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RIOCIGUAT

ADEMPAS

Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas
este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II
si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE
persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru
ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala
pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu
antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru
tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara
(HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru
ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la
pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau
HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv.

2

FEBUXOSTATUM

ADENURIC

Tratamentul Hiperuricemiei cronice in bolile in care depunerea de urati
a avut deja loc (inclusiv toful gutos si/sau artrita gutoasa in
antecedente sau in prezent). Adenuric este indicat pentru adulti.

Finalizat
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AFLIBERCEPTUM

ZALTRAP 25 mg/ml

Zaltrap in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid
folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic
(CCRm), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de
tratament pe baza de oxaliplatina.

Finalizat
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BELIMUMABUM

BENLYSTA

5

ACLIDINIUM BROMIDUM

BRETARIS GENUAIR 322
micrograme

6

COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL+HCT) CANZENO HCT 8mg/12,5mg

Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la
pacientii adulti cu lupus eritematos sistemis (LES) activ, cu
autoanticorpi pozitivi, cu un grad inalt de activitate a bolii (de exemplu
anticorpi anti-ADNdc pozitivi si complement seric scazut) in ciuda
terapiei standard.
Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea
simptomatologiei bronhopneumoniei obstunctive cronice (BPOC) la
pacientii adulti.
Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin
monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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CERTOLIZUMAB PEGOL

CIMZIA 200mg

Artrita psoriazica. Cimzia, in asociere cu MTX, este indicat in
tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la
tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale
evolutiei bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca
monoterapie in cazul intolerantei la metotrexat sau cand continuarea
tratamentului cu metotrexat este inadecvata. Tratamentul artritei
psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu
medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost
inadecvat.

8

COMBINATII
(DUTASTERIDUM+TAMSULOSINUM)

DUODART 0,5mg/0,4mg

Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei
benigne de prostata (HBP). Reducerea riscului de retentie acuta de
urina (RAU) si a necesitatii interventiilor chirurgicale la pacientii cu
simptome moderate pana la severe de HBP.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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RILPIVIRINUM

EDURANT

Edurant, in asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat
pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane tip 1
(HIV-1) la pacientii adulti netratati anterior cu medicamente
antiretrovirale, cu o incarcatura virala ARN HIV-1≤100000 copii/ml.

10

DEGARELIX

FIRMAGON

Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de
gonadotrofina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacientilor adulti de
sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu
avansat.

Finalizat

11

ULIPRISTALUM ACETATUM

ESMYA

Tratamentul preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale
fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la varsta fertila.

Finalizat
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ETIONAMIDUM

ETIONAMIDA ATB 250 mg

Medicament tuberculostatic de linia a II la pacientii cu rezistenta la
medicatia antituberculoasa de linia I.

Finalizat
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COMBINATII ( VILDAGLIPTINUM +
METFORMINUM)

EUCREAS

Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot
obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de
motformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratali deja
cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate
separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si
anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul
alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati
necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat
in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanata la
regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul
glicemic la pacienti adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si
metformina administrata in monoterapie nu asigura un control
glicemic adecvat.

Finalizat

Finalizat
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COMBINATII (AMLODIPINA+VALSARTAN+HCT)

EXFORGE HCT

Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale ca terapie de substitutie
la pacientii adulti a caror tensiune arteriala este controlata adecvat
prin combinatie cu amlodipina, valsartan si hidroclorotiazida (HCT),
administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu
doua sau un component.

15

AFLIBERCEPTUM

EYLEA 40mg/ml

Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei
maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).

Finalizat
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AFLIBERCEPTUM

EYLEA 40mg/ml

Tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinate de edemul macular
secundar ocluziei venei centrale a retinei (OVCR)

Finalizat
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FERRI CARBOXYMALTOSUM

FERINJECT 50 mg fer/ml

Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt
eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu
insuficienta renala cronica pentru pacientii in predializa.

Finalizat
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FERRI CARBOXYMALTOSUM

FERINJECT 50 mg fer/ml

Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt
eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier
asociate bolilor inflamatorii intestinale.

Finalizat

XGEVA 120mg

Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura
patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei
vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu
metastaze osoase secundare tumorilor solide.

Finalizat

19

DENOSUMAB

20

21

DAPAGLIFLOZINUM

DAPAGLIFLOZINUM

FORXIGA

Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu
diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub
forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un
control corescunzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea
metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei sau tratament
adjuvant asociat in asociere cu alte medicamente care scad
concentratia plasmatica de glucoza, inclusiv insulina, atunci cand
acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control
glicemic corescumzator.

Finalizat

FORXIGA

Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu
diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub
forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un
control corescunzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea
metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei.

Finalizat

FOSTER

FOSTER este indicat in tratamentul de fond al astmului bronsic atunci
cand utilizarea unei combinatii (glucocorticoid inhalator si agonist beta2 adrenergic cu durata lunga de actiune) este adecvata: ● pacien care
nu au raspuns corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator
si agonist beta-2 adrenergic cu durata scurta de actiune administrat la
nevoie sau ● pacien care au raspuns deja corespunzator la
tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu
durata lunga de actiune. A. Terapia de intretinere: FOSTER se
administreaza periodic, ca tratament de intretinere, care se poate
asocia, la nevoie cu un bronhodilatator cu durata scurta de actiune. B.
Terapia de intretinere si de ameliorare a simptomelor: FOSTER se
administreaza periodic, ca tratament de intretinere, si, la nevoie,
pentru controlul simptomatologiei.

Finalizat

Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50%
din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la
pacienti care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu
bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.

Finalizat
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COMBINATII
(BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)

23

COMBINATII
(BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)

FOSTER

24

LANTANUM

FOSRENOL

Fosrenol este indicat la pacienţii adulţi ca agent de fixare a fosfatului
utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienţii cu insuficienţă
renală cronică supuşi hemodializei sau dializei peritoneale continue
ambulatorii (DPCA)

Finalizat
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LANTANUM

EVEROLIMUS

VILDAGLIPTINUM

FOSRENOL

Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienţilor adulţi cu boală renală
cronică, nedializaţi, având nivelul concentraţiei plasmatice de fosfat
≥1,78 mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă
pentru a controla nivelul fosfaţilor.

Finalizat

AFINITOR

Cancer mamar in stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenti,
cu HER2/neu negativ, administrat in combinatie cu exemestane, la
femeile in postmenopauza, fara boala viscerala simptomatica, dupa
recurenta sau progresia bolii in urma administrarii unui inhibitor de
aromataza non-steroidal.

Finalizat

GALVUS

Vidalglipton este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la
adulti: In monoterapie - la pacientri cu control adevcat numai prin
regim alimentar si exercitii si pentru care metformina nu este
recomandata datorita contraindicatiilor sau intolerantei. Ca tratament
oral dublu, in asociere cu - metformina, la pacientii cu control glicemic
insuficient in pofida administrarii dozei maxime tolerate de
metformina in monoterapie, - o sulfoniluree, la pacientii cu control
glicemic insuficient in pofida administrarii dozei maxime tolerate de
sulfoniluree si pentru care tratamentul cu metformina este
recomandabil din cauza contraindicatiilor sau intolerantei, - o
tiazolidindiona, la pacientii cu control glicemic insuficient si la care este
indicata utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, in
asociere cu - o sulfoniluree si o metformina cand exercitiile fizice
impreuna cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigura un
control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicata
pentru administrarea in asociere cu insulina (cu sau fara metformina)
cand regimul alimentar si exercitiile fizice nu asigura un control
glicemic adecvat.

Finalizat
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FINGOLIMODUM

GILENYA

Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru
scleroza multipla recidivanta-remitenta extrem de activa la
urmatoarele grupe de pacienti adulti: - Pacienti cu activitate intensa a
bolii in ciuda tratamentului cu cel putin un tratament de modificare a
bolii (pentru exceptii in informatii privind perioadele de eliminare
completa. Acesti pacienti pot fi definiti ca pacienti care nu au raspuns
la un ciclu complet si adecvat (in mod normal, minim un an de
tratament) cu cel putin un tratament de modificare a bolii. Pacientii
trebuie sa fi avut minim 1 recidiva in anul anterior in timpul
tratamentului sau sa aiba cel putin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul
cranian sau minim 1 leziune ca captare de Gadolinium. Un astfel de
pacient poate fi definit si ca pacient cu o rata nemodificata sau
crescuta de recidiva sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul
anterior; sau, Pacienti cu scleroza multipla recidivanta-remitenta
severa, cu evolutie rapida, definita de 2 sau mai multe recidive
disabilitante intr-un an si 1 sau mai multe leziuni cu captare de
Gadolinium la RMN cranian sau o crestere semnificativa a leziunilor T2
comparativ cu cel mai recent RMN.

