 

дни, а за профилактика – 30 mg/24 h в продължение на 10 

дни. При КК от 10 до 30 ml/min за лечение на грип той се 

приема в доза 30 mg суспензия/24 h 5 дни, а за профилактика 

– 30 mg/48 h в продължение на 10 дни. При УЧФ ДД не 

трябва да се променя.  

(3) За лечение на грип при деца от 1 до 12 г. се използва 

суспензията Tamiflu с концентрация 12 mg/ml. Лечението е 5 

дни и в зависимост от т.м. еднократните дози (които се 

приемат през 12 h), са: <15 kg – 30 mg; от 15.1 до 23 kg – 45 

mg; от 23.1 до 40 kg – 60 mg; > 40.1 kg – 75 mg. По време на 

епидемия профилактично озелтамивир се приема 10 дни в 

същите еднократни дози в зависимост от възрастта  на 

детето, но само един път дневно (профилатичната ДД е два 

пъти по-малка от лечебната ДД).  

(4) Препоръчваната ДД озелтамивир при деца от 0 до 12 мес. за 

лечение е 3 mg/kg/12 h в продъжение на 10 дни, а за 

профилактика при контакт с грипно болни е 3 mg/kg/24 h в 

продъжение на 10 дни. 

Oxacillin* Оралната ДД деца е от 50 до 100 mg/kg, разделени на 4 приема. 

Paracetamol  

 

(1) Оралната ЕД парацетамол за деца под 12 г. варира от 10 до 

15 mg/kg. При необходимост тя може да се прилага през 

интервали не по-кратки от 4 h, като максималният брой 

приеми за едно денонощие е пет. На тези изисквания 

отговарят следните ЕД парацетамол (по FDA): деца от 0 до 3 

мес. – 40 mg; от 4 до 11 мес. – 80 mg; от 1 до 2 г. – 120 mg; от 

2 до 3 г. – 160 mg; от 4 до 5 г. – 240 mg; от 6 до 8 г. – 320 mg; 

от 9 до 10 г. – 400 mg; над 11 г. – 480 mg. МДД парацетамол 

орално за деца на 11 г. е 2,6 g. Парацетамолът не трябва да 

се прилага на деца по-дълго от 3 дни. На доносени деца на 

възраст под 2 мес. и на недоносени деца под 3-месечна 

възраст парацетамол може да се прилага само по лекарско 

предписание. 

(2) На деца с т.м. 30 kg (на около 11 г.) и подрастващи с т.м. под 

50 kg парацетамол (Perfalgan®) се инфузира i.v. в доза 15 

mg/kg 1–4 пъти на ден. МДД е 60 mg/kg, респ. 3 g. За деца с 

т.м. от 10 kg (на около 12 мес.) и до деца с т.м под 33 kg (на 

около 10 г.) той се инфузира i.v. в доза 15 mg/kg (= 1,5 ml 1% 

разтвор/kg) 1–4 пъти на ден. МДД е 60 mg/kg, респ. 2 g. 

Penicillamine  При деца началната ДД пенициламин не трябва да е по-ниска от 

2,5 до 5 mg. Тя може да бъде повишавана постепенно през 4-

седмични интервали за период от 90 до 180 дни. Обичайната ПД 

при деца варира от 15 до 20 mg дневно. ДД се разделя на 3 до 4 

еднакви ЕД. 

Pethidine  На деца петидин се инжектира мускулно или подкожно в доза от 

0,5 до 2 mg/kg през интервали от 4–6 h. 

Phenobarbital 

 

(1) Като седативно средство – по 2 mg/kg/24 h орално или 

ректално, разделени в 3–4 апликации.  

(2) При grand mal – от 3 до 5 mg/kg pro dosi p.o. ТПК, с които се 

постига контрол на гърчовете при деца, е 15 mcg/ml.  

(3) При status epilepticis на деца фенобарбитал се въвежда бавно 
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i.v. (за 1015 min) в ДД 10−20 mg/kg. ПД е 1−6 mg/kg. 

Phenytoin 

 

(1) При grand mal и психомоторни пристъпи ДД варира от 5 до 7 

mg/kg орално, приети еднократно или разделени в два 

приема. 

(2) При status epilepticus и серийни гърчове при деца над 12 г. 

фенитоин се въвежда венозно в начална доза 15 до 20 mg/kg 

т.м. Скоростта на i.v. инжектиране не трябва да превишава 50 

mg phenytoin/min. Ако състоянието се овладее от тази 

начална доза, ПД трябва да е 6 mg/kg/24 h i.v. Ако 

епилептичният статус обаче персистира, след 10 до 30 min, 

може да се въведе i.v. последващи ЕД от 5 mg/kg до 

достигане на сумарна доза от 30 mg/kg. При деца от 2 до 12 г. 

фенитоин се въвежда венозно в доза от 15 до 20 mg/kg бавно 

в продължение на 30 min при скорост 25 mg/min. 

Phytomenadionе 

(Vitamin К1) 

(1) Профилактично на новородени KA-VIT се прилага в ДД 2 к (= 

2 mg фитоменадион) в един орален прием, съответно на 

първия ден след раждането, после в един ден в периода от 

третия до дестия ден и след това в един ден между 

четвъртата и шестата седмица след раждането.  

(2) За лечение на кърмачета или на възрастни KA-VIT се дозира 

съобразно желания терапевтичен ефект: а) За 

предотвратяване на малки кръвоизливи той се приема 

еднократно в доза 1 до 5 к (респ. 1 до 5 mg). б) При средно 

тежки кръвотечения се приемат еднократно 5 до 10 к 

фитамендаион (респ. 5 до 10 mg). 

Piperacillin Въвежда се венозно. При новородени, бебета и деца до 12 г. се 

предписва в ДД от 100 до 200 mg/kg, а при деца над 12 г. – от 

200 до 300 mg/kg. ДД се разделя на 4–6 апликации. 

Praziquantel 

 

(1) При шистозомиаза се прилага орално по 25 mg/8 само един 

ден.  

(2) При клонорхиаза и описторхиаза се назначава по 20 mg/8 h 

също в продължение на 1 ден.  

(3) При чревни цестодози, причинени от Hymenolepis nana, се 

назначава по 25 mg/kg еднократно орално, като след 7–10 

дни лечението се повтаря, а при цестодози, причинени от D. 

latum, T. saginatа или T. solium – по 10–20 mg/kg еднократно. 

Таблетките се поглъщат по време на хранене с малко течност 

без да се дъвчат.  

Promethazine  При гадене и повръщане, свързано с кинетоза, на деца от 6 до 

12 г. прометазин се прилага мускулно в да 12,5 mg. 

Pyrantel*  При аскаридоза се назначава еднократно в доза 5–10 mg/kg. 

Приема се орално по време на хранене. 

Pyrazinamide Предписва се орално в доза от 15 до 30 mg/kg на ден, респ. 50 

mg/kg три пъти седмично, или 75 mg/kg два пъти седмично. 

Pyrimethamine За профилактика на хлороквин-резитентна малария, 

причинена от P. falciparum, пириметаминът се прилага орално в 

доза 0,5 mg/kg/7 дни (МДД е 25 mg), като се започва 14 дни 

преди предстоящото пътуване. Тази дозировка отговаря на 

следните ЕД, приемани в един и същи ден 1 път седмично: за 

деца <4 г. – 6,25 mg; от 4 до 10 г. – 12,5 mg и >14 г. – 25 mg. 

Пириметаминовата профилактика трябва да продължи не само 

през целия престой в ендемичния на малария район, но още 

най-малко 6–10 седмици след като той бъде напуснат.  

Quinidine (Chinidin®) ДД е 15–60 mg/kg орално, разделена в 3 приема. 

Ranitidine  (1) За лечение на активна пептична язва при деца ранитидин се 

прилага орално в ДД от 4 до 8 mg/kg, разделена в две ЕД. 

МДД е 300 mg, терапията продължава 28 дни.  
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(2) При ГЕРБ ранитидин се прилага в ДД от 5 до 10 mg/kg, 

разделена на два орални приема. 

Rifaximin  Оралната ДД за деца над 12 г. е 10–15 mg/kg, а от 3 до 12 г. – от 

20 до 30 mg/kg. ДД се разделя на 3–4 приема. 

Rifampicin  При деца над 3 мес. и повече  рифампицин се прилага в ДД 

10−20 mg/kg (средно 15 mg/kg), разделени в два приема през 12 

h. В случай на недохранване се препоръчва ДД 10 mg/kg. ЕД се 

приема поне 1 h преди или 2 h след хранене. 

Rimantadine  За лечение на грип при деца на възраст от 11 до 14 г. 

римантадин се предписва по 50 mg/8 h, а на деца от 7 до 10 г. – 

по 50 mg/12 h. Продължителността на терапията е 5 дни. 

Ringer Lactat® 

(Hartmann) 

Разтворът на Хартман се въвежда венозно капково в следните 

ориентировъчни дози: за деца с т.м. 2–10 kg – 125 ml; 10–40 kg – 

350 ml; за възрастни (60 kg) – 700 ml. При изгаряне препаратът 

се прилага в доза 1,5 ml/kg, умножена по процента обгорената 

т.п., като се комбинира с 5% глюкоза. 

Rocuronium  При деца се приготвя работен разтвор с концентрация 5 mg/ml. 

На деца до 1 г. рокуроният се инжектира в доза 0,3 mg/kg i.v., а 

над 1 г. – 0,6 mg/kg i.v. ПД е 0,1 mg/kg i.v. 

Roxithromycin  

(от 5 до 8 mg/kg/24 h) 

При деца с т.м. 12–23 kg се прилага орално в доза 50 mg/12 h, а 

при т.м. 24–40 kg – по 100 mg/12 h преди хранене. 

Salbutamol При деца над 2 г. се използва сироп в доза 1–2 mg орално 2–4 

пъти на ден. Cиропите, съдържащи салбутамол, имат 

концентрация 0,04% и в 5 ml има 2 mg субстанция. 

Somatropin  При недостатъчност на растежен хормон се препоръчва ДД от 25 

до 35 mcg/kg соматропин подкожно до достигане на 

окончателния ръст. Терапията се прекатява след първата година 

лечение, ако индексът за стандартно отклонение на скоростта на 

растеж е под +1. Лечението се преустановява при скорост на 

растеж < 2 cm годишно и ако е необходимо потвърждение (ако 

костната възраст е > 14 г. за момичета или > 16 г. за момчета), 

което съответства на затварянето на епифизите. 

Streptomycin* ДД е 20 mg/kg мускулно в една или две апликации. 

Sulfasalazine 

 

При деца над 2-годишна възраст с colitis ulcerosa лечението 

започва с ДД от 40 до 60 mg/kg p.o., разделена на 3 до 6 еднакви 

ЕД. ПД варира от 20 до 30 mg/kg/24 h, разделена в 4 ЕД по 

време или след хранене с достатъчно количество течности.   

Sulpiride  ДД е 5 mg/kg т.м. орално или мускулно, разделена в 2–3 ЕД. 

Sultamicillin  

 

(1) При повечето инфекции ДД султамицилин е 150 mg/kg (което 

съответства на 100 mg/kg ампицилин и 50 mg/kg сулбактам), 

разделени на 3 или 4 апликации (p.o., i.m., i.v.).  

(2) При новородени недоносени деца през първата седмица от 

живота ДД е 2 пъти по-ниска, разделена на 2 апликации. 

Supradyn® На деца над 12 г. се назначава в ДД 1 таблетка. 

Teicoplanin  ДД е от 6 до 10 mg/kg i.m./i.v. в 1 апликация. МДД е 400 mg. 

Terbinafine  ДД орална доза за деца с т.м. над 40 kg е 250 mg, от 20 до 40 kg 

– 125 mg и под 20 kg – 62,5 mg. 

Thiopental (1) Новородени: 4 mg/kg i.v. 

(2) Деца до 1 г.: 6 до 8 mg/kg i.v. 

(3) Деца над 1 г. (> 10 kg т.м.): 5 mg/kg i.v. 

Tetracycline  Орално на деца над 12 г. се предписва в ДД 25–50 mg/kg (МДД е      

 1000 mg), разделена на 4 приема. 

Tienam® 

(imipenem/cilastatin) 

На деца над 3-мес. се прилага в доза 25 mg/kg/6 h под форма 

венозни инфузии с продължителност 60 min. 

Tinidazole  При трихомониаза се приема еднократно орално от двамата 

партньори в доза от 50 до 75 mg/kg. 
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Tobramycin ДД за новородени е 2–3 mg/kg, а за по-големи деца e от 3 до 5 

mg/kg, разделени в 2–3 апликации i.m. (i.v.). 

Tot’Hema® (50 mg Fe2+) На бебета и по-големи деца се предписва орално в ДД от 5 до 10 

mg/kg. 

Tramadol  

 

При деца над 12 мес. се прилага орално или мускулно по 1–2 

mg/kg т.м. 1–4 пъти дневно. 

Tropisetron  ДД за деца над 2 г. с т.м. под 25 kg е 0,2 mg/kg венозно. 

Triamcinolone  

 

На деца от 6 до 12 г. се предписва по 1 инахалация (= 55 mg 

триамцинолон) 3–4 пъти на ден в интервалите при бронхиална 

астма.  

Tussirol® На деца от 6 до 14 г. се предписва от ½ до 1 чаена лъжичка 2–3 

пъти на ден. 

Vancomycin  

 

(1) Под форма на венозна инфузия на новородени до 7 дни се 

влива в доза 15 mg/kg/12 h; новородени от 8 до 30 дни – 15 

mg/kg/8 h и деца над 1 мес. – 10 mg/kg/6 h.  

(2) Орално при псевдомембранозен колит ванкомицин се 

предписва в доза 10 mg/kg/6 h. 

Valproic acid  

 

(1) При деца с т.м. под 25 kg и при новородени валпроевата 

киселина се предписва орално в ДД 20–30 mg/kg, разделена 

в 2–3 приема. 

(2) За деца с т.м. над 25 kg началаната ДД орална доза 

валпроева киселина е от 10 до 15 mg/kg. При необходимост 

ДД може постепенно да се повиши през интервали от 3–4 дни 

до 200 mg. МДД е 2500 mg. ДД се разделя на 2 или 3 

еднократни орални приема след хранене.  

Vibrocil® 

(0,25% Phenylephrine и 

0,025% Dimetindene) 

(1) Капките за нос се предписват на деца от  1 до 6 г. – 1 до 2 к 

във всяка ноздра 3–4 пъти на ден; деца над 6 г. – по 3–4 к във 

всяка ноздра 3–4 пъти дневно.  

(2) Назалният аерозол се прилага при деца над 6 г. по 1–2 

впръсквания във всяка ноздра 3–4 пъти дневно.  

(3) С назалния гел се намазва носната лигавица 3–4 пъти 

дневно при деца над 6 г. 

Xylometazoline  (1) Носни капки 0,05%. При деца от 2 до 5 г. ЕД е 1 до 2 к през 

интервал от 8 до 10 h (максимално 3 пъти дневно); при деца 

от 6 до 11 г. ЕД е 2 до 3 к през интервал от 8 до 10 h 

(максимално 3 пъти дневно). 

(2) Дозиращ назален спрей 0,05%. При деца от 2 до 6 г. във 

всяка ноздра се прави по 1 впръскване през 8 до 10 h; дозата 

за деца от 6 до 12 г. е 2 впръсквания 0.05% разтвор 2 до 3 

пъти на ден. 

(3) Дозиращ назален 0,05% гел. При деца от 3 до 12 г. се прави 

по 1 впръскване във всяка ноздра през 8 до 10 h. 
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ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ* (в сила от 
01.04.2010 г.) 
 

Възраст Имунизация Ваксина Доза 

Първите  

24 h след 

раждането 

Имунизация против хепатит 

тип B (I прием) 

Рекомбинантна хепатит В ваксина 

Engerix 

0,5 ml 

i. m. 

От 48-ия час 

след 

раждането 

Имунизация против 

туберкулоза 

BCG vaccine 0,1 ml 

вътрекожно 

Един месец Имунизация против хепатит 

тип B (II прием) 

Рекомбинантна хепатит В ваксина 

Engerix 

0,5 ml 

i. m. 

Два месеца Имунизация против 

дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит и хемофилус 

инфлуенце (I прием) 

Комбинирана петкомпонентна 

ваксина срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш с ацелуларна 

компонента, инактивирана 

полиомиелитна ваксина, 

конюгирана ваксина срещу 

хемофилус инфлуенце тип В 

Pentaxim 

0,5 ml 

i. m. 

Два месеца Имунизация 

ротив Стрептококкус 

пневмоние (I прием) 

Конюгирана пневмококова 

ваксина 

Synflorix 

0,5 ml 

i. m. 

Три месеца Имунизация против 

дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит и хемофилус 

инфлуенце (II прием) 

Комбинирана петкомпонентна 

ваксина срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш с ацелуларна 

компонента, инактивирана 

полиомиелитна ваксина, 

конюгирана ваксина срещу 

хемофилус инфлуенце тип В 

Pentaxim 

0,5 ml 

i. m. 

Три месеца Имунизация 

против Стрептококкус 

пневмоние (II прием) 

Конюгирана пневмококова 

ваксина 

Synflorix 

0,5 ml 

i. m. 

Четири 

месеца 

Имунизация против 

дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит и хемофилус 

инфлуенце (III прием) 

Комбинирана петкомпонентна 

ваксина срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш с ацелуларна 

компонента, инактивирана 

полиомиелитна ваксина, 

конюгирана ваксина срещу 

хемофилус инфлуенце тип В 

Pentaxim 

0,5 ml 

i. m. 

Четири 

месеца 

Имунизация 

против Стрептококкус 

пневмоние (III прием) 

Конюгирана пневмококова 

ваксина 

Synflorix 

0,5 ml 

i. m. 

Шест месеца Имунизация против хепатит 

тип В (III прием) 

Рекомбинантна хепатит 

В ваксина 

Engerix 

0,5 ml 

i. m. 

Седем 

месеца 

Проверка за белег след БЦЖ 

имунизацията. На децата без 

белег се прави проба Манту 

(5 TU PPD) и отрицателните 

се имунизират. 

BCG vaccine 0,1 ml 

вътрекожно 

12-месеца 

(не по-рано 

от 6 мес. 

Първа реимунизация против 

Стрептококкус пневмоние  

(IV прием) 

Конюгирана пневмококова 

ваксина 

Synflorix 

0,5 ml 

i. m. 
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след  

3-ия прием) 

Тринадесет 

месеца Имунизация против морбили, 

паротит и рубеола 

Триваксина морбили-паротит-

рубеола 

Priorix 

0,5 ml 

s. c.  

или 

i. m. 

Шестнадесет 

месеца 

(1 година и 4 

месеца) 

Първа реимунизация против 

дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит и хемофилус 

инфлуенце (IV прием) 

Комбинирана петкомпонентна 

ваксина срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш с ацелуларна 

компонента, инактивирана 

полиомиелитна ваксина, 

конюгирана ваксина срещу 

хемофилус инфлуенце тип В 

Pentaxim 

0,5 ml 

i. m. 

Шест години 

Реимунизация против 

дифтерия, тетанус, коклюш и 

полиомиелит 

Комбинирана ваксина срещу 

дифтерия, 

тетанус, коклюш и 

полиомиелит  Tetraxim 

0,5 ml 

i. m. 

Седем 

години 

Реимунизация против тубер- 

кулоза (след отрицателна 

проба Манту) 

BCG vaccine 0,1 ml 

вътрекожно 

Единадесет 

години 

Реимунизация против тубер- 

кулоза (след отрицателна 

проба Манту) 

BCG vaccine 0,1 ml 

вътрекожно 

Дванадесет 

години 

Реимунизация против 

морбили, 

паротит и рубеола 

Триваксина морбили-

паротитрубеола 

Priorix 

0,5 ml s. c.  

или i. m. 

Дванадесет 

години 

Реимунизация против тетанус 

и дифтерия 
Tetadif  

0,5 ml 

i. m. 

Седемнаде-

сет години 

Реимунизация против тетанус 

и дифтерия 
Tetadif 

0,5 ml 

i. m. 

Седемнаде-

сет години 

Реимунизация против тубер- 

кулоза (след отрицателна 

проба Манту) 

BCG vaccine 0,1 ml 

вътрекожно 

От 25-ата  

година през 

10 г. 

Реимунизация против тетанус 

и дифтерия 
Tetadif 

0,5 ml 

i. m. 

* От Ноември 2012 г. е въведена незадължителна безплатна ваксинация против HPV с Cervarix или 

Silgard по избор на родителите. 
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НОМОГРМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ПОВЪРХНОСТ 
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ТЕРПЕВТИЧНИ ПЛАЗМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЧЕСТО МОНИТОРИРАНИ 

ЛЕКАРСТВА 
 

Лекарство ТПП 

Amikacin 20–30 mcg/ml 

Carbamazepine 4–10 mcg/ml 

Chinidine 2–6 mcg/ml 

Ciclosporin 100 до 400 ng/ml 

Digoxin 0,8–1,6 ng/ml 

Disopyramide* 2–4 mcg/ml 

Ethosuximide 40–100 mcg/ml 

Flecainide 200–700 ng/ml 

Gentamicin 4–10 mcg/ml 

Lidocaine 1,5– 5 mcg/ml 

Lithium* 0,4–1,0 mmol/l 

Nortriptyline* 50–150 ng/ml 

Phenobarbital 5–25 mcg/ml 

Phenytoin 10–20 mcg/ml 

Primidone* 8–12 mcg/ml 

Procainamide* 3–14 mcg/ml 

Theophylline 5–15 mcg/ml 

Tobramycin 4–10 mcg/ml 

Valproate sodium 30–100 mcg/ml  

 
 

ОСНОВНИ IN VITRO НЕСЪВМЕСТИМОСТИ 
 

Препарат Други лекарства Резултат 

Ампицилин кисели или алкални разтвори Инактивиране 

Бензил-пеницилин витамин C и други кисели разтвори, витамини от 

група B, ванкомицин, амфотерицин, 

въхлехидрати при pH >8, адреналин, ефедрин, 

2% прокаин 

Инактивиране; 