Finalizat

Finalizat
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AFATINIBUM

GIOTRIF

Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor
netratati anterior ce Receptori ai Factorului de Crestere Epidermal
(EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici
(NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(le)
EGFR.

30

EVEROLIMUS

AFINITOR

Carcinom celular renal avansat, care au inregistrat progresie a bolii la
sau in urma tratamentului cu terapie tintita asupra FCEV (factor de
crestere endoteliala vasculara).

Finalizat

INCIVO 375 mg

Incivo, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, este indicat in
tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacientii adulti
cu boala hepatica compensata (inclusiv ciroza): - netratati anterior; care au fost tratati anterior cu interferon alfa (pefilat sau nepegilat) in
monoterapie sau in asociere cu ribavirina, inclusiv pacientii cu
recadere, pacientii cu raspuns terapeutic partial sau pacientii care nu
au raspuns la tratament.

Finalizat
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TELAPREVIRUM

32

AXITINIBUM

INLYTA

Inlyta eate indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu carcinom
renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu
sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.

Finalizat

Finalizat
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EPLERENONUM

INSPRA

In asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea riscului
mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare la pacienti adulti cu
insuficienta cardiaca (cronica) clasa II NYHA si disfunctie ventriculara
stanga (FEVS ≤ 30%).

34

PALIPERIDONUM

INVEGA

Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti
cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul
simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la
adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.

Finalizat

Finalizat
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CANAGLIFLOZINUM

INVOKANA

Invokana este indicat la dulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet
zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic fiind
administrat ca monoterapie (in cazul in care doar prin dieta si exercitii
fizice nu se obtine un control glicemic adecvat la pacientii la care
utilizarea de metformin este inadecvata datorita intolerantei sau
contraindicatiilor) sau terapie adjuvanta (terapie adjuvanta la alte
medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci cand acestea,
impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic
adecvat).

36

EVEROLIMUS

AFINITOR

Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau
moderat diferentiate, de origine pancreatica, la adulti cu boala
progresiva.

Finalizat

IRESSA

Iressa este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm
bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell
lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori
exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere
epidermal uman EGFR TK
(linia aII-a).

Finalizat

IRESSA

Tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul
decat cel cu celule mici (NSCLC -non small cell lung cancer ), avansat
loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale
tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman
EGFR_TK.

Finalizat
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GEFITINIBUM

GEFITINIBUM
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COMBINATII ( SITAGLIPTINUM+METFORMINUM)

COMBINATII ( LINAGLIPTINUM+METFORMINUM)

COMBINATII ( LINAGLIPTINUM+METFORMINUM)

COMBINATII (SAXAGLIPTINUM +
METFORMINUM)

JANUMET 50 mg/1000 mg

Pentru pacientii adulti cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat:
●ca adjuvant la dieta si exerci u ﬁzic pentru imbunata rea controlului
glicemic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de
metformin in monoterapie sau la cei care au fost deja tratati cu
asocierea dintre sitagliptin si metformin. ●sub forma de terapie tripla
in asociere cu o sulfoniluree ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la
pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si
o sulfoniluree. ● sub forma de terapie tripla, in asociere cu un agonist
al receptorilor gama activati de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy)
(adica, o tiazolidindiona) ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la
pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si
un agonist PPARy. ● sub forma de terapie adaugata tratamentului cu
insulina (terapie tripla), ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, pentru
imbunatatirea controlului glicemic la pacienti la care doza stabilita de
insulina si metformin in monoterapie nu realizeaza un control glicemic
adecvat.

Finalizat

JENTADUETO

Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 in combinatie
cu o sulfoniluree (de exemplu tratament cu tripla combinatie) ca un
adjuvant la dieta si exercitii fizice la pacientii adulti la care controlul
glicemiei nu se realizeaza adecvat numai prin administrarea dozei
maxime tolerate de metformina si sulfoniluree

Finalizat

JENTADUETO

Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant
al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la
pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei
maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a
administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina

Finalizat

KOMBOGLYZE 2,5/1000mg

Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu
terapie combinata tripla (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta si exercitii
fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu
varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza
maxima tolerata de metformin si sulfoniluree nu asigura un control
glicemic adecvat.

Finalizat
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COMBINATII (SAXAGLIPTINUM +
METFORMINUM)

KOMBOGLYZE 2,5/1000mg

Tratamentul adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru a ameliora
controlul glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu
diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maxima toleranta
de metformin in monoterapie sau la cei care sunt deja tratati cu
combinatia de saxagliptin si metformin sub forma de comprimate
separate; de asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu insulina
(de exemplu terapie combinata cu tripla), ca adjuvant la dieta si
exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii
adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, cand
insulina si metforminul nu asigura un control glicemic adecvat. De
asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de
exemplu terapie combinata tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice
pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta
de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima
toleranta de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic
adecvat.

44

ALEMTUZUMABUM

LEMTRADA 12mg

Pacientii adulti cu scleroza multipla recurent-remisiva (SMRR), cu boala
activa, definita prin caracteristici clinice sau imagistic.

Finalizat
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MINOCYCLINUM

MINOZ MR 100 mg

Tratamentul acneei

Finalizat
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LIXISENATIDUM

LYXUMIA

47

METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA

MIRCERA

48

FOTEMUSTINUM

MUSTOPHORAN®

49

ROTIGOTINUM

NEUPRO

50

NEPAFENACUM

NEVANAC

51

SIMEPREVIRUM

OLYSIO

52

INDACATEROLUM

ONBREZ BREEZHALER

Lyxumia este indicat la adulţi pentru tratamentul diabetului zaharat de
tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemiante, administrate pe cale
orală, şi/sau cu insulină bazală, în vederea obţinerii controlului glicemic
atunci când acestea, împreună cu dieta şi exerciţiul fizic, nu asigură un
control adecvat al glicemiei
Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renale
cronice (IRC) la pacienti adulti.
Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale
Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite
idiopatic, moderat pana la sever
Prevenirea si tratamentul durerilor si inflamatiilor postoperatorii
asociate cu operatia de cataracta.
Olysio, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul
hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.
Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de
intretinere al obstructiei cailor respiratorii la pacienti adulti cu boala
pulmonara obstructiva cronica (BPOC).

Finalizat
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SAXAGLIPTIN

SAXAGLIPTIN

ABATACEPTUM

ABATACEPTUM

ABATACEPTUM

ONGLYZA

Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu
diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in
terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla
in asociere cu metformin, atunci cand monoterapia cu metformin,
impreuna cu dieta si xercitii fizice, nu asigura un control adecvat al
glicemiei, o sulfoniluree, atunci cand monoterapia cu sulfoniluree,
impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control adecvat al
glicemiei la pacientii la care administrarea de motformin este
considerata inadecvata, o tiazolidindiona, atunci cand monoterapia cu
tiazolidindiona, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un
control adecvat al glicemiei, la pacientii la care administrarea unei
tiazolidindione este considerata adecvata, in terapia orala tripla in
asociere cu metformin si o sulfoniluree, atunci cand doar acest
tratament, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control
adecavt al glicemiei.

Finalizat

ONGLYZA

Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu
diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in
terapia combinata, in asociere cu insulina (cu sau fara metformin),
cand acest tratament, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura
un control adecvat al glicemiei.

Finalizat

ORENCIA (1st line)

Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul
poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la
pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul
sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala
(MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de
necroza tumorala (TNF)-alfa.

Finalizat

ORENCIA (2st line)

Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul
poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la
pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul
sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala
(MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de
necroza tumorala (TNF)-alfa.

Finalizat

ORENCIA

Artrita idiopatica juvenila poliarticulara. Orencia in asociere cu
metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatice juvenile
(AIJ) poliarticulare active, forma moderata pana la severa, la copii si
adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la
alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.

Finalizat

58

TAPENTADOLUM

PALEXIA RETARD

Palexia retard este indicat la adulti pentru abordarea terapeutica a
durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice
opioide.

Finalizat

59

INGENOLI MEBUTAS

PICATO

Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie nonhipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.

Finalizat

PRADAXA

FPreventia primara a evenimentelor tromboembolice venoase la
pacientii adulti care au suferit o interventie chirurgicala electiva de
inlocuire completa de sold sau o interventie chirurgicala de inlocuire
completa a genunchiului.

Finalizat

Finalizat
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DABIGATRANUM ETEXILATUM

61

DABIGATRANUM ETEXILATUM

PRADAXA

Preventia accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la
pacienti adulti cu fibrilatie atriala non-valvulare (FANV) ce prezinta
unul sau mai multi dintre urmatorii factori de risc cum sunt:
antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu
(AIT), varsta ≥75 ani, insuficienta cardiaca (NYHA≥ II), diabet zaharat,
hipertensiune arteriala.