след 12 h преципитиране 

Цефалоспорини калциеви соли, тетрациклини, еритромицин, 

полимиксини 

преципитиране 

Ванкомицин хепарин, бензилпеницилин, хидрокортизон, 

хлорамфеникол 

преципитиране 

Аминозиди хидрокортизон неразтворима утайка 

Тетрациклини лекарства и инфузионни разтвори, съдържащи 

Ca2+, Fe2+, Mg2+, Al3+, бензилпеницилин, 

цефалоспорини, хлорамфеникол, полимиксини, 

хидрокортизон 

образуване на 

нерезорбируеми хелатни 

комплекси, инактивиране, 

преципитиране 

Хлорамфеникол бензилпеницилин, тетрациклини, полимиксини, 

витамини от група B, хидрокортизон 

преципитиране 

Макролиди витамини от група B, манитол неразтворима утайка 

Полимиксини тетрациклини, хлорамфеникол, цефалоспорини, 

хидрокортизон 

преципитиране 

Амфотерицин B бензилпеницилин, тетрациклини, аминогликозиди преципитиране 

B-комплекс аминофилин инактивиране 

Витамин B1 витамин B12 инактивиране, усилване на 

алергичните реакции 

Витамин B1 витамин B2 окисление на В1 

Витамин B2 витамин B12 разрушаване на В2 

Витамин B2 витамин С Инактивиране 

Витамин B6 витамин B12 разрушаване на В6 
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Витамин B12 витамин B1, В2, В6, С, Е, P (биофлавоноиди), 

фолиева киселина (В9) 

разрушаване на витамините 

от кобалтовите йони 

Витамин C менадион, калциев пантотенат, витамин B2 и В12, 

кофеин, натриев бензоат 

инактивиране, разрушаване, 

образуване на утайка 

Витамин E Витамин D окисление на витамин Е 

Дигоксин натриев хидрогенкарбонат, аминофилин, кофеин, 

натриев бензоат 

в алкална среда СГ се 

разрушават и напълно или 

частично се инактивират 

Дигоксин nеостигмин, папаверин, прокаин, атропин; 

витамините B1, В2 и C 

в кисела среда поради 

хидролиза на СГ активността 

им намалява 

Хлорпромазин, 

левомепромазин 

трифлуоперазин 

рингеров разтвор, разтвори на карбонати и 

барбитурати 

неразтворима утайка 

Дифенхидрамин 

Прометазин 

натриев хидрогенкарбонат и други алкални 

разтвори 

неразтворима утайка 

 

 

РЕЦЕПТУРА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ 
 

1. Рецептурни бланки и тяхната валидност 
 

Рецептата (receptum – взето) е писмено нареждане на лекаря до фармацевта за 

приготвяне и отпускане на лекарства за определен пациент и представлява документ с 

медицинско, фармацевтично, финансово и юридическо значение. Право да предписват 

лекарства имат всички правоспособни лекари и зъболекари, регистрирали лечебно 

заведение или работещи в такова заведение1. 

Съгласно Наредба на МЗ № 4/04.2009 г. в рецептурните бланки трябва да се вписва УИН 

на лекаря или зъболекаря и номера на неговия телефон, а в специалните бланки се вписват 

още кода на неговата специалност и регистрационния номер на лечебното заведение, a 

също ЕГН на пациента. Не се вписва ЕГН на лекаря. Редица лекарства се закупуват без 

рецепта (OTC – Over-Тhe-Counter). Техният списък периодично се актуализира от ИАЛ 

(www.bda.bg). 

 Обикновени бели рецептурни бланки (с валидност 6 мес.). Използват се за изписване 

на лекарства, непредизвикващи зависимост. На бели бланки може да се предпишат до 5 

различни лекарствени продукта, респ. прескрипции, като тяхното общо количество трябва да 

осигури не повече от 7 до 10-дневно лечение при острите и 28–30 дни – при хроничните 

заболявания.  

 Бланка на МЗ-НЗОК образец № 5 с валидност 15 дни. Представлява документ за 

отпускане на напълно или частично платени лекарствени продукти от НЗОК. На тези бланки 

се предписват до 3 лекарства, осигуряващи фармакотерапия максимум за 30 дни. 

От началото на м. юли 2009 г. бяха въведени бланки  МЗ-НЗОК образец № 5А с три 

идентични отрязъка – съответно А, В и С. Те имат валидност съответно 15 дни за отрязък 

А, от 30 до 45 дни за отрязък В и от 60 до 75 дни – за отрязък С. По принцип за лечение на 

остри заболявания може да се предписват лекарства за фармакотерапия с 

продължителност до 10 дни, а на хронични заболявания до 90 дни. На тези бланки може да 

се предписват до 3 лекарства. По решние на НЗОК обаче някои антиастматични, сърдечно-

съдови, психотропни, антидиабетични и други лекарства задължително се изписват на 

отделна (респ. самостоятелна) бланка. 

В специална графа отляво на всяка прескрипция се изписва петсимволният (буквено-

цифров) код на предписаното лекарство. Код имат само лекарствени продукти, за които 

НЗОК е сключила договор със съответните фармацевтични фирми, респ. лицензирани 

дистрибутори. В бланката се вписва още УИН (универсалния идетификационен номер) на 

лекаря, МКБ (кода на заболяването по международната класификация на болестите) и ЕГН 

на пациента. 

                                                           
1 Държавен вестник, бр.10/02.02.2001 г.  
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На пациенат се дават два екземпляра от всяка бланка, в които общо практиуващият лекар 

вписва и подпечатва предписаните лекарства в "Рецептурна книжка на хронично болния”. 

Бланките и рецептурната книжка болният представя на фармацевта в аптека, която е 

сключила договор с НЗОК. Съгласно решение на МС ръководството на НЗОК може да 

сключва периодично договори с дистрибутори само за продукти, включени в т. нар. 

Позитивен лекарствен списък, който също подлежи на периодична актуализация. В 

зависимост от реда за предписване на лекарства, които частично или изцяло се заплащат 

от НЗОК, се различават следните основни групи (в сила от 16.05.2003 г.): I група (с подгрупи 

А, B и C) включва лекарства, които се предписват по протокол от специалист – хирург, 

уролог, кардиолог, пулмолог, педиатър, невролог и др.; II група включва лекарства, които се 

предписват от общопрактикуващия лекар (GP), но само след задължителна консултация със 

специалист; III група включва лекарства, които се предписват по преценка на GP.  

 Зелени рецептурни бланки на МЗ за упойващи и психотропни вещества с валидност 

7 дни. Служат за предписване на лекарствa от групата на барбитурати (напр. Phenobarbital), 

анксиолитици (Bromazepam, Diazepam и др.), които при продължително приложение могат да 

предизвикат зависимост. Всяка зелена бланка се издава в 3 еднакви екземпляра и се намира 

под строг контрол в продължение на 10 години. Изпълняват се в специално лицензирани 

аптеки.  

 Жълти рецептурни бланки на МЗ за упойващи и психотропни вещества с валидност 

7 дни. Различават се от зелените само по цвета си. Служат за предписване на опиоидни 

аналгетици (морфин, дихидрокодеин, петидин, фентанил и др.), предизикващи сравнително 

по-бързо зависимост. Всяка жълта бланка се издава в 3 еднакви екземпляра и се намира под 

строг контрол в продължение на 10 години. Изпълнява се в специално лицензирана 

аптека. Жълтите рецептурни бланки обикновено се предписват в онкодиспансерите въз 

основа на протокол, подписан от трима лекари. Подпечатаният в регистрацията на 

онкодиспасера протокол се прикрепя към здравния картон на пациента, издаден от 

съответния онкодиспнасер въз основа на епикризите на болния. Издадената по този 

начин рецепта се изпълнява само в присъствие на личните карти на пацициента и 

обслужавщото го лице, плюс личният здрaвен картон на болния, в който фармацевтът 

регистрира отпуснатите медикаменти. Предписаните от онкодиспнасерите опиоидни 

аналгетици се реимбурсират изцяло от НЗОК. Ако обаче жълтата бланка не е издадена от 

онкодиспансер и се изпълнява в друга лицензирана аптека, стойността на лекарствата се 

заплаща. 

 Бели бланки с една синя лента на МЗ. Служат за предписване на скъпо струващи 

лекарства, заплащани от републиканския бюджет, а не от НЗОК. 

 

2. Части на рецептата и съкращения 
 

Основните части на класическата рецепта включват:  Inscriptio – надпис. Съдържа 

съдържа наименованието на лечебното заведение, името и фамилията на лекаря с неговия 

УИН (универсален идентифика-ционен номер), селището и датата);  Praepositio – 

предложение (изразява се със съкращението “Rp/” или “Rp.:” и означава “Recipe – Вземи!”);  

Praescriptio – предписание (вж. по-долу);  Subscriptio (технически указания за приготвяне 

и отпускане на лекарствените продукти, броя на лекарствените форми и/или опаковки);  

Signatura – означение (изразява се със съкращението S. – означи, респ. напиши, след което 

на български език се посочва начинът на прилагане на лекарството);  Nomen medici – 

подпис на лекаря или зъболекаря и печат с неговия УИН (ако този номер не е посочен още 

първата част на рецептата ) след фамилното име на лекаря или зъболекаря.  Nomen 

aegroti – име, възраст, адрес и домашен (или GSM) телефон на пациента. Когато лекарят 

предписва лекарства за себе си, вместо името на пациента той може да напише: “Ad usum 

proprium” (за собствена употреба) или “Pro uso suo” (за самия себе си). В някои случаи в 

горния десен ъгъл на рецептурната бланка лекарят пише “Statim!” (веднага), “Cito!” (бързо) 

или "За дете на 6 мес.". Означението "Verte!" (обърни!) или “Vertatur” (да се обърне) се 

поставя в долната част на рецептурната бланка, когато се налага да се изписват 

прескрипции и на обратната ù страна. В този случай подписът на лекаря и печатът се 

поставят след последната прескрипция. 

В предписанието четливо се изписва търговското наименование на лекарството на 

латински език в родителен падеж. Ако фирмата производител е дала наименованието на 
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лекарството на анлийски, респ. френски, испански или немски език, в предписанието се 

вписва това наименование. Лекарствата могат да бъдат предписвани и с техните 

международни наименования, но тази възможност е рядко срещана. Всяко наименование 

трябва да започва с главна буква и на нов ред. След наименованието се посочва дозата.  

При предписване на дадено лекарство в скоби под първото лекарство може да се 

добави втори препарат за замяна, ако в аптеката нямат първия. Вторият препарат трябва да 

е от същата фармакологична, респ. анатомо-терапевтична група. Дозите на лекарства се 

означават по системата SI, т.е. с цели числа, като се посочва мерната единица – g, mg и 

микрограм (когато дозата на лекарството е изразена в микрограми, това изрично се 

пише, без всякакви съкращения – micrograms). Между дозата и мерната единица се 

оставя един интервал. У нас вместо десетична точка все още се използва запетайка. Също 

така по традиция по-възрастните лекари често означават дозите на лекарствата в грамове, 

като не посочват мерната единица. Например: 10 g означават като 10,0; 1 g – 1,0; 1 dg – 0,1; 1 

cg – 0,01 и 1 mg – 0,001.  

Някои лекарства се дозират в международни единици (UI – unita internationalia или  IU – 

international units, респ. в MUI – млн. международни единици, напр. бензилпеницилин), 

каликреининхибиторни единици (KIU) и др. Дозите на лекарства, предписани под форма на 

разтвор, се изразяват като концентрация в процент и обем в ml, респ. маса в g.  

При изписване на готови лекарствени форми, представляващи комбинации от няколко 

лекарства, в повечето случаи не се означава тяхната доза, което обикновено не се отнася за 

комбинация от две противомикробни средства (напр. Co-Trimoxazole 480 mg), за 

комбинираните антихипертензивни лекарства (напр. Co-Diovan 80 mg/12.5 mg) и др.  