62

COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)

PRESTANCE

Hipertensiune arteriala

Finalizat

63

COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)

PRESTANCE

Boala coronariana stabila

Finalizat

64

DENOSUMAB

PROLIA

Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut
de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, nonvertebrale si de sold.

Finalizat

RELVAR ELLIPTA

Relvar Ellipta este indicat in tratamentul regulat la astmul bronsic la
adulti si adolescenti cu varsta de 12 ani si peste, la care este adecvata
utilizarea unui medicament combinat (beta₂ agonisti cu durata lunga
de actiune si corticosteroizi cu administrare inhalatorie): Pacienti la
care nu se obtine un control adecvat prin terapia cu corticosteroizi cu
administrare inhalatorie si beta₂ agonisti cu durata scurta de actiune cu
administrare inhalatorie, utilizata la nevoie.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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COMBINATII (FLUTICASONUM+VILANTEROLUM)

66

COMBINATII (FLUTICASONUM+VILANTEROLUM)

RELVAR ELLIPTA

Relvar Ellipta este indicat în tratamentul simptomatic al adulţilor cu
BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibilă normală (postbronhodilatator) şi cu un istoric de exacerbări, în ciuda administrării
regulate a unei terapii bronhodilatatoare.

67

AGALSIDASUM ALFA

REPLAGAL 1mg/ml

Replagal este indicat pentru terapia de substituţie enzimatică pe
termen lung la pacienţi cu diagnostic
confirmat de boala Fabry (deficienţă de α-galactosidază A).

68

69

70

71

72

EPOETINUM ZETA

EPOETINUM ZETA

EPOETINUM ZETA

EPOETINUM ZETA

ELTROMBOPAG

RETACRIT

Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renala
cronica (IRC) la pacientii adulti, adolescenti si copii: - Tratamentul
anemiei asociate cu insuficienta renala cronica la pacientii adulti, copii
si adolescenti supusi hemodializei si la pacientii adulti supusi dializei
peritoneale. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie
renala la pacientii adulti cu insuficienta renala care nu sunt inca supusi
dializei.

Finalizat

RETACRIT

Retacrit poate fi folosit pentru cresterea disponibilului de sange
autolog la pacientii incadrati intr-un program de pre-donare. Decizia
utilizarii in aceasta indicatie trebuie cantarita si in functie de riscul
raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie
administrat numai pacientilor cu andemie moderata (fara deficit de
fier) daca procedurile de conservare a sangelui nu sunt disponibile sau
sunt insuficiente atunci cand interventiile chirurgicale elective majore
planificate necesita volume mari de sange (4 sau mai multe unitati de
sange pentru femei sau 5 sau mai multe unitati pentru barbati).

Finalizat

RETACRIT

Tratamentul anemiei si reducerea nevoilor transfuzionale la pacienti
adulti tratati prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame
maligne sau mieloame multiple, si care prezinta risc la primirea
transfuziei, dupa cum indica starea generala a pacientului (de exemplu:
statusul cardiovascular, anemia preexistenta la inceputul tratamentului
prin chimioterapie).

Finalizat

RETACRIT

Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de
sânge alogen la pacienţii adulţi fără deficit de fier, înaintea
intervenţiilor chirurgicale ortopedice elective majore, care au un risc
potenţial crescut de a prezenta complicaţii ale transfuziei. Utilizarea
trebuie limitată la pacienţii cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13
g/dl) care nu sunt încadraţi într-un program de pre-donare de sânge
autolog şi la care se aşteaptă pierderi sânge moderate (900-1 800 ml).

Finalizat

REVOLADE

Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu infectie cu virusul
hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopemiei, in situatiile in
care gradul de trombocitopenie este factorul principal care impiedica
initierea sau limiteaza posibilitatea mentinerii unei terapii optime pe
baza de interferon.

Finalizat

73

ELTROMBOPAG

REVOLADE

Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu purpura
trombocitopenica imuna (idiopatica) (PTI) cronica splenectomizati care
sunt refractari la alte tratamente ( de exemplu corticosteroizi,
imunoglobuline). Revolade poate fi luat in considerare in tratamentul
de linia a doua a adultilor nesplenectomizati pentru care tratamentul
chirurgical este contraindicat.

74

BENDAMUSTINUM

RIBOVACT 2,5 mg/ml

Tratament de prima linie in Leucemia Limfatica Cronica(LLC), Binet
stadiul B sau C, la pacientii la care nu este indicata chimioterapia care
contine fludarabina.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

75

BENDAMUSTINUM

RIBOVACT 2,5 mg/ml

Tratament de prima linie in mielomul multiplu(MM), Durie-Salmon
stadiul II cu progresie sau stabiul III, in asociere cu prednison, la
pacienti cu varsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru
transplantul autolog de celule stem si care prezinta neuropatie clinica
in momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida
sau bortezomib.

76

BENDAMUSTINUM

RIBOVACT 2,5 mg/ml

Ca monoterapie in limfomul non-Hodgkin indolent la pacientii cu
progresia bolii in timpul sau in decurs de 6 luni dupa tratamentul cu
rituximab sau cu o schema terapeutica ce contine rituximab.

77

TOCILIZUMABUM

78

CONESTAT ALFA

79

TAFLUPROSTUM

80

GLICOPIRONIUM BROMIDUM

Tratamentul pacientilor adulti cu poliartrita reumatoida activa,
moderata pana la severa si pacientilor cu varsta de 2 ani si peste, cu
artrita idiopatica juvenila, forma sistematica activa si cu poliartrita
idiopatica juvenila.
Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelkor acute de
RUCONEST
angioedem la adultii cu angiodem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de
inhibitor al C1-esterazei.
Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienţii adulti cu varsta ≥
18 ani cu glaucom cu unghi deschis şi la pacienţii cu hipertensiune
oculară.
Ca monoterapie la pacienţii:
• care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără
SAFLUTAN 15 micrograme/ml
conservanţi
• care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie
• care prezintă intoleranţă sau contraindicaţii la tratamentul de primă
linie
Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.
Tratament bronhodilatator de intretinere, pentru ameliorarea
SEEBRI BREEZHALER
simptomelor la pacientii adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica
(BPOC)
ROACTEMRA

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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NALMEFENUM

SELINCRO 18mg

Reducerea consumului de alcool la pacientii adulti cu dependenta de
alcool si care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome
somatice de sevraj si care nu necesita in mod imediat tratament
detoxifiant

82

COMBINATII(OLMESARTAN
MEDOXOMIL+AMLODIPINA)

SEVIKAR 20mg/5 mg

Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala
nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina,
administrate in monoterapie.

Finalizat

83

COMBINATII(OLMESARTAN
MEDOXOMIL+AMLODIPINA)

SEVIKAR 40mg/5 mg

Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala
nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina,
administrate in monoterapie.

Finalizat

84

COMBINATII(OLMESARTAN
MEDOXOMIL+AMLODIPINA)

SEVIKAR 40mg/10mg

Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala
nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina,
administrate in monoterapie.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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GOLIMUMAB

SIMPONI 50 mg

Colita ulcerativă (CU) activa aflată în stadii moderate până la severe,
la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia
conventională, incluzând corpicosteroizi, 6-mercaptopurina (6-MP) sau
azatioprina (AZA), ori care prezintă intorelanță sau contradindicații
pentru un astfel de tratament.
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GOLIMUMAB

SIMPONI 50 mg

Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflata in stadii severe,
la adulti care au avut un raspuns inadecvat la terapia conventionala.

Finalizat

SIMPONI 50 mg

Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in:
●Tratamentul poliartritei reumatoide ac ve aﬂate in stadii moderate
pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu
medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv
metotrexat, a fost inadecvat. ●Tratamentul poliartritei reumatoide
active aflate in stadii severe, la adultii care nu au fost tratati anterior cu
MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX,
reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular,
conform determinarilor radiologicem si ca amelioreaza capacitatea
fizica.

Finalizat

87

GOLIMUMAB

88

GOLIMUMAB

SIMPONI 50 mg

Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este
recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la
adultii la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente
antireumatice modificatoare bolii (MARMB) a fost inadecvat. S-a
demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii
articulatiilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la
pacienti cu subtipurile poliarticulare simetrice ale afectiunii si
amelioreaza capacitatea fizica.

89

BEDAQUILINUM

SIRTURO 100 mg

Sirturo este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament
asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog
rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi
altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.

Finalizat

STELARA

Stelara, in monoterapie sau in asociere cu MTX este indicat pentru
tratamentul pacientilor adulti cu artrita psoriazica activa care au avut
un raspuns infuficient la tratamentul anterior cu medicamente
antireumatice non-biologice modificatoare ale evolutiei bolii
(MARMB).

Finalizat

STELARA

Stelara este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu psoriazis in
placi, forme moderate pana la severe, care au prezentat fie rezistenta,
fie contraindicatii, fie intoleranta la alte terapii sistemice incluzand
ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen si ultraviolete A).

Finalizat

TYVERB

Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm
mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu
un inhibitor de aromatază la femeile cu boală metastatică cu receptori
hormonali prezenţi, aflate în postmenopauză, pentru care
chimioterapia nu este indicată în prezent.

Finalizat

TYVERB

Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm
mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu
trastuzumab, la pacientii cu boala metastatica cu receptori hormonali
absenti, progresiva in urma unor terapii anterioare ce trastuzumab in
combinatie cu chimioterapie.

Finalizat

STIVARGA

Stivarga este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu tumori
stromale gastro-intestinale (GIST- Gastrointestinal stromal tumor)
nerezectabil sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat
tratamentul anterioi cu imatinib si sunitinib.

Finalizat
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93

94

USTEKINUMAB

USTEKINUMAB

LAPATINIBUM

LAPATINIBUM

REGORAFENIBUM

Finalizat

95

DABRAFENIBUM

TAFINLAR

Dabrafenib este indicat ca monoterapie in tratamentul pacientilor
adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF
V600.

Finalizat

96

COMBINATII (OXICODONUM+NALOXONUM)

TARGIN

Dureri severe, care pot fi tratate in mod adecvat numai cu analgezice
opioide. Naloxona, antagonist opioid este adaugata pentru a
contracara constipatia indusa de opioide prin antagonizarea actiunii
oxicodonei la nivelul receptorilor opioizi locali, in intestin.

Finalizat

Tratamentul anemiei aplastice

Finalizat

Finalizat

97

IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE (DE IEPURE) THYMOGLOBULINE 5 mg/ml

98

DOLUTEGRAVIRUM

TIVICAY

Tivicay este indicat in asociere cu alte medicamente anti-retrovirale
destinate tratamentului infectiei cu Virusul Imunodeficientei Umane
(Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulti si adolescenti cu varsta
peste 12 ani.

99

FESOTERODINUM

TOVIAZ

Tratamentul simptomelor (polakiurie si/sau mictiuni imperioase si/sau
incontinenta imperioasa) care pot surveni la pacientii adulti cu sindrom
de vezica hiperactiva.

Finalizat

TRACTOCILE

Tractocile este indicat pentru intarzierea iminentei de nastere
prematura la gravidele adulte cu: ● contrac i uterine regulate, cu
durata de cel putin 30 secunde, cu o frecventa de ≥ 4 si 30 minute; ●
dilatatie cervicala de 1 pana la 3 cm (0-3 cm la nulipare) si stergere a
colului uterin de ≥ 50%; ● varsta ≥18 ani; ● varsta sarcinii cuprinsa intre
24 si 33 de saptamani complete; ● frecventa normala a batailor
cardiace fetale. Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele
adulte.

Finalizat

TRAJENTA 5 mg

Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a
imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie
combinata- in combinatie cu metformina, atunci cand numai dieta si
exercitiul fizic nu asigura un control adecvat al glicemiei.

Finalizat

TRAJENTA 5 mg

Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a
imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie
combinata- in combinatie cu o sulfoniluree si metformina, atunci cand
numai dieta si exercitiul fizic impreuna cu terapia asociata/duala a
acestor doua medicamente nu asigura un control adecvat al glicemiei.

Finalizat
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ATOSIBANUM

LINAGLIPTINUM

LINAGLIPTINUM

103
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COMBINATII (TELMISARTANUM+AMLODIPINUM)

PANITUMUMABUM

PANITUMUMABUM

TWYNSTA

Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale la adulti. Terapie de
asociere. Indicata la pacientii a caror tensiune arteriala nu este
controlata adecvat cu amlodipina. Terapie de substitutie. Pacientilor
adulti la care tensiunea arteriala esentiala este controlata adecvat si
carora li se administreaza telmisartan si amlodipina sub forma de
monoterapie li se pot administra in schimb comprimate de Twynsta
care contin in compozitie aceleasi doze

Finalizat

VECTIBIX 20mg/ml

Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor
adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena
RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima
linie in asociere cu FOLFOX.

Finalizat

VECTIBIX 20mg/ml

Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor
adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena
RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima
linie in asociere cu FOLFOX.

Finalizat

Tratamentul adultilor cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic carora li
s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt
considerati candidati pentru tratamentele disponibile. Acestea includ
chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF si
un tratament anti EGFR

Finalizat

106

REGORAFENIBUM

STIVARGA

107

AGOMELATINUM

VALDOXAN

108

SILODOSINUM

UROREC 4mg/8mg

109

CILOSTAZOLUM

VELYN

Claudicatie intermitenta fara semne de necroza a tesutului periferic
(boala arteriala periferica stadiul II Fontaine)

Finalizat

VICTRELIS

Victrelis este indicat in tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC),
genotipul 1, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, la pacientii
adulti cu insuficienta hepatica compensata, la care nu s-a administrat
tratament sau care nu au raspuns la tratamentele anterioare.

Finalizat

VIMOVO

Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide si
spondilitei anchilozate la pacientii cu risc de aparitie a ulcerului gastric
si/sau duodenal ca urmare a administrarii medicamentelor
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si atunci cand tratamentul cu
doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.

Finalizat

110

111

BOCEPREVIRUM

COMBINATII (NAPROXEN + ESOMEPRAZOL)

Tratamentul episoadelor depresive majore la adulti
Tratamentul semnelor si simptomelor hiperplaziei prostatice benigne
(HPB) pentru grupurile speciale de pacienti, cu insuficienta renala si
hepatica.

Finalizat
Finalizat

112

LACOSAMIDUM

VIMPAT

Vimpat este indicat ca terapie adjuvanta in tratamentul crizelor
convulsive partiale, cu sau fara generalizare secundara, la pacientii
adulti si adolescenti (16-18 ani) cu epilepsie.

Finalizat

Finalizat
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TENOFOVIRUM DISOPROXIL

VIREAD 245mg

Viread 245 mg comprimate filmate este indicat in tratamentul
hepatitei B cronice la adulti cu: ● boala hepa ca compensata, cu
dovezi de replicare virala activa, concentratie serica a
alaninaminotransferazei (ALT/TGP) persistent crescuta si dovada
histologica a inflamatiei active si/sau fibrozei. ● dovezi privind prezenta
virusului hepatic B rezistent la lamivudina. ● boala hepa ca
decompensata.

114

PAZOPANIB

VOTRIENT

Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul
cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a
administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiu avansat.

Finalizat

Finalizat
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PAZOPANIB

VOTRIENT

Votrient este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri
selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat
carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala
metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa
terapia (neo) adjuvanta. Eficacitatea si siguranta au fost stabilite doar
pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.
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CRIZOTINIBUM

XALKORI

Xalkori este indicat pentru tratamentul adultilor cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv
pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK-pozitiv).

Finalizat

117

RIVAROXABANUM

XARELTO

Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si a emboliei
pulmonare (EP), si prevenirea recurentei TVP si a EP la adulti.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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RIVAROXABANUM

XARELTO

Prevenirea accidentului vascular cerebral si a emboliei sistemice la
pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara cu unul sau mai multi
factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva,
hipertensiunea arteriala, varsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul
vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.

119

RIVAROXABANUM

XARELTO

Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacientii adulti care sunt
supusi unei interventii chirurgicale de electie pentru substitutia
soldului sau genunchiului (proteza totala a soldului sau genunchiului).

120

PALIPERIDONUM

XEPLION

XEPLION este indicat in tratamentul de intretinere al schizofreniei la
apacientii adulti stabilizati cu paliperidona sau risperidona. La pacientii
adulti selectati cu schizofrenie si care au raspuns anterior la
administrarea orala a paliperidonei sau risperidonei, se poate
administra XEPLION fara stabilizare anterioara cu un tratament pe cale
orala daca simptomele psihotice sunt usoare pana la moderate si este
necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungita.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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TRASTUZUMABUM

HERCEPTIN

Trastuzumabum (Herceptin) in asociere cu capecitabina sau 5fluorouracil si cisplatina este indicat pentru tratamentul pacientilor
adulti cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a
jonctiunii gastroesofagiene, carora nu li s-a administrat anterior
tratament impotriva cancerului pentru boala lor metastatica.

122

ENZALUTAMIDUM

XTANDI

Xtandi este indicat la barbatii adulti pentru tratamentul neoplasmului
de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, a caror boala a
evoluat in timpul, sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.
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IPILIMUMABUM

YERVOY

124

VISMODEGIB

ERIVEDGE

125

VEMURAFENIBUM

ZELBORAF

126

ABIRATERONUM

Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate
(nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.
Erivedge este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu:
carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular
avansat local, inadecvat pentru interventie chirurgicala sau
radioterapie.
Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul
pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la
mutatia BRAF V600.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

ZYTIGA

Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in
tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare,
la barbatii adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa
administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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ABIRATERONUM

ZYTIGA

Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in
tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare,
la barbatii adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa
esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este
inca indicata din punct de vedere clinic.