Преобладаващият брой прескрипции са официнални (от officina sanitatis – аптека). Те 

съдържат готови лекарствени форми (таблетки, разтвори, унгвенти и др.). Самата 

лекарствена форма може да бъде посочена още в прескрипциото (у нас по традиция тя по-

често е посочва в субскрипциото) пред и след наименованието на лекарството. Например: 

Rp./ Tab. Analgini 0,5 g 

Rp./ Flac. (респ. Gran. или Susp.) Zinnati 125 mg/5 ml – 50 ml.  

В случая с препарата Zinnat „50 ml” означава обемът суспензия, който се получава след 

суспезиране на гранулите, съгласно указанията на фирмата производител и/или 

притежател на разрешението за употреба на съотвения лекарствен продукт.  

Сега сравнително рядко се предписват магистрални прескрипции. В тях лекарят (magister 

medicine) изброява едно под друго всички лекарства, включени в прескрипцията. Понякога в 

тези прескрипции той използва съкращенията āā (ana partes aequales – по равни части) и 

q.s. (quantum satis – колкото е необходимо) или предлога ad (до, към).  

 

Най-честите съкращения в субскрипциото са следните: 

D. scat. № 1 in tab. (Da scatulam № 1 in tabulettis – Дай една кутийка, респ. опаковка, в 

таблетки. 

D. scat. № 2 (Da scatulas № 2) – Дай две кутийки, респ. опаковки. 

D. scat. II. – Дай две кутийки, респ. опаковки. 

D. t. d. № 5 in amp. (Da tales doses № 5 in ampullis) – Дай такива дози на брой 5 в ампули. 

D. flac. № 1. – Дай един флакон. 

D. tub. № 1. (Da tubam № 1) – Дай 1 тубичка, напр. унгвент, крем или желе. 

M. f. pulv. (Misce fiat pulvis) – Смеси да стане прах. 

M. D. (Misce. Da.) – Смеси. Дай.  

След сигнатурата в класическите бели рецептурни бланки се поставя знак (#) за 

разделяне на прескрипциите една от друга. 

 

 

 Особености, отнасящи се за рецептурните бланки на НЗОК:  

1. Лекарствената форма се вписва в прескрипциото след името на лекарството и пред 

неговата доза, като се отделя със запетайки. 

2. Броят на предписаните опаковки в субскрипциото се посочва с арабска цифра 

(последвана с изписване с букви, поставени в скоби). 

3. Точно под съкращението „S.” се пише: „За: 30 (тридесет) дни” (ако дните са по-малко, 

това съответно се вписва). 
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Примерна официнална прескрипция според изискванията на НЗОК: 

 

Rp./ Concor, film-coated tablets, 5 mg 

        D. 1 (една) оп. 

        S. По 1 таблетка сутрин (много колеги пишат само „1 х1”). 

        За: 30 (тридесет) дни. 

 

3. Лекарствени форми 
 

Лекарствената форма е удобно за приложение състояние, придадено на лекарството с 

цел постигане на желания ефект (лечебен, профилактичен, диагностичен или промяна на 

физиологична функция). Едно и също лекарство може да има няколко лекарствени форми, 

прилагани по различен начин например глицерилтринитрат (лингвети, TTS, разтвори за i.v. 

инфузия).  

Лекарственият препарат е конкретното лекарството в съответната форма (напр. 

таблетки Аспирин, разтвор на Нивалин, мехлем Флуцинар). Препаратите в зависимост от 

очистеността им от баластни вещества се разделят на: галенови (създадени преди близо 

2000 г. – тинктури, екстракти, сиропи, спиртове, ароматни води, инфузи, декокти, чайове), 

максимално очистени фитопрепарати (наричани често неогаленови), специалитети 

(съдържат едно или повече чисти химически съединения) и биопрепарати (ваксини, 

имуноглобулини, серуми, MAB-лекарства и др.).  

Лекарственият продукт е всъщност препаратът, поставен в опаковка (блистер, кутийка, 

туба, ампула, флакон, бутилка (bottle), инфузионен сак, саше, капсула) плюс листовка, 

предназначена за пациента. В последните години съществува тенденция да се отрича 

понятието лекарствен препарат. В действителност пациентът купува лекарствен 

продукт, но на него му се прилага или той приема лекарствен препарат.  

 

3.1. Твърди лекарствени форми 
 

 Таблетка (tabuletta, -ae, tablet) – дозирана лекарствена форма, получена чрез 

пресоване на съдържащите се в нея лекарствени и помощни вещества. Различават се 

таблетки за орално и парентерално приложение. Някои таблетки имат една или повече 

бразди, което позволява разделянето им на две или повече еднакви части (дози), напр. 

Sintrom®. Таблетката съдържа лекарствено вещество и помощни вещества. Общото 

количество на лекарството и помощните вещества в таблетката най-често варира от 100 до 

1000 mg като количеството на активната субстанция обикновено варира от 0,5 до 500 mg. 

Различават се няколко основни групи помощни вещества: лубриканти, дезинтегранти, 

свързващи и гранулиращи вещества, и дилуенти. Лубрикантите (lubricants) се прибавят в 

процеса на производство за постигане на гладка повръхност на таблетката (например 

магнезиев стеарат). Дилуентите (diluents или fillers) като глюкоза, лактоза, натриев хлорид и 

калциев сулфат увеличават големината на таблетката и придават достатъчния за 

лесното ú хващане и преглъщане обем. Свързващите вещества (желатин, глюкоза) и 

гранулиращите вещества (арабска гума) свързват съставките на таблетката. 

Дезинтегриращите вещества (disintegrants) улесняват разтварянето на таблетката 

(например какаово масло, натриев бикарбонат, нишесте). Oбикновените бели таблетки 

отстъпват на по-нови таблетни форми с редица предимства. Лингветите (linguettae) и 

букалните таблетки (tabulettae buccales – buccal tablets) са подходящи, когато е нужен бърз 

ефект. Лингветите (напр. Nitrocor®, Nitroglycerin®) се поставят под езика, а букалните 

таблетки – между бузата и зъбната редица. И с двата вида таблетки се избягва бързото 

метаболизиране на лекарството при първото му преминаване през черния дроб. 

Дъвчащите таблетки (chewing tablets) като Aspirin Protect®, Immunocomplex®, Zentel® и 

други също осигуряват значителна първоначална сублингвална резорбция на активното 

вещество. Съществуват т. нар. flash-tablets (напр. Rapidol® – парацетамол) с много бързо 

действие, които се смучат без да се дъвчат. Дисперсибилните (диспергиращи се) 

таблетките, като антибиотикът Duomox® (Amoxicllin), могат да се поглъщат цели или да се 

приемат като предварително се разтворят в чаша с 50–100 ml вода, разбъркат се добре и 

след това се се погълъщат. Същестуват и орално диспергиращи се таблетки (ODT). Те се 
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поставят върху езика и се изчаква да се  разтворят, след което се поглъщат, без или с вода 

според предпочитанията на пациента. Филмираните таблетки (film-tabulettae, респ. film-

coаted tablets) имат лаково покритие, повишаващо устойчивостта им към светлина, топлина и 

влага. Ентеросолвентните таблетки (tabulettae enterosolventes) се разпадат в алкалната 

среда на червата, защото съдържат лекарства, дразнещи стомашната лигавица или 

разрушаващи се от стомашния сок. Към депо-таблетките (depot-tabulettae) се отнасят 

ретардните (напр. Isоdinit retard®) и SR (sustained release) таблетките  с удължено 

освобождаване на активното вещество (напр. Isoptin SR® и Tertеnsif SR®), MR (modified 

release) таблетките с модифицирано (също удължено) освобождаване на лекарствената 

форма (напр. Preductal MR®) и OCAS-таблетките (орално контролирана абсорбционна 

система, напр. Omnic®). С тях се постига забавена и относително постоянна (платовидна) 

стомашно-чревна резорбция на лекарствата и поддържане на ТПК продължително време 

(12–24 h). При препарата Omnic Tocas® (Tamsulosin – орално контролирана абсорбционна 

система) уроселективният α1A-блокер тамсулозин, ефективен при ДХП, е включен в матрикс, 

представляващ гел, който съдържа своя собствена водна среда, осигуряваща равномерна 

резорбция дори в кóлона, където количеството на водата е най-ниско, а резорбцията – най-

слаба. Ефервесцентните таблетки (tabulettae effervescentes, effervescent tablets) се 

поставят предварително в чаша със 150–200 ml вода. Изчаква се те да се разпаднат, при 

което се освобождава въглероден диоксид, ускоряващ резорбцията на лекарството и 

улесняващ приемането му. Tаблетките за смучене (пастили, compressed lozenge) се 

оставят в устната кухина до пълното им разтапяне. В такава таблетна форма се предписват 

стоматоантисептиците и фарингеални антисептици (Efisol®, Neo-angin®, Septolete® и др.). 

Таблетките за парентерално приложение най-често са вагинални и имплантационни 

(implantation tablets).  

 Дражета (dragéеs, респ.  sugar-coated tablets) – филмирана дозирана лекарствена 

форма за орално приемане, получена чрез многократно наслояване на помощни вещества 

(захар, какао, лакове). Могат да се разглеждат като подвид на филмираните таблетки. На 

пациенти със захарен диабет не се предписват.  

 Капсули (capsulaе, -orum, capsules) – обвивки за дозирани прахообразни, гранулирани 

или течни лекарства, които най-често са горчиви или оцветяват зъбите. Предписват се 

орално. Желатинови капсули. Различават се меки, или еластични (capsulae gelatinosae 

molles s. elasticae; soft capsules), твърди с капаче (capsulae gelatinosae operculatae; hard 

capsules) и други желатинови капсули. В еластични капсули (наричани още перли) се 

изписват мастноразтворими витамини и рициново масло. Капсулите с капаче обикновено 

съдържат антибиотици. В прескрипциите обикновено не се посочва видът на капсулите. 

Нишестените капсули (capsulae amylaceae, cahet tablets) се използват рядко. Някои 

лекарства за лечение на бронхиална астма се произвеждат под форма на инхалационни 

капсули (inhalation vapour capsules).  

 Праховете (pulveres, powders) се прилагат орално или външно. Според състава се 

различават прости (съдържащи едно лекарство) и сложни прахове. Според начина на 

дозиране праховете за p.o. приложение могат да бъдат разделени (на 1 прием се приема 1 

прах) и неразделени (на 1 прием се приема част от общото количество). Праховете за 

външно приложение могат да бъдат: pulvis adspersorius (прах за посипване, или пудра), pulvis 

insufflatorius (прах за вдухване), pulvis dentifricus (зъбен прах). При изписване в прахове на 

силно действащи лекарства в еднократни дози, по-малки от 100 mg, се приготвят смеси с 

млечна захар в съотношение 1:10 или 1:100. Някои лекарствени смеси се втечняват и не 

трябва да се комбинират в състава на сложни прахове.  

 Гранулите (granulae, -orum, granules) служат за приготвяне на суспензии, използвани 

обикновено в педиатричната практика при предписване на някои антибиотици. Под форма на 

гранули (“сухи сиропи”) лекарствата имат много по-голяма трайност в сравнение с 

приготвените от тях суспензии.  

 Сборът (species, -ei) съдържа изсушени растителни дроги, нарязани ситно или стрити 

на прах. От сборове при домашни условия се приготвят билкови чайове (herbal teas) за 

орална или външна употреба. Често използван е чаят на известния наш уролог проф. д-р 

Ст. Ламбрев. Този чай притежава диуретичен, хемостатичен и противовъзпалителен ефект 

и се прилага като помощно средство при хронични цистит, простатит, ДХП и др. 