128

APIXABANUM

ELIQUIS

Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la
pacienţii adulţi care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de
artroplastie a şoldului sau genunchiului.

129

APIXABANUM

ELIQUIS

Prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice
la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau
mai
mulţi factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident
ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune
arterială; diabet zaharat; insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa
NYHA≥II).

130

FLUTICASONUM FUROATUM

AVAMYS

Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice.
Avamys este indicat la adulti, adolescenti si copii (cu varsta de 6 ani
peste).

Finalizat
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APREPITANTUM

EMEND

Prevenirea senzatiei de greata si a varsaturilor acute si tardive
asociate: ●chimioterapiei an canceroase pe baza de cispla na, cu
potential emetogen mare, la adulti. ● chimioterapiei an canceroase cu
potential emetogen moderat, la adulti.

Finalizat

132

COMBINATII ( BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)

AZARGA

Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienti adulti cu glaucom cu
unghi deschis sau hipertensiune intraoculara la care monoterapia
determina reducerea insuficienta a PIO.

Finalizat

BOSULIF

Bosulif este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie
mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza
cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior
cu unul sau mai multi inhibitori de tirozinkinaza si la care administrarea
de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune
terapeutica adecvata.

Finalizat

Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin
monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.

Finalizat

Spondilartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor
adulti cu spondilartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita
anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au
un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene
(AINS). -Spondilartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu
spondilartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar
cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva
(PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au
avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.

Finalizat

133

134

135

BOSUTINIBUM

COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL+HCT) CANZENO HCT 16mg/12.5mg

CERTOLIZUMAB PEGOL

CIMZIA

Finalizat

136

APOMORFINUM

DACEPTON

Tratementul pentru inhibarea fluctuatiilor motorii la pacientii cu boala
Parkinson, fluctuatii care persista chiar in conditiile administrarii unui
tratament titrat individual cu Levodopa si/sau alti agonisti ai
dopaminei

Finalizat

Finalizat

137

TOXINA BOTULINICA DE TIP A

DYSPORT

Ca medicaţie adjuvantă fizioterapiei, pentru reducerea spast
icităţii membrului superior, apărută ca urmare a unui accident
vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru
pacientul adult.

138

DALTEPARINUM

FRAGMIN

Tratamentul de durata al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV)
pentru prevenirea recurentei TEV la pacientii cu cancer

Finalizat

139

BEVACIZUMABUM

AVASTIN

Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine si neoplasm
peritoneal primar.

Finalizat
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COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)

AMLESSA

Hipertensiunea arteriala esentiala si/sau boala coronariana stabila.

Finalizat

141

NATRII PHENYLBUTYRATE

AMMONAPS

Ammonaps este indicat ca adjuvant in tratamentul cronic al
tulburarilor de ciclu ureic, incluzand deficienta de carbamil-fosfatsinteza, ornitin-transcarbamilaza sau argininosuccinat-sinteza.

Finalizat

142

OFATUMUMAB

ARZERRA

Arzerra, in asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat in
tratamentul pacientilor cu LLC care nu au primit tratament anterior si
care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe baza de fludarabina.

Finalizat

143

TERIFLUNOMIDUM

AUBAGIO

144

CABAZITAXELUM

JEVTANA

145

BILASTINUM

BORENAR

146

BILASTINUM

BORENAR

147

TICAGRELOR

BRILIQUE

Este indicat la adulti, pentru tratamentul pacientilor cu scleroza
multipla recurect-remisiva.
Jevtana este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru
tratamentul pacientilor cu cancer de prostata metastazat hormonorezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand
docetaxel.
Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere si
perene).
Tratamentul simptomatic al urticariei.
Ticagrelor, aadministrat in asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat
pentru preventia evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu
sindrom coronarian acut (SCA) (angina instabila, infarct miocardic fara
supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu
supradenivelare de ST) atat pacientii tratati medical cat si cei tratati
prin interventie coronariana percutanata (PCI) sau by-pass coronarian
(CABG).

Finalizat
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148

149

150

COMBINATII (CANDESARTANUM
CILEXETIL+AMLODIPINUM)

CERTOLIZUMAB PEGOL

COMBINATII (BISOPROLOLUM+AMLODIPINUM)

CARAMLO

Terapie de substituţie la pacienţii adulţi cu hipertensiune arterială
esenţială a căror tensiune arterială este controlată adecvat cu
amlodipină şi candesartan administrate concomitent în aceleaşi doze

Finalizat

CIMZIA

Artrita reumatoida. Cimzia, in asociere cu metotrexatul (MTX), este
indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide actice, moderata
pana la severa, la pacientii adulti, atunci raspunsul la medicamentele
antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat,
este inadecvat. Cimzia poate fi administrat in monoterapie in caz de
intoleranta la metotrexat sau atunci cand tratamentul continuu cu
metotrexat ets inadecvat. S-a demonstrat ca Cimzia reduce rata
progresiei distructiei articulare avidentiata radiologic si amelioreaza
functionalitatea articulare, atunci cand este administrat in asociere cu
metotrexat.

Finalizat

CONCOR AM

Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca
terapie de substitutie pentru pacientii la care s-au administrat separat
medicamentele individuale in acelasi regim de dozaj ca si in
combinatie.

Finalizat

Tratamentul insuficientei cardiace cronice. Ivabradina este indicata in
insuficienta cardiaca cronica clasa II-IV NYHA cu disfunctie sistolica, la
pacienti in ritm sinusal si a caror frecventa cardiaca este ≥ 75 bpm, in
asociere cu terapia standard incluzand beta-blocante sau atunci cand
tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.

Finalizat

151

IVABRADINUM

CORLENTOR

152

Toxina botulinica

Dysport

153

TOXINA BOTULINICA DE TIP A

DYSPORT

Torticolis spastic/distonie cervicala (adulti)
Paralizii spastice la copii cu varsta de doi ani sau peste, cu infirmitate
motorie cerebrala cum este deformarea dinamica, datorata spasticitatii
- picior equin

154

PRASUGREL

EFIENT

Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienti cu sindrom
coronarian acut (adica, angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST [STEMI]) ce sufera o interventie coronariana
per-cutanata (PTCA) primara sasu amanata.

155

ACLIDINIUM BROMIDUM

EKLIRA GENUAIR 322
micrograme

Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea
simptomatologiei bronhopneumoniei obstunctive cronice (BPOC) la
pacientii adulti.

Finalizat
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156

LAPATINIBUM

TYVERB

157

METHOTREXATUM

METHOTREXAT EBEWE

158

SILIBINUM

SILIMARINA BIOFARM

159

INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM

160

Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina

161
162
163
164

DENOSUMAB

PROLIA

165

PANITUMUMAB

VECTIBIX

166

DENOSUMAB

XGEVA

167

ADALIMUMABUM

HUMIRA

168

DACLATASVIR

DAKLINZA

169

BRENTUXIMAB VEDOTIN

ADCETRIS 50 mg

170

BRENTUXIMAB VEDOTIN

ADCETRIS 50 mg

Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm
mamar, ale căror tumori exprimă
HER2 (ErbB2) în exces:în asociere cu trastuzumab, la pacienţii cu boală
metastatică cu receptori hormonali absenţi,
progresivă în urma unor terapii anterioare cu trastuzumab în
combinaţie cu chimioterapie
Forme severe de psoriazis, in special psoriazisul tip placa, care nu pot fi
tratate eficient cu terapie conventionala cum ar fi fototerapia, PUVA si
retinoizii si psoriazis sever care afecteaza articulatiile (artrita
psoriazica)
Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecţiuni hepatice
cronice incluzând hepatita etanolică

Ultibro Breezhaler este indicat în tratamentul bronhodilatator de
ULTIBRO BREEZHALER 85
întreţinere pentru ameliorarea simptomelor la pacienţii adulţi cu boală
micrograme/43 micrograme
pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

TRIPLIXAM

Hipertensiunea arteriala esentiala la pacienti a caror afectiune este
deja controlata cu combinatia in doza fixa perindopril/indapamida si
amlodipina administrate concomitent, in aceleasi doze.