Напоследък се увеличава броят на разтворимите билкови чайове (instant herbal teas).  
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 Сашета (sachets) са непроникаеми обвивки по-често за твърди, но също за меки 

дозирани лекарствени форми. Те съдържат често конвенционални или ефервесцентни 

прахове, гранули или таблетки (напр. Alka Seltzer − таблетки по 324 mg) и дори мази (гелове, 

кремове и други за външна апликация). Когато сашетата съдържат твърди лекарствени 

форми, тяхното съдържимо се разтваря в 150–200 ml вода, преди да се изпие, напр. Fervex® 

и Smecta®.  

 Хапчетата (pilulаe, -orum, pills) се изписват изключително рядко като магистрални 

прескрипции. Представляват остаряла дозирана сферична лекарствена форма с маса 100–

500 mg. Като помощни вещества (excipiens) се използват нишесте, млечна захар, каолин, 

гъсти растителни екстракти и захарен сироп, чието количество се означава с q.s.  

 

Rp./ Nitrocori 0,5 mg (или 500 micrograms) 

        Da scatulam № 1 in linguettis. 

        Signa. По 1 лингвета под езика. 

                      #  

Rp./ Trichomonacidi  500 mg 

        D. scat. № 1 in tab. vagin. 

        S. По 1 табл. вагинално вечер. 

                     #  

Rp./ Lexotani 3 mg 

        D.t.d. № 1 in tabl. 

        S. По 1 табл. през 2–3 дни вечер 30 минути преди лягане (на зелена бланка). 

                     #  

Rp./ Levofloxacini  500 mg 

        D. t. D. № 10 in film-tabl. 

        S. По 1 таблeтка на ден в продължение на 10 дни. 

                     # 

Rp./ Ciprofloxacini  500 mg 

        Da tales doses № 10 in film-tabulettis. 

        (респ. Da tales doses № 10 in film-coated tablets)       

        S. По 1 таблeтка през 12 чaса пет дни. 

                     # 

Rp./ Aspirini 500 mg 

       Da scatulas № 2 in tabultettis. 

       Scribe. По 1 таблетка 1–3 пъти на ден след хранене. 

                     # 

Rp./ Lodoz 5 mg/6,25 mg 

  D. scat № 1 in film-coated tabl. 

       S. По 1 таблетка на ден сутрин. 

(Всяка таблетка съдържа: 5 mg бизопролол и 6,25 mg хидрохлоротиазид) 

                     # 

Rp./ Allergosani 25 mg 

       D. scat. № 1 in drag. 

       (респ. Da scatulam № 1 in sugar-coated tablets) 

       S. По 3 x 1 таблетка на ден.  

                           #  

Rp./ Amoxicillini  500 mg 

       Da scatulas № 2 in capsulis. 

       Signa. По 1 капспула на 6 часа пет дни. 

                     # 

Rp./ Azatrili 250 mg 

       D. scat. № 1 in caps. 

       S. I ден – 500 mg в 1 прием; от II до V ден – по 250 mg на ден. 

                     # 

Rp./ Tab. Biseptoli 480 mg 

        D. scat. № 1 in tabl. 

        S. По 2 табл./12 часа пет дни. 

                     # 
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Rp./ Pulv. Natrii hydrocarbonatis  50 g 

        D. S. По половин чаена лъжичка 3–4 пъти дневно (прост неразделен прах). 

                     # 

Rp./ Coffeini Natrii benzoatis 0,05    (респ. 50 mg) 

        Codeini phosphatis 0,01           (респ. 10 mg) 

        Analgini 0,50                             (респ. 500 mg) 

        M. f. pulv. D. t. d. № 20. 

        S. По 1 прах 3 пъти дневно (сложен разделен прах). 

                       # 

Rp./ Pulv. Smecta 3 g 

        D. scat. № 1 in sachets. 

        S. По 1 саше 3 пъти на ден. Съдържимото на 1 саше се суспензира в 100 мл вода.  

                       # 

Rp./ Flor. Tiliae 

        Flor. Chamomillae 

        Hb. Thymi  āā  30 g 

        M.D.S. 1 суп. лъж. дрога се залива с 300 мл вряща вода (доза за 1 ден). След изстиване 

се прави  гаргара 3–4 пъти на ден (при стоматити, ангина, фарингит).                        

                     # 

Rp./ Fr. Cynosbati 

        Fr. Juniperi 

        Fol. Betulae  āā  20 g 

        Hb. Equiseti 

        Rad. Rubiae  āā  40 g 

        MDS. 1 суп. лъж. дрога се вари в 200 мл вода 15 мин. Пие се 3 х 2 суп. лъж. на ден (при 

фосфатна литиаза). 

 

3.2. Течни лекарствени форми 
 

 Разтворът (solutio, -onis) съдържа едно лекарство и един разтворител. Разтворите са 

бистри прозрачни течности за орално, външно или инжекционно приложение. Изписват се в 

съкратена и несъкратена форма. Разтворите, подобно на микстурите, капките, инфузите, 

декоктите, емулсиите и суспензиите са неразделени лекарствени форми. За изчисляването 

на еднократната доза на лекарството е необходимо да се знае, че 1 суп. лъж. воден разтвор 

има маса 15 g, а една чаена – 5 g. При изписване на разтворите в съкратена форма дозата 

на лекарството се означава като концентрация в процент и маса на разтвора в g, респ. обем 

в ml. Процентната концентрация на разтвора показва колко грама лекарство има в 100 

ml, респ. 100 g разтвор. Пред наименованието на лекарството се пише Sol. (Solutionis). 

Когато разтворителят е вода, той не се означава. Официналните разтвори и микстури се 

изписват само в съкратена форма. Опаковката им е стъклен или пластмасов флакон.  

 Микстурата (mixtura, -ae) съдържа поне 3 съставки. Получава се при разтваряне или 

смесване на няколко лекарства в различни течни основи (вода, спирт, глицерин). Понякога в 

микстури се включват инфузи, декокти, тинктури. За разлика от разтворите микстурите могат 

да бъдат мътни и да съдържат утайка. В този случай преди употреба се разклащат (mixturae 

agitandae). Обикновено микстурите се прилагат орално или външно. Изчисляването на 

еднократните дози за всяко лекарство, включено в тях, се извършва както при разтворите. 

Общото количeство на микстурите, подобно на това на разтворите, е 150–300 g (т.е. 10–20 

суп. лъж.) за възрастни и 100 g (= 20 чаени лъжички) – за деца. Сиропът, който при 

микстурите за орално приложение се добавя като Remedium corrigens (коригиращо вкуса 

лекарство), при възрастни е 20%, а при деца – 30% от общото им количество.  

 Капките (guttae, drops) съдържат силно действащи лекарства. Предписват се в 

количество от 10 до 30 g. Трябва да се съхраняват на недостъпно за деца място. Назначават 

се орално или външно – напр. в носа (nasal drops), очите (eye drops, collyrium), външния 

слухов проход (ear drops). Според състава им могат да бъдат разтвори, микстури, тинктури. В 

1 g воден разтвор има 20 к. Ориентировъчно 1 g масло съдържа 40 к, 1 g спирт – 60 к и 1 g 

етер – 80 к. Официналните капки имат годност до 30 дни след отваряне на флакона.  

 Слуз (mucilago, -inis). Слузите намаляват местния дразнещ ефект на някои лекарства 

(напр. излезлия от употреба хипнотик хлоралхидрат). Получават се чрез разтваряне на 
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слузни вещества от растителен произход или чрез извличане на такива вещества от 

растителни  източници, като Radix Althaeae, Gummi arabicum, Amylum.  

 Линиментът  (linimentum, -i) е гъста, вискозна течност за външно приложение. Съдържа 

прозрачни смеси на взаимно разтворими вещества, желеобразни смеси, емулсии или 

суспензии. Много ревулзивни средства са линименти.  

 Емулсията (emulsio, – onis, emulsion) е течна, млекоподобна, грубодисперсна система. 

Съдържа две или повече неразтворими една в друга течни фази. Хомогенността ù се 

поддържа с прах от арабска гума, глицерин, полисорбати или ултразвук. Арабската 

гума се произвежда от втвърдения сок, извлечан от сенегалската акация в Сенегал, Судан и 

Сомалия. Представлява смес от полизахариди и гликопротеини, използвани често в 

хранителната индустрия като стабилизатор под номер Е414. Тя се се използва още в 

печатането, производството на бои, лепило, козметика и различни индустриални продукти. 

Полисорбатите (Tween 20, 40, 60 и 80) са клас емулгатори, използвани в козметиката 

(поддъражат стабилността на етеричните масла в неразтворими във вода продукти) и във 

фармацевтичната индустрия.  

 Суспензията (suspensio, -onis) е макрохетерогенна дисперсна система на твърди, 

неразтворими в течна среда лекарства. Суспензиите обикновено се предписват орално 

или външно. От гранулирани форми (гранулати) на някои лекарства (амоксицилин, 

цефуроксим и други антибиотици) се приготвят суспензии за орално приемане, 

предназначени за деца. Отначало флаконът (респ. бутилката − bottle) се разклаща, за да се 

размесят сухите гранули, след което капачката се отвива. Гранулите във флакона се заливат 

с преварена и охладена вода до маркировачната линия на флакона и капачката се затваря 

плътно. Флаконът се обръща с капачката надолу и се разклаща интензивно в продължение 

на поне 2 min. След това флаконът се обръща в нормално положение и отново силно се 

разклаща. Преди всяка употреба флаконът се разклаща за хомогенизиране на суспензията. 

След приготвяне на суспензията препаратът има срок на годност от 10 до 14 дни, съхраняван 

в хладилник при температура от 2 до 8 °C.  

 Запарка (infusum, -i) и отвара (decoctum, -i). Представляват водни извлеци от 

растителни дроги. Инфузите, които се получават от по-нежни дроги, се варят на водна баня 

15 min, а декоктите – 30 min. Инфузите се прецеждат, след като изстинат, а декоктите – 

докато са горещи. Трайността на запарките и отварите е малка. Те често се включват в 

състава на различни микстури. Съотношението между дрогата и водата се изразява с дроб, 

числителят на която означава количеството суха дрога в грамове, а знаменателят – 

количеството вода, с която се залива дрогата. В зависимост от активността на дрогата 

съотношението дрога/вода варира от 1:10 до 1:400.  

 Инжекционни лекарствени форми. Представляват стерилни водни или маслени 

разтвори, суспензии, емулсии. Готовите инжекционни форми се изписват в ампули 

(аmpulla, -ae), флакони, банки за инфузия (направени от неутрално стъкло), картриджи 

(cartridges – пълнители или патрони, напр. повечето инсулини), карпули (carpules – патрони, 

напр. местни анестетици за стоматологичната практика) и предварително напълнени 

спринцовки (pre-filled syringes) с игли (injection needles) – напр. нискомолекулни хепарини, 

интерферони и противогрипни ваксини. Лекарства, чиито разтвори са нестабилни (някои 

антибиотици, ГКС и др.), се изписват в т. нар. “сухи” ампули или флакони, съдържащи 

прахообразна субстанция и лиофилизат, които се разтварят по стерилен начин ex tempore 

(непосредствено преди употреба). Днес рядко се изписват течни лекарствени форми за 

инжектиране, приготвени в аптеката по магистрални прескрипции. Най-често 

инжекционните разтвори се прилагат венозно (i.v.), венозно капково (респ. с помощта на 

инфузионна или перфузионна помпа), мускулно (i.m.) и подкожно (s.c.). Хипертоничните 

водни разтвори се инжектират само венозно – бавно струйно или капково. Лекарства, 

представляващи маслени разтвори, суспензии или емулсии, се прилагат мускулно и по-рядко 

– подкожно. Напоследък са получени фини стабилни маслени емулсии за i.v. капково 

въвеждане при необходимост от парентерално хранене (напр. Intralipid® и Lipofundin®).  

 

Rp./ Natrii citratis              6 g 

        Aquae Menthae ad 150 g 

        M. D. S. По 1 супена лъжица 3 пъти на ден. 

                    # 

Rp./ Sol. Natrii citratis 4% 50 g 
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       D. S. 3 х 1 суп. лъж. на ден. 

                    # 

Rp./ T-rae Adonidis vernalis 

       T-rae Crataegi 

       T-rae Valerianae āā 10 ml 

       M. D. S. 3 х 15 капки дневно. 

                    # 

Rp./ Infusi radicis Primulae 6,0/180,0 

       Ephedrini hydrochloridi 0,3 

       Liquoris Ammonii anisati 

       Natrii benzoatis āā 3,0 

       Sirupi Althaeae ad 225,0 

       M. D. S. 3 x 1 супена лъжица на ден. 

                    # 

Rp./ T-rae Valerianae 20 ml 

       D. S. 3 х 20 капки дневно. 

                   # 

Rp./ Sol. Xylopharmi 0,1% 10 ml 

       D. flac. № 1. 

       S. По 2–3 капки в носа 3 пъти дневно. 

                    # 

Rp./ Furotalgini  5 ml 

        D. S. По 5 капки 3–4 пъти на ден в болното ухо. 

                    # 

Rp./ Sol. Iodi spirituosae 5% 50 g 

        (T-rae Jodi 50 g) 

        D. flac. № 1. 

        S. За антисептична обработка. 

                     # 

Rp./ Sol. Argenti nitratis 1% 10 ml 

        D. S. По 1 к в очите на новороденото, след което веднага се прави промивка с физ. 

разтвор.                                                              

                     # 

Rp./ Decocti rad. Althaeae 10,0/200,0 

        D. S. По 1 супена лъжица 4–5 пъти дневно. 

                      # 

Rp./ Emuls. olei Ricini 10% 100 g 

        D. S. Да се изпие наведнъж. 

                      # 

Rp./ Sol. Nivalini 0,25% 1 ml 

       (респ. Sol. Nivalini 2,5 mg/1 ml) 

       D. t. d. № 20 in amp. 

       S. По 1 мл подкожно на ден. 

                     # 

Rp./ Sol. Lydoli 100 mg/2 ml 

        Da tales doses III in ampullis. 

   S. По 1 мл мускулно (на жълта бланка). 

                # 

Rp./ Flac. Zinnati 125 mg/5 ml – 50 ml 

        (респ. Granulorum Zinnati 125 mg/5 ml – 50 ml) 

        (респ. Susp. Zinnati 125 mg/5 ml – 50 ml) 

        D. S. По 2 мл през 12 часа 5 дни (за дете с т. м. 10 кг).  

        ДД е 10 mg/kg т. м, разделена в два орални приема. Гранулите във флакона се заливат 

с преварена и охладена вода до маркировачната линия на флакона. Преди всяка употреба 

флаконът се разклаща. Получава се суспензия с концентрация 125 mg/5 ml. В предписанието 

е важно да се посочи пълната курсова доза, защото Zinnat се отпуска още в две лекарствени 

форми: Zinnat 250 mg/5 ml – 50 ml и 250 mg/5 ml – 100 ml и трябва да с уточни коя от трите 

лекарствени форми се предписва. 
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                   # 

Rp./ Gran. Cefzili 125 mg/5 ml – 60 ml 

        (респ. Suspensionis Cefzili 125 mg/5 – 60 ml) 

        D. flac. № 1. 

        S. По 5 мл през 12 часа (за дете с т. м. 10 кг) в продължение на 5 дни.  

        ДД варира от 10 до 20 мг/кг т. м., разделена в два орални приема. Гранулите във 

флакона се заливат с преварена и охладена вода до маркировачната линия на флакона. 

Получава се суспензия с концентрация 125 mg/5 ml. Преди всяка употреба флаконът се 

разклаща.  

                   # 

Rp./ Fraxiparini 0.3 ml 

        D. t. d. № 10 in pre-filled syringes. 

        S. По 0.3 мл на ден подкожно в умбиликалната област  

        в продължение на 7–14 дни. 

 

3.3. Полутвърди (меки) лекарствени форми 
 

 Мехлемът (unguentum, -i, ointment) е неразделена лекарственa формa за външно 

приложение с мека консистенция. Съдържа основа (vehiculum) и прахообразни вещества < 

25% (по Eur. Ph.), равномерно разпределени в нея. Има мастни, мастоподобни, 

въглеводородни, хидрофилни, емулсионни, абсорбционни и други мазеви основи. 

Включването на диметилсулфоксид в мазевата основа повишава проникването на ГКС в 

дълбочина на дермата. Според начина на приложение се различават unguentum dermaticum, 

ophthalmicum, nasale, haemorrhoidale (с апликатори към опaковата за целия лечебен курс), 

gingivale и др. Официналните унгвенти се изписват в тубички, а магистралните – в 

несъкратена форма.  

 Желето (gel) има хидрогелна основа и прониква добре през кожата и лигавиците. 

Различават се дермален, назален, орален, гингивален, оромукозален, очен, ушен, 

уретрален, ендоцервикален, ректален и други гелове, които се отпускат в туби или сашета.  

 Кремовете (crèmes, creams) се различават от унгвентите по това, че съдържат 

значителна водна фаза. След прилагане върху кожата тази фаза се изпарява, което 

предизвиква охлаждане (cold cream). В сравнение с унгвентите кремовете проникват по-

дълбоко. Съществуват дермални, ректални, вагинални и други кремове. Вагиналните 

кремове се отпускат с индивидуални апликатори (напр. за лечение на микози или като 

спермициди). Изписват се в туби (като неразделена форма), а някои в сашета (като ЕД − 

например Imiquimod).  

 Пастата (pasta, -ae, paste) има по-гъста в сравнение с унгвентите консистенция, защото 

съдържа над 25% прахообразни вещества. Резорбира се по-трудно, но се задържа по-дълго 

време върху кожата. Съществуват кожни и зъбни пасти. Различават се хигиенни, 

профилактични, лечебни, девитализиращи пулпата и други зъбни пасти (toothpastes).  

 Свещичка (suppositorium, -i, suppository) – твърда при стайна температура и стопяваща 

се при температурата на тялото дозирана лекарствена форма. Най-често се използват 

свещички за анално (suppositoria rectalia), по-рядко – за вагинално (suppositoria vaginalia) и 

най-рядко за уретрално (bacilli) приложение. Като вехикулум свещичките съдържат Butyrum 

Cacao (с точка на топене 30–34  C), желатиноглицеринова основа, сапуноглицеринова 

основа и др. Ако в една магистрална  прескрипция не е посочен вехикулумът, се използва 

какаово масло. Магистралните свещички се приготвят ръчно в аптеките чрез изливане в 

специални форми и последващо пресоване. При анално приложение на свещичките се 

постига локален или резорбтивен ефект, като в последния случай се заобикаля черният 

дроб.  

 Пластир (emplastrum, -i). Класическите пластири, напр. Charta Sinapis® и други, се 

използват предимно като ревулзaнти. През последните години се въвеждат трансдермални 

терапевтични системи (TTS) с контролирано освобождаване на включените в тях 

лекарства. С тях се постига равномерна перкутанна резорбция и продължителен ефект. 

Препаратът Nicotinell® TTS се използва за облекчаване на никотиновата абстиненция. При 

пластирите, съдържащи глицерилтринитрат (Deponit® TTS, Nitroderm® TTS), 

антистенокардният ефект продължава 24 h, а при тези, съдържащи фентанил, аналгезията 

продължава 72 h. Значително облекчение на климактеричната симптоматика се получава при 
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използване на TTS, съдържащи женски полови хормони (напр. Algogesics® TTS Climara® TTS, 

Estraderm® TTS).  

 Пластинка (plaque, discus). Някои лекарства се произвеждат под форма на протективни 

дискове (съдържащи унгвент със салицилова киселина) за лечение на мазоли или очни 

пластинки (съдържащи антибактериални средства) за лечение на конюнктивити.  

 Пяна (foam). Някои противомикробни (напр. Gentamicin), спермицидни и други 

лекарства се произвеждат под форма на пяна за външна апликация – дермална, вагинална 

(vaginal foam) и др.  

 Тъканните лепила (sealants) се използват в хирургията (напр. Gluetiss®).  Меки 

лекарствени форми са също лечебните дъвки – medicated chewing gum (напр.Nicorette mint® 

за лечение на табакизъм),  червилата и някои други козметични продукти.  

 

Rp./ Acidi salicylici 2 g 

       Acidi benzoici 4 g 

       Vaselini ad 24 g 

       M. f. unguentum. 

       D. S. За мазане на пръстите на краката вечер. 

                     # 

Rp./ Crème Lamisili 1% 15 g 

        Da tubam № 1. 

        S. За намазване 2 пъти на ден в продължение на 1 седмица  

                                # 

Rp./ Crème Flucinari 15 g 

        D. S. Външно (за лечение на екзема). 

               # 

Rp./ Troxevasini gel 2% 40 g 

        D. tub. № 1. 

        S. За втриване в кожата на подбедрицата 2 пъти на ден. 

                     # 

Rp./ Zinci oxydi 

  Amyli āā 25 g 

  Vaselini  50 g 

  M. f. pasta. 

       D. S. Външно (при изгаряне). 

                     # 

Rp./ Supp. Ultraproct  

       D. scat № 1. 

       S. По 1 свещичка в ануса 1–3 пъти дневно (при хемороиди). 

                      # 

Rp./ Extr. Belladonnae 20 mg 

       Aethylmorphini 10 mg 

       Butyri Cacao q.s. 

       M. f. supp. D. t. d. № 6. 

       S. По 1 свещичка в ануса. 

                # 

Rp./ Deponit TTS 5 mg/24 h 

   D. t. d. № 10. 

   S. По 1 пластир дневно в прекордиалната област (пластирът се залепва сутрин и се 

отлепва вечер, за да се предотврати развитието на привикване). 

                # 

Rp./ Algogesic TTS 25 micrograms/h 

   D. t. d. № 10. 

        S. По 1 пластир през 72 часа. Пластирът се залепва върху неувредена и суха 

повърхност на кожата на рамото, гърдите или гърба след внимателно почистване на кожата 

(евентуално остригване, но не и обръсване), като се притиска леко, за да се осъществи 

добър контакт (на жълта бланка!). 

 

3.4. Въздухообразни лекарствени форми 
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Въздухообразните лекарствени форми включват газове (райски газ, карбоген, кислород), 

пàри на летливи течности (етер, дезфлуран, изофлуран, халотан) и аерозоли (spray). 

Аерозолните форми са хетерогенна дисперсна система на течни или твърди лекарства в 

газообразна дисперсна среда. Те съдържат различни пропеленти (доскоро фреон, сега – 

други газове) с помощта, на които лекарствата се изхвърлят под налягане от херметично 

затворени флакони. По-усъвършенствана форма са дозираните аерозоли. Съществуват 

течни и прахообразни аерозоли за външно и инхалационно приложение. За инхалация се 

прилагат аерозоли с размер на частиците 0,5–3 mcm. 