OFLOXACINUM

UNIFLOX

Infectii bacteriene

Finalizat

BRIMONIDINUM
AGOMELATINUM

BRIMONAL
VALDOXAN

Glaucom
Tratamentul episoadelor depresive majore
Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza si barbatii cu
risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi
vertebrale, non-vertebrale si de sold.
Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor
adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care p rezinta gena
RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima
linie in asociere
cu FOLFOX.
Prevenirea evenimentelor
asociate
sistemului osos (fractura
patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei
vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu
metastaze osoase secundare tumorilor solide.
Artrita juvenila idiopatica. Poliartrita reumatoida juvenila idiopatica.
Daklinza este indicat, in asociere cu alte medicamente, pentru
tratamentul infectiei cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulti.
ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom
Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar:
1. dupa transplant de celule stem autologe (TCSA) sau
2. dupa cel putin doua tratamente anterioare, cand TCSA sau
chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezinta o optiune de
tratament.
ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom
anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs), recidivat sau refractar.
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171

DASABUVIR

EXVIERA 250 mg

172

OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRU
M

VIEKIRAX 12,5mg/ 75mg/
50mg

173

SORAFENIBUM

174

RIOCIGUAT

ADEMPAS
0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg,
205mg

175

SOFOSBUVIR

SOVALDI 400mg

176

SIMEPREVIRUM

OLYSIO

177

ETHIONAMIDUM

ETIONAMIDA Atb 250mg

178

TELBIVUDINA

SEBIVO 600mg

179

AFLIBERCEPTUM

EYLEA 40mg/ml sol.inj

180

MACITENTANUM

OPSUMIT

181

BEDAQUILINUM

SIRTURO

182

LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR

HARVONI 90mg/400mg

NEXAVAR

200mg

Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul
hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.
Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul
hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.
SORAFENIBUM/Nexavar este indicat pentru tratamentul pacientilor cu
carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurthle)
progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod
radioactiv.
Hipertensiune pulmonara cronica
tromboembolica (HAPCTE). Adempas
este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II
si III conform clasificarii OMS cu:
-HAPCTE inoperabila,
-HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical,
pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic.
Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adenpas, in monoterapie sau
in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat
pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala
pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS
pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost
demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau
ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv
SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul
Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de
Sovaldi in monoterapie.
OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, est eindicat in tratamentul
hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.
Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la
medicamentele de linia I.
Sebivo este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacientii
adulti cu boala hepatica compensata si semne de replicare virala,
valoare plasmatica crescuta in mod repetat a alanin aminotransferazei
(ALT) si cu semne histologice de inflamatie activa si/sau fibroza.
Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul afectarii acuitatii vizuale
determinata de edemul macular diabetic (EMD).
Opsumit, administrat în monoterapie sau în asociere, este indicat
pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale
pulmonare (HTAP) la pacienții adulți aflați în clasa funcțională II sau III
OMS
SIRTURO este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament
asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog
rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi
altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.
Tratamentul hepatitei C cronice la adulti
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183

184

AZACITIDINE

AZACITIDINE

VIDAZA

VIDAZA

25mg/ml

25mg/ml

185

AZACITIDINE

186

LENALIDOMIDUM

REVLIMID

187

COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)

LIPOCOMB 10mg/10mg si
20mg/20mg

188

APIXABAN

ELIQUIS 2,5/5 mg

VIDAZA

25mg/ml

Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili
pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc
intermediar-2 şi mare, conform Sistemului
Internaţional de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)
Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili
pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 1029 % blaşti medulari, fără boală
mieloproliferativă
Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili
pentru transplantul de celule stem
hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blaşti şi
linii multiple de diferenţiere a displaziei,
conform clasificării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)
Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul
pacienţilor adulţi cu mielom
multiplu cărora li s-a administrat cel puţin un tratament anterior.
Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în
tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând
hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți
• care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în
monoterapie; sau
• ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu
substanțele individuale
administrate concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația
în doză fixă, dar administrate
separat
Prevenirea evenimentelor tromboembolice
venoase (ETV) la pacientii
adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de artroplastie a
soldului.
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189

CANAGLIFLOZINUM

INVOKANA

190

BOSUTINIB

BOSULIF

191

Bromura de Aclidinium + Fumarat de Formoterol

DUAKLIR GENUAIR

192

CABAZITAXELUM

JEVTANA

193

AFLIBERCEPTUM

ZALTRAP

194

OLAPARIBUM

LYNPARZA 50mg

195

GEFITINIBUM

IRESSA

196

APIXABAN

ELIQUIS 2,5/5 mg

197

RAMUCIRUMAB

CYRAMZA

198

METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA

IMPLICOR

199

IPILIMUMAB

YERVOY

Invokana este indicat la adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste, cu diabet
zaharat de tip 2, pentru
îmbunătăţirea controlului glicemic fiind administrat ca:
Monoterapie
În cazul în care doar prin dietă şi exerciţii fizice nu se obţine un control
glicemic adecvat la pacienţii la
care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranţei sau
contraindicaţiilor.
Terapie adjuvantă
Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv
insulina, atunci când acestea,
împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control glicemic
adecvat pacientilor adulti cu leucemie
Bosulif este indicat pentru tratamentul
mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza
cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior
cu unul sau mai multi inhibitori de tirozinkinaza si la care administrarea
de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune
terapeutica adecvata.
Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).
JEVTANA este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru
tratamentul pacientilor cu cancer de prostata metastazat hormonorezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand
docetaxel.
ZALTRAP in asociere cu chimioterapia
cu irinotecan/5-fluorouracil/acid
folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic
(CCRm), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de
tratament
pe baza de ca
oxaliplatina.
LYNPARZA este indicat
in monoterapie
tratament de intretinere la
paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt
recidivant cu mutatie BRCA (germinala si/sau somatica), neoplazie de
trompa uterina sau neoplazie peritoneala primara, sensibile la
medicamente pe baza de platina, cu raspuns (complet sau partial) la
chimioterapie
pe bazapacientilor
de platina.adulti cu neoplasm
IRESSA este indicata
pentru tratamentul
bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell
lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori
exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere
epidermal uman EGFR_TK (linia I).
Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si al emboliei
pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde si a emboliei
pulmonare recurente la adulti.
Neoplasm gastric
terapie de substituție pentru tratamentul simptomatic al anginei
pectorale cronice stabile la pacienți adulţi cu ritm sinusal normal, a
căror afecţiune este deja controlată cu metoprolol și ivabradină
administrate separat, în doze similare
Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate
(nerezectabil sau metastatic) la pacientii adulti.
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200

201

THALIDOMIDUM

ABIRATERONUM

THALIDOMIDE CELGENE

Thalidomide Celgene in asociere cu melfalan si prednison este indicat
ca tratament de prima linie la pacientii cu mielom multiplu netratat, cu
varsta ≥ 65 de ani sau care nu sunte eligibili pentru chimioterapie ce
doze mari.

Finalizat

ZYTIGA

ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în
tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare,
la bărbaţii adulţi care sunt asimptomatici sau uşor simptomatici după
eşecul terapiei de privare de androgeni şi la care chimioterapia nu este
încă indicată din punct de vedere clinic

Finalizat

IMBRUVICA este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu leucemie
cronica (LLC) carora li s-a administrat cel putin o terapie anterioara sau
ca terapie de prima linie in prezenta deletiei 17p sau mutatiei TP53 la
pacientii care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.
IMBRUVICA este indicat in tratamentul pacientilor cu limfom cu celule
de manta (LCM) recidivant sau refractar.

202

IBRUTINIB

IMBRUVICA 140 mg

203

IBRUTINIB

IMBRUVICA 140 mg

204

NIVOLUMAB

OPDIVO

OPDIVO este indicat in monoterapie pentru tratamentul melanomului
in stadiu avansat (nerezectabil sau metastazat) la adulti.

Finalizat

205

BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE
FORMOTEROL

BRIMICA GENUAIR

BRIMICA GENUAIR este utilizat ca tratament bronhodilatator de
întreţinere pentru ameliorarea simptomelor la adulţii cu boală
pulmonară cronică obstructivă (BPOC)

Finalizat

206

PAZOPANIBUM

VOTRIENT

207

PIRFENIDONE

ESBRIET 267 mg

Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul
cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a
administrat anterior terapia cu citokine pentru boala in stadiu avansat.
Esbriet este indicat la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare
idiopatice (FPI) usoare pana la moderate.

208

ENZALUTAMIDUM

XTANDI

Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in
stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti cu
simptomatologie absenta sau usoara, dupa esecul terapiei de
deprivare androgenica, la care chimioterapia nu este usoara inca
indicata din punct de vedere clinic.

209

DARUNAVIRUM + COBICISTATUM

REZOLSTA 80mg/150mg

REZOLSTA este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane (HIV-1)
la adulti, incepand cu varsta de 18 ani.

210

PEMBROLIZUMAB

KEYTRUDA

KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul
melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienți adulţi.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

GAZYVARO administrat in asociere cu clorambucil este indicat pentru
tratamentul pacientilor adulti cu leucemie limfocitara cronica (LLC)
netratata anterior si cu comorbiditati care nu permit administrarea
unui tratament pe baza de fludarabina in doza completa.

Finalizat

VPRIV este indicat pentru terapia de substituţie enzimatică pe termen
lung la pacienţi cu tipul 1 de boală Gaucher.

Finalizat

211

OBINUTUZUMABUM

GAZYVARO

212

VELAGLUCERAZĂ ALFA

VPRIV 400 unităţi pulbere
pentru soluţie perfuzabilă

213

TETRABENAZINUM

TETMODIS 25mg

Tratamentul tulburarilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington.

Finalizat

214

FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT

ATIMOS 0,012mg

ATIMOS este indicat in tratamentul regulat al afectiunilor abstructive
reversibile ale cailor respiratorii la pacienti cu bronhopneumonie
cronica obscura, unde este necesara terapia cu bronhodilatator.

Finalizat

215

VEMURAFENIBUM

ZELBORAF 240mg

VEMURAFENIB este indicat in monoterapie pentru tratamentul
pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la
mutatia BRAF V600.

Finalizat

216

ENZALUTAMIDUM

XTANDI

XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in
stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti a caror boala a
evoluat in timpul sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.

Finalizat

217

AGALSIDASUM ALFA

REPLAGAL

218

ATALUREN

TRANSLARNA

219

220

221

DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA
ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT

PASIREOTIDUM

CARFILZOMIB

Terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu
diagnostic confirmat de boala Fabry
(deficienta de α-galactosidaza A)
Tratamentul pacientilor ambulatorii cu varsta de 5 ani si peste cu
distrofie musculara Duchenne determinata de o mutatie de tip
nonsens la nivelul genei distofinei.

Finalizat

Finalizat

FOSTER

BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC)
Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50%
din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la
pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu
bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.

Finalizat

SIGNIFOR

SIGNIFOR este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu
acromegalie pentru care o interventie chirurgicala nu constituie o
optiune sau care nu a avut rezultate curative si care nu sunt controlati
corespunzator prin tratament cu alt analog al somatostatinei.

Finalizat

KYPROLIS

KYPROLIS administrat in combinatie ori cu lenalidomida si cu
dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru
tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu la care s-a
administrat cel putin o terapie anterioara.

Finalizat

222

NINTEDANIBUM

OFEV

OFEV este indicat la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare
idiopatice

Finalizat

223

ELBASVIR/GRAZOPREVIR

ZEPATIER

ZEPATIER este indicat in tratamentul hepatitei C cronice la adulti.

Finalizat

224

SECUKINUMAB

COSENTYX

225

NIVOLUMAB

OPDIVO

226

PERTUZUMABUM

PERJETA

227

ATAZANAVIR + COBICISTAT

EVOTAZ

228

INCATIBANT

FIRAZYR

229

PONATINIB

ICLUSIG

Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci,
moderat până la sever, la adulţi care sunt candidaţi pentru terapie
sistemică.
OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar
altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local
avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior cu chimiotarapie, la
adulti.
OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar
altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local
avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior cu chimiotarapie, la
adulti.
PERJETA este indicat pentru utilizarea in asociere cu trastuzumab si
docetaxel la pacientii adulti cu neoplasm mamar metastatic HER2pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior
tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatica.
EVOTAZ este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul infectiei cu virusul de tip 1 al imunodeficientei
umane dobandite (HIV-1) la adulti fara mutatii cunoscute asociate
rezistentei la atazanavir .
Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar la adulti (cu
deficit de inhibitor al C1-I esterazei).
1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată
sau în fază blastică, care prezintă rezistenţă la dasatinib sau nilotinib,
care prezintă intoleranţă la dasatinib sau nilotinib şi pentru care
tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere
clinic, sau care prezintă mutaţia T315I
2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv
(LLA Ph+), care prezintă rezistenţă la dasatinib, care prezintă
intoleranţă la dasatinib şi pentru care tratamentul ulterior cu imatinib
nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutaţia
T315I.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Eucreas este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2:
- Eucreas este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi care nu pot
obţine un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de
metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt trataţi deja
cu o asociere de vildagliptin şi metformină sub formă de comprimate
separate.
- Eucreas este indicat în combinaţie cu o sulfoniluree (şi anume terapie
în combinaţie triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar şi
exerciţiile fizice la pacienţii adulţi, controlaţi necorespunzător cu
metformină şi o sulfoniluree.
- Eucreas este indicat în terapie în combinaţie triplă cu insulină ca
terapie adjuvantă la regimul alimentar şi exerciţiile fizice pentru a
îmbunătăţi controlul glicemic la pacienţi adulţi când utilizarea insulinei
în doză stabilă şi metformina administrată în monoterapie nu asigură
un control glicemic adecvat.

230

COMBINATII
(VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)

EUCREAS 50mg/1000mg

231

TRAMETINIB

MEKINIST

Trametinib, administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib,
este indicat pentru tratarea pacienţilor adulţi cu melanom inoperabil
sau metastatic, cu mutaţie BRAF V600

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

232

DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA
ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT

FOSTER

BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC)
Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50%
din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la
pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu
bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.

233

COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATEROLUM)

SPIOLTO RESPIMAT 2,5
micrograme/2,5 micrograme

SPIOLTO RESPIMAT este indicat ca tratament bronhodilatator de
întreţinere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienţii adulți cu
bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).

234
235

MECASERMIN

INCRELEX

Laron Syndrome

Finalizat

DAPAGLIFLOZIN

FORXIGA

Finalizat

236

PANOBINOSTAT

FARYDAK

Diabet zaharat tip 2
Farydak, administrat în combinaţie cu bortezomib şi dexametazonă,
este indicat pentru tratamentul
pacienţilor adulţi cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora
li s-au administrat cel puțin
două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib şi o
substanţă imunomodulatoare.

Finalizat

237

238

239

240

241

242

TRASTUZUMAB EMTANSINE

VEDOLIZUMABUM

VEDOLIZUMABUM

SAXAGLIPTIN

SAXAGLIPTIN

ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE /
TENOFOVIR ALAFENAMIDE

KADCYLA

KADCYLA ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienţilor
adulţi cu neoplasm mamar HER2pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior
tratament cu trastuzumab şi un
taxan, separat sau în asociere. Pacienţii trebuie:
• să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local
avansată, sau
• să fi dezvoltat o recurenţă a bolii în timpul tratamentului adjuvant
sau în intervalul aşase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.

Finalizat

ENTYVIO 300 mg

Tratamentul pacienţilor adulţi cu colită ulcerativă, moderat până la
sever
activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat
răspuns sau au prezentat intoleranţă
la tratamentul convenţional sau la un antagonist al factorului alfa de
necroză tumorală

Finalizat

ENTYVIO 300 mg

Tratamentul pacienţilor adulţi cu boala Crohn, moderat până la sever
activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat
răspuns sau au prezentat intoleranţă la tratamentul convenţional sau
la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală

Finalizat

ONGLYZA este indicat la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste cu
diabet zaharat de tip 2, în scopul
ONGLYZA 2,5 mg comprimate
îmbunătăţirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu
filmate
insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună
cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.

Finalizat

ONGLYZA este indicat la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste cu
diabet zaharat de tip 2, în scopul
îmbunătăţirii controlului glicemic:în terapia orală triplă în asociere cu:
ONGLYZA 2,5 mg comprimate
metformin şi o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament,
filmate
împreună cu dieta şi exerciţiile
fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.

GENVOYA

GENVOYA este indicat pentru tratamentul adulţilor și adolescenților
(cu vârsta de 12 ani şi peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg)
infectaţi cu virusul imunodeficienţei umane de tip 1 (HIV-1) fără orice
mutaţii cunoscute a fi asociate cu rezistenţa la clasa inhibitorilor
integrazei, emtricitabină sau tenofovir.

Finalizat

Finalizat

243

COMBINATII
(EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)

DESCOVY 200 mg/10 mg
comprimate filmate

244

COMBINATII
(EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)

DESCOVY 200 mg/25mg
comprimate filmate

245

SECUKINUMAB

COSENTYX 150 mg

246

SECUKINUMAB

COSENTYX 150 mg

247

FLUTIFORM

COMBINATII
(FLUTICASONUM+FORMOTER
OLUM)

248

249

OSIMERTINIB MESYLATE

DELAMANAID

DESCOVY este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul adulților și
adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de
cel puțin 35 kg) infectați cu
virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
DESCOVY este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul adulților și
adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de
cel puțin 35 kg) infectați cu
virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este
indicat în tratamentul artritei
psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară,
de modificare a afecțiunii, cu
medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat
Cosentyx este indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la
adulții care au răspuns
necorespunzător la terapia convențională.
Această combinaţie în doză fixă de propionat de fluticazonă şi fumarat
de formoterol (Flutiform) este
indicată în tratamentul de întreţinere al astmului bronşic în cazul în
care este indicată utilizarea unui
medicament combinat (un corticosteroid inhalator şi un β2 agonist cu
durată lungă de acţiune):
La pacienţii la care nu se obţine control adecvat cu corticosteroizi
inhalatori şi cu β2 agonişti cu
durată scurtă de acţiune, administraţi la nevoie.
Sau
La pacienţii la care s-a obţinut deja control adecvat atât cu
corticosteroizi inhalatori şi cu β2 agonişti
cu durată lungă de acţiune.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

TAGRISSO

TAGRISSO este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer
bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau
metastazat, cu mutaţie pozitivă T790M a receptorului pentru factorul
de creştere epidermal (EGFR)

Finalizat

DELTYBA 50 mg

Deltyba este indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic
asociat adecvat pentru tuberculoza
pulmonară plurirezistentă la medicamente la pacienţi adulţi atunci
când un regim terapeutic eficace nu
poate fi altfel constituit din motive de rezistenţă sau tolerabilitate

Finalizat

250

APIXABANUM

ELIQUIS

Prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la
pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai
mulţi factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau
accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani;
hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficienţă cardiacă
simptomatică (clasa NYHA ≥ II)

251

NIVOLUMAB

OPDIVO

Monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie
anterioară, la adulți.