 

Rp./ Ventolin inhaler 0,1 mg (или 100 micrograms) 

       D. flac. № 1. 

       S. По 1 инахалация (= 0,1 mg салбутамол) 1–4 пъти на ден (при астматичен пристъп). 

                     # 

Rp./ Serevent inhaler 25 micrograms 

        D. flac. № 1. 

        S. По 2 инахалации (2 х 25 mcg салметерол) 2 пъти на ден (за поддържащо лечение при 

бронхиална астма). 

                     # 

Rp./ Seretide inhaler 25 micrograms /125 micrograms 

        D. flac. № 1. 

        S. 2 x 1 инахалация на ден (за поддържащо лечение при бронхиална астма 

(еднократната доза съдържа 25 mcg салметерол и 125 mcg флутиказон). 

                     # 

Rp./ Vibrocil spray 10 ml 

        D. flac. № 1. 

        S. По 1–2 впръсквания във всяка ноздра 3–4 пъти на ден (при вазомоторни и алергични 

ринити). 

                     # 

Rp./ Nitrolingual spray 0,4 mg (или 400 micrograms) 

        D. flac. № 1. 

        S. По 1 впръскване под езика, след което устата се затваря за около 1 мин и пациентът 

диша през носа (при стенокарден пристъп). 

 

4. Съхранение на лекарствените продукти при домашни условия 
 

В домашни условия лекарствата се съхраняват на сухо и защитено от светлина място при 

температура под 25 С. Лекарствените продукти трябва да се съхраняват в техните 

оригинални опаковки като се запазва и придружаващата ги листовка, предназначена за 

пациента. Опаковките най-често са първични (блистери, сашета, ампули, картриджи, 

флакони, бутилки, туби) и вторични (картонени кутийки − скатули). Всички налични 

лекарства трябва да бъдат съхранявани на места, недостъпни за деца.  

Приготвените по указания на фирмата-производител антибактериални суспензии могат 

да се съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 °С в продължение на 10 до 14 

дни. При същата температура инсулиновите препарати се съхраняват до 4 седмици, като 

не бива да замръзват.  

Официналните мази (кремове, пасти, унгвенти, гелове) и капки (носни, ушни, очни, 

перорални) са годни за употреба в продължение на 4 седмици ( ≈ 1 мес.) след отваряне на 

опаковката. След този срок те следва да се изхвърлят по екологично безоопасен начин. 

 

 

КАКВО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ЛЕКАРСТВАТА?  
 

Лекарствата са химически вещества или комбинации от тях, които се прилагат на 
организма за лечение, профилактика или диагностика на заболявания, а също – за 
коригиране на физиологичните функции (например при състояние на безтегловност, в 
условия на студ и повишена радиация или за предотвратяване на нежелана бременност). 
Като продукти те трябва да бъдат разрешени за употреба в дадена държава от 
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упълномощени органи в определена лекарствена форма и опаковка с листовка, 
предназначена за пациента. Често се използват две опаковки: първична (блистер, саше, 
ампула, капсула, флакон, бутилка, туба и др.) и вторична (картонена кутия − скатула). Не са 
лекарства МИ, ХД, БАД и ХПП.  

Генерични лекарства. Те са еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт с 
абсолютнo същата химическа структура и притежават същото международно прието 
непатентно наименование (INN), респ. ATC код. По своите качества, безопасност и 
терапевтична ефективност генериците са идентични с оригиналните лекарства, но са с 20 до 
90% по-евтини от тях. За да се осигури необходимия достъп на болните до генерични 
лекарства е необходимо те да навлизат на пазара веднага след изтичането на патента на 
референтния, респ. оригиналния фармацевтичен продукт. 

Биологични (биофармацевтични, биотехнологични) лекарства. Използват се за 
профилактика, диагностика и лечение на онкологични, метаболитни, кръвни и други заболя-
вания. Всички биологични лекарствени продукти са по същество променливи, защото те са 
произведени от живи организми. Съдържат протеини под форма на антитела срещу 
съдовия ендотелен растежен фактор, тумор-некротизиращия фактор алфа и др.; цитокини 
(интерлевкини, интерферони, колони-стимулиращи фактори); кръвосъсирващи фактори; 
хормони (еритропоетин, фоликулостимулиращ хормон, човешки хорионгонадотропин, 
човешки растежен хормон, инсулин, глюкагон, тиреотропин); ензими (тромболитици, 
глюкоцерброзидаза, панкреатични ензими), пегилирани продукти  и др. 

Биоподобни лекарства (biosimiliras). Те по същество са нови биологични продукти, 

различни от генеричните продукти, които са напълно идентични с оригиналния лекарствен 

продукт. При биоподобните лекарства молекулите не са идентични, но трябва да са колкото е 

възможно по-сходни на биологичните (биофармацевтичните) оригинали. Биоподобните 

лекарства имат много по-достъпни цени от биофармацевтичните, които всъщност са техните 

оригинали. Условно биоподобните лекарства могат да се раглеждат като полусинтети-

чни биологични продукти. В последните 10 г. ЕМА е одобрила 19 биоподобни лекарствени 

продукта, които отговарят на 6 категории референтни биологични лекарства: 

епоетини, филграстими, инсулини, фолитропини, растежен хормон (somatropin) и 

моноклонални антитела (MAB). 
Регистрацията и контролът върху лекарствата у нас се осъществява от ИАЛ 

(Изпълнителна агенция по лекарства). Първата държавна институция от този род е 
създадена в САЩ (1938) и е наречена FDA (Food and Drug Agency). В ЕС действа EMA 
(European Medicine Agency). 

Съществуват няколко основни процедури за пускане на пазара на ЕС на нови 
лекарства. Най-често се прилагат централизираната и децентрализираната процедури. 
Техните решения ежемесечно се публикуват на сайтовете на ЕМА и съответната държава-
членка на ЕС.  

Централизирана процедура. Разрешението за употреба се издава от ЕМА. Тази проце-
дура е задължителна за всички нови (оригинални) лекарства, вкл. биотехнологични 
(биологични и биоподобни), продукти за лечение на ЗД, СПИН (и други вирусни инфекции), 
тумори, нервно-дегенеративни заболявания, автоимунни заболявания (болест на Адисон, РА, 
МС, синдром на Сьорген, пернициозна анемия, миастения гравис, дерматомиозит, тиреоидит 
на Хашимото и др.). Лекарствата, получили разрешение за упо-треба, по централизираната 
процедура могат да се рапространяват на територията на всички държави-членки на ЕС. 

Децентрализирана процедура. Разрешението за употреба се издава от съответната 
национална (държавна) агенция на страната-членка на ЕС и то важи само на нейна терито-
рия. Тази процедура се прилага, ако лекарственият продукт не е включен в рамките на цент-
рализираната процедура и за него няма преди това издадено национално разрешение за 
упореба. 
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APPENDIX 
 

ANAFTIN® (Sinclair Pharma Srl) – gel 12% 8 ml в туба с апликатор (оп. 1 бр.). МИ. Съдържа 

поливинилпиролидон, малтодекстрин, пропилен, гликол, натриев бензоат, бензалкониев 

хлорид, натриев хиалуринат, екстракт от алое и др. Облекчава ранички по оралната мукоза, 

вкл. афтозен стоматит и афтозни язви или ранички, причинени от скоби и неудобни 

зъбни протези. Върху наранената област се нансят по 1–2 к гел. Не трябва се пие или 

употребява храна в следващите 60 min. Процедурата се повтаря 3–4 пъти на ден. 

 

ARNIKAMED DOLOR® (Dr. Teiss Naturwaren GmbH) – гел в туби по 50 и 100 g. ▲в 100 g гел се 

съдържат 24 g тинктура от цветове на Arnica montana L. (1:10) при екстрагент 70% етанол. 

Съдържа танини, етерично масло и други БАВ с противовъзпалителен и аналгетичен 

ефект. 

Показания: За облекчаване на натъртвания, навяхвания и локализрана миалгия. 

Приложение: На възрастни деца над 12 г. гелът се прилага на тънък слой върху 

засегнатото място 2–3 пъти на ден в продължение на не повече от 2 седмици. Ако оабче 

симптомите продължат повече от 3 дни по време на приложение на гела, е необходим 

лекарски преглед.  

Нежелани реакции: Сърбеж, еритем. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

продукта, бременност, кърмене, деца под 12 г. 

 

GASTRITOL® (Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG) – перорална течност в кафяви стъклени 

бутилки от 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Фитопрепарат, съдържащ течни екстракти от  

цветове на лайка (2 ml), стръкове от пачи очиболец (3.5 ml), корени от сладко коренче (1.5 

ml), корени от пищялка (0.5 ml), стръкове от пресечка (0.5 ml) и стръкове от горчив пелин (0.5 

ml). Гастритол образува защитен слой върху раздразнената СЧ мукоза. Облекчава симптоми 

на безапетитие, пирозис, метероризъм, леки СЧ спазми, неспецифична диария. На 

възрастни и деца > 12 г. се препоръчва с доза 30 к (= 1.3 ml) 3 пъти на ден. Ако болестните 

симптоми продължат 4–6 дни, е необходим лекарски преглед. 

 

PRASTERONE – INN (АТС код: все не е определен)  
●Intrarosa® (Endoceutics Ltd) – песари 6,5 mg (оп. 28 бр. плюс 6 апликатора). Продуктът 

е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Прастерон представлява 
дехидроепиандростерон – прекурсорен стероид, който се превръща в естрогени и андрогени. 
Затова Intrarosa се различава от естроген-съдържащите препарати, тъй като той доставя и 
андрогенни метаболити.  При интравагиналана терапия с Intrarosa се наблюдава естроген-
медиирано нарастване на броя на повърхностните и интермедиерните клетки и намаляване 
на броя на парабазалните клетки в лигавица на влагалището, рН на влагалището се 
понижава до нормални стойности и се улеснява растежа на нормалната бактериална 
микрофлора.   

Показания: Умерени до тежки симптоми на вулварна и вагинална атрофия при жени в 

постменопауза. 

Приложение: Препоръчителната доза е 6,5 mg прастерон (=  1 песар) веднъж дневно, 

вечер преди лягане. Песарът може да се постави във влагалището с пръст или с апликатор, 

съдържащ се в опаковката. Той се поставя във влагалището дотам, докъдето може спокойно 

да влезе без сила. Не е необходима корекция на дозата при жени в старческа възраст. 

Предупреждения и предпазни мерки: Наблюдаван е до 2 пъти по-висок риск от 

диагностициране на РМЖ при жени, приемащи комбинирана терапия с естроген-прогестаген 

в продължение на повече от 5 г. Рискът от ИБС е леко повишен при жени на възраст > 60 г., 

приемащи комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ. 

Нежелани реакции: Секрет в мястото на апликация, промени в цитонамазката, колебания 

в т.м., цервикални или матоочни полипи, доброкачествени образования на гърдата. Проти-

вопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество, неизяснено генитално кърве-

не, ендометриален рак, нелекувана ендометриална хиперплазия, остро чернодробно заболя-

ване, венозно тромбоемболия, тромботични нарушения, стенокардия, ОМИ, ИМИ, порфирия, 

бременност, кърмене.  
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STRIMVELIS® (АТС код: не е определен) (GSK Trading Services Ltd) – инфузионна дисперсия 

50 ml в сакове (оп. 1бр.). Този продукт е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Strimvelis представлява автоложна обогатена фракция, която съдържа от 1 до 

10 млн. CD34+ клетки /ml, трансудирани с ретровирусен вектор, кодиращ кДНК последовател-

ност на човешка аденозин дезаминаза.     

Показания: Лечение на пациенти с тежък комбиниран имунодефицит, който се дължи на 

дефицит на аденозин дезаминазa (ADA-SCID), ако няма подходящ роднина – донор на 

стволови клетки, съвместими по отношение на човешки левкоцитни антигени (HLA).   

Приложение: Стримвелис се прилага в специализирани трансплантационни центрове. 

Предназанчен е за автоложна употреба. Той може да се приложи само един път! (1) 

Подготовка преди лечение. Препоръчва се i.v. инжектиране на бусулфан (0,5 mg/kg/6 h) в 

продължение на два последователни дни, като се започне 72 h преди приложение на 

Стримвелис. Общата сумарн доза бусулфан е 4 mg/kg, разделена на 8 дози по 0,5 mg/kg. 

Плазмените нива на бусулфан се измерват след първата доза във всеки от дните чрез 

серийни кръвни проби Ако AUC на бусулфан превиши 4000 ng/ml/h (респ. 974 mcmol/l/min), 

дозата трябва да се редуцира. (2) Премедикация. Извършва се чрез венозно приложение на 

H1-блокер 15-30 min преди i.v. инфузия на Стримвелис. (3) Препоръчителната доза 

Стримвелис варира от 2 до 20 млн. CD34+ клетки/kg. Ако Стримвелис съдържа по-малко от 2 

млн. CD34+ клетки/kg, лекарят преценява дали да продължи прилогането, въз основа на 

индивидуална оценка на съотношението полза/риск. Стримвелис се инфузира венозно 

посредством трансфузионна система с филтри, предназначени за употреба с такива 

системи, за да се предотврати нежалано отстраняване на клетки от продукта. Скоростта на 

инфузия на Стримвелис е ≤ 5 ml/kg/h, а продължителността около 20 min. След приложение 

трябва да се използва спринцовка от 50 ml, напълнена с физиологичен разтвор, за 

промиване на сака. 

Нежелани реакции: Анемия, неутропения, пирексия; хипертония; астма, алергичен ринит, 

атопичен дерматит, екзема; елевация н чернодробните ензими, автоимунен хепатит; 

автоимунна хемолитична или апластична анемия, автоимунна тромбоцитопения; 

положителни резултати за наличие на антинуклеарни антитела, антинеутрофилни 

цитоплазмени антитела или гладкомускулни антитела; синдром на Guillain-Barré. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, анамнеза за левкемия или 

миелодисплазия в миналото, положително изследване за HIV. Стримвелис не е изследван за 

трансмисивни инфекциозни агенти. Поради това медицинските специалисти, работещи с 

продукта трябва да спазват подходящи предпазни мерки, за да избегнат потенциално 

предаване на инфекциозни заболявания. 

 

TELOTRISTAT ETIPRATE – INN (АТС код: не е определен)  

●Xеrmelo® (Ipsen Pharma) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 90 и 180 бр.).  

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Телотристат 

инхибира L-триптофан хидроксилазите и потиска биосинтеза на серотонин, който има 

ключова роля в регулирането на секрецията, перисталтиката, възпалението и чувствител-

ността на СЧТ и се свръхсекретира при пациенти с карциноиден синдром.  

  Показания: За лечение на диария при карциноиден синдром в комбинация със 

соматостатинов аналог при възрастни с неадекватен контрол от монотерпия с аналози на 

сомотостатина. 

Приложение: Препоръчителната доза телотристат е 250 mg три пъти дневно, по време на 

хранене. При леко УЧФ препаратът се приема по 250 mg два пъти дневно, а при умерено 

УЧФ – 250 mg един път дневно.  

Предупреждения: Няма специфични препоръки относно дозата при пациенти с леко или 

умерено УБФ. Телотристат намалява честотата на дефекацията. Съобщава се за 

констипация при пациенти, използващи по-висока доза (500 mg/24 h). 

Нежелани реакции: Отслабване на апетита, главоболие, раздуване на корема, 

констипация, флатуленция, елевация на ALT, AST и алкалната фосфатаза, периферен оток, 

пирексия. Противопоказания: Повишена чувствителност към телотристат или някое от 

помощните вещества, тежко УЧФ, кърмене, бременност. 
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TEKTROTYD® (АТС код: не е определен) (Narodowe Centrum Badan Jadrowych) – кит под 

форма на бели лиофилизати 20 mcg за радиофармацевтичен препарат, във флакони. 

Съдържа HYPNIC-[D-Phe1, Tyr3-Octreotide] trifluoroacetate. След радиомаркиране с разтвор на 

натриев пертехнетат  се получава разтвор на 99mTc тектротид. Последният се използва при 

възрастни като допълнение в диагностиката и локализацията на невроендокринни тумори, 

носещи рецептори за соматостатин. 

 

THERESIENOIL® (Theresienoil GmbH) − билково масло 15 ml в туби (оп. 1 бр.). МИ. 

Препоръчва се при изгаряния от I, II и III  степен, слънчеви изгаряния, рани, ухапвания от 

насекоми и белези. 

 

VENETOCLAX – INN (АТС код: не е определен)  

●Venclyxto® (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки от 10 mg (оп. по 10 и 14 бр.), 50 mg (оп. по 

5 и 7 бр.) и 100 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ▼Има терминален полуживот 26 h. ▲Венетоклакс е селек-

тивен и мощен инхибитор на антиапоптозния протеин B-клетъчен лимфом-2.  

Показания: (1) За монотерапия на ХЛЛ при наличие на 17p делеция или TP53 мутация 

при възрастни болни, които са неподходящи или са имали неуспех при лечение с инхибитор 

на сигналния път на В-клетъчния рецептор. (2) За монотерапия на ХЛЛ при наличие на 17p 

делеция или TP53 мутация при възрастни болни, които са неподходящи или са имали 

неуспех както с химио-имунотерапия, така също и с инхибитор на сигналния път на В-

клетъчния рецептор-2. 

Приложение: Началната ДД през първите 7 дни е 20 mg венетоклакс. Таблетките се 

приемат цели с чаша вода по едно и също време на деня, по време на хранене. Трябва да се 

избягва приема на продукти (сок) от грейпфрут, севилски портокал или звезден плод 

(карамбол). ДД през втората седмица е 50 mg, през третата седмица – 100 mg, през 

четвъртата седмица – 200 mg и след петата седмица 400 mg. ДД се прилага орална в 1 

прием. С петседмичната титрационна схема на дозиране се намалява туморния товар и се 

понижава рискът от развитие на синдрома на туморен разпад (СТР). Терапията продължава 

до пргресия на заболяването или до поява на непоносимост.   

Взаимодействия: Комедикацията с мощни или умерени инхибитори на CYP3A повишава 

значително пламените нива на венетоклас и може да увеличи риска от развитие на СТР. 

Храната (особено съдържашата мазнини) повишава оралната бионаличност на продукта. 

Предупреждения и предпазни мерки: Пациентите трябва да бъдат хидратирани 

адекватно по време на титриране на ДД, за да се намил рискът от СТР. Те трябва да бъдат 

инструктирани да пият по 1500 до 2000 литра вода дневно. При болни с високи серумни нива 

на пикочна киселина и с риск от развитие на СТР антихиперурикемичните средства трябва да 

се прилагат 2 до 3 дни преди започване на терапията. Необходимо е да се изследвват 

биохимичните показатели на всички пациенти още преди приема на първата доза 

венетоклакс, за да може да се оцени бъбречната функция и се коригират съществуващите 

отклонения. Евентуалните електролитни отклонения изискват незабавна корекция. 

Следващата доза не трябва да се прилага, докато не бъдат оценени биохимичните 

показатели на 24-ия час. Същите правила важат при преминаване на ДД от 50, 100, 200 и 400 

mg. При част от болните, особено тези с по висок риск от СТР, е възможно да се наложи 

хоспиталиация в деня на прием на първата доза венетоклакс с цел по ефективна 

профилактика и мониториране през първите 24 h. В случай, че в кръвните биохимични 

показатели се появят отклонения, насочващи към развитие на СТР, дозата за следващия ден 

не трябва да се приема. Ако показателите се нормализират в рамките на 24 до 48 h от 

последната доза, лечението с венетолакс може да се възобнови със същата ДД. При случай 

на проявен СТР, чието нормализиране изисква повече от два дни, лечението може да се 

възобнови при намалена ДД. Терапията с венетоклас трябва да се прекрати при проява на 

хехематологична токсичност от 3-а или 4-а степен с инфекция, фебрилитет или при 

хематологична токсичност от 4-а степен (без лимфопения). Когато токсичността отслабне до 

1-а степен или се постигне нормализиране на биохимичните показатели, терапията може да 

се поднови със същата ДД. При болни, при които ДД венетоклас е редуцирана под 100 mg за 

повече от 14 дни, следва да се обсъди прекратяване на лечението. Ако пациентът пропусне 

приема на венетоклас в рамките на 8 h от обичайнот време на прием, той трябва да приеме 
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пропусната доза същия ден, но ако повърне след приема на дозата, той не трябва да взема 

допълнителна доза същия ден. При умерено УЧФ или УБФ не се налага корекция на ДД. 

Нежелани реакции: Неутроепения, анемия, фебрилна неутропения, лимфопения, 

респираторни инфекции, хиперфосфатемия, СТР, хиперкалиемия, хиперурикемия, 

хипокалциемия, гадене, повръщане, диария или запек, отпадналост, хиперкреатининемия. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, комедикация със силни инхибитори 

на CYP3A4 (в началото и по време на титриране на дозата) или с препарати на жълтия 

кантарион, бременност, кърмене, псцирнти < 18 г. (поради липса на изследвания). 

 

ZALMOXIS® (ATC код: не е определен) (MolMed S.p.A.) – инфузионна дисперсия, съдържаща 

от 5 до 20.106 клетки/ml, в сакове с обем от 10 до 100 ml (оп. по 1 бр.). Продуктът е обект 

на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Zalmoxis съдържа алогенни Т клетки, 

генетично модифицирани с ретровирусен фактор, които кодират трункирана форма на 

рецептора на човешкия NGF с нисък афинитет и тимидинкиназа на herpes simplex I вируса. 

Показания: Адитивна терапия при трансплантанция на хаплоидентични стволови клетки 

при възрастни с високорискови хематологични малигноми. 

Приложение: За възрастни пациенти препоръчваната доза Zalmoxis е 1 ± 0,2 х 107 

клетки/kg под форма на i.v. инфузия пре интервали от 21 до 49 дни след трансплантацията, 

ако не се развие болест на трансплантанта срещу реципиента. Допълнителните инфузии се 

провеждат през около 30-дневни интервали, но не повече от 4 пъти, докато броят на 

циркулиращите Т-лимфоцити достигне ≥ 100 на микролитър. Продуктът обаче не трябва да 

се прилага, ако техият брой е над тези граници в деня на планираната инфузия след 

хаплоидентична HSCT. 

Нежелани реакции: Лимфопролиферативни и имунни нарушения, фебрилна неутропе-

ния, хиперпирексия, бронхит, тромбоцитопения, чревни кръвоизливи, хипохемоглобинемия, 

чернодробна недостатъчност, доброкачествени неоплазми, малигноми (вкл. кисти, полипи и 

др). Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта. Не се препоръчва прилагане на 

Zalmoxis по време на бременност и лактация. 
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