Finalizat

KEYTRUDA

Tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici
(NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la
adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat
anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații
tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi
administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea
administrării KEYTRUDA.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

252

PEMBROLIZUMAB

253

BENDAMUSTINUM

BENDAMUSTINA ZENTIVA

Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu
prednison, la pacienţi cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili
pentru transplantul autolog de celule stem şi care prezintă neuropatie
clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu
talidomidă sau bortezomib

254

BENDAMUSTINUM

BENDAMUSTINA ZENTIVA

Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin latent, la pacienţii cu
progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu
rituximab sau cu o schemă terapeutică care conţine rituximab.

255

BENDAMUSTINUM

BENDAMUSTINA ZENTIVA

256

COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFLOZINUM)

QTERN

Tratament de primă linie al leucemiei limfatice cronice (stadiul B sau C
Binet) la pacienţii la care nu este indicată chimioterapia care conține
fludarabină.
Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin şi dapagliflozin este
indicat la pacienţii adulţi cu vârsta
de 18 ani şi peste, cu diabet zaharat de tip 2:
- pentru îmbunătăţirea controlului glicemic atunci când metformin
și/sau sulfoniluree (SU) și una
din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al
glicemiei,
- atunci când sunt deja trataţi cu combinația liberă de dapagliflozin și
saxagliptin

Finalizat

Finalizat

Finalizat

257

LANREOTIDUM

SOMATULINE AUTOGEL
120mg

Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEPNETs) de gradul 1 și un subset
al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică,
pancreatică sau necunoscută (acolo
unde a fost exclusă originea în hemicolonul stang și rect), la pacienții
adulți cu boală local avansată
nerezecabilă sau la cei cu boală metastatică

258

BLINATUMOMAB

BLINCYTO

Tratamentul adulţilor cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu
precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom
Philadelphia negativ

Finalizat

259

IDEBENONUM

RAXONE

Tratamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu
neuropatie optică ereditară Leber (LHON)

Finalizat

PROTOPIC 0.03% ung

Tratamentul recurenţelor adulţilor şi adolescenţilor (cu vârsta peste 16
ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la
severă la adulţii care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat
terapiile convenţionale, cum sunt corticosteroizii topici. Copii (cu
vârsta peste 2 ani) Tratamentul dermatitelor atopice moderate până la
severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenţionale,
cum sunt corticosteroizii topici.

Finalizat

Tratamentul recurenţelor adulţilor şi adolescenţilor (cu vârsta peste 16
ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la
severă la adulţii care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat
terapiile convenţionale, cum sunt corticosteroizii topici

Finalizat

260

TACROLIMUS

261

TACROLIMUS

PROTOPIC 0.1% ung

262

ALEMTUZUMAB

LEMTRADA

263

CABAZITAXELUM

JEVTANA

264

ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM /
LAMIVUDINE

TRIUMEQ

LEMTRADA este indicat la pacienţi adulţi cu scleroză multiplă recurentremisivă (SMRR), cu boală
activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice
JEVTANA este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru
tratamentul pacienţilor adulţi
cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, trataţi anterior
după o schemă de tratament
conţinând docetaxel
TRIUMEQ este indicat în tratamentul infecției cu Virusul
Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste
12 ani şi greutate corporală de cel puțin 40 kg

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

265

EMPAGLIFLOZIN

JARDIANCE

Jardiance este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru
a îmbunătăți controlul glicemic
la adulți, ca:
Monoterapie
Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat
al glicemiei la pacienții la
care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza
intoleranței.

Finalizat

Terapie asociată suplimentară
În asociere cu alte medicamente hipoglicemiante, incluzând insulina,
atunci când acestea, împreună cu
dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei (vezi
pct. 4.4, 4.5 și 5.1 pentru datele
disponibile cu privire la diferite asocieri)

266

267

EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL

PALIPERIDONUM

EMTRICITABINA/TENOFOVIR
DISOPROXIL MYLAN
200mg/245mg

tratamentul antiretroviral combinat in tratarea adultilor infectati cu
VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemica; antiretrovirale pentru
tratamentul infectiilor cu HIV, combinatii

Finalizat

TREVICTA

TREVICTA, injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în
tratamentul de întreţinere al
schizofreniei la pacienţii adulţi care sunt stabilizați clinic cu palmitat de
paliperidonă injectabil cu o
administrare lunară

Finalizat

Finalizat

Finalizat

268

TOCILIZUMABUM

ROACTEMRA

RoActemra administrat în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat
pentru: tratamentul pacienţilor adulţi cu PR activă, moderată până la
severă, care au avut fie un răspuns
inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai mai multe
medicamente antireumatice
modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de
necroză tumorală (TNF).La aceşti pacienţi, RoActemra poate fi
administrat ca monoterapie, în cazul intoleranţei la MTX sau
unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată.
S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progresie a leziunilor
articulare, evaluată radiologic şi
îmbunătăţeşte funcţia fizică atunci când este administrat în asociere cu
metotrexat.

269

COMBINAȚII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)

SIMBRINZA

Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienţi adulţi cu
glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care
monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO

270

271

272

COMBINATII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)

IBRUTINIBUM

TTRASTUZUMABUM
EMTANSINUM

ENTRESTO 24 mg/26 mg
ENTRESTO 49 mg/51 mg mg
ENTRESTO 97 mg/103 mg

Entresto este indicat la pacienții adulți în tratamentul insuficienței
cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejecție redusă

Finalizat

IMBRUVICA

IMBRUVICA este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților
adulți cu macroglobulinemie
Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie
anterioară sau ca terapie de primă linie
la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.

Finalizat

KADCYLA

Kadcyla, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienţilor
adulţi cu neoplasm mamar HER2pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior
tratament cu trastuzumab şi un
taxan, separat sau în asociere. Pacienţii trebuie:
• să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local
avansată, sau
• să fi dezvoltat o recurenţă a bolii în timpul tratamentului adjuvant
sau în intervalul aşase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

273

BELIMUMAB

BENLYSTA

Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la
pacienţii adulţi cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu
autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu
anticorpi anti-ADNdc pozitivi şi complement seric scăzut) în ciuda
terapiei standard

274

COMBINATII (AZELASTINUM+FLUTICASONUM)

DYMISTA 137 micrograme/50
micrograme/doza

Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră şi perenă
moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice
intranazale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.

275

COMBINATII
(EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)

DUNOTRISIN

276

APIXABANUM

ELIQUIS

277

OSIMERTINIBUM

278

COMBINATII (ELBASVIRUM+GRAZOPREVIRUM)

Dunotrisin este o combinaţie cu doză fixă de emtricitabină şi succinat
de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală
combinată pentru tratamentul adulţilor cu vârsta de 18 ani şi peste,
infectaţi cu HIV-1.
Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii
adulţi care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de artroplastie a
şoldului

TAGRISSO este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer
TAGRISSO 80 mg comprimate bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau
filmate
metastazat, cu mutaţie pozitivă T790M a receptorului pentru factorul
de creştere epidermal (EGFR)
ZEPATIER

ZEPATIER este indicat în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulţi.

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Retras

279

COMBINATII (DARUNAVIRUM+COBICISTATUM)

REZOLSTA

REZOLSTA este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV-1)
la adulţi, începând cu vârsta de 18 ani.

Finalizat
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IXEKIZUMAB

TALTZ 80 mg soluție
injectabilă în seringă
preumplută

Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat
până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.

Finalizat

CYRAMZA 10 mg/ml
concentrat pentru soluţie
perfuzabilă

Cyramza în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul
pacienţilor adulţi cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau
adenocarcinom de joncţiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii
după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și
fluoropirimidină
Cyramza este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienţilor
adulţi cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de
joncţiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie
anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru
care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat

Finalizat
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282

RAMUCIRUMAB

RILPIVIRINUM

283

SECUKINUMABUM

284

COMBINATII
(BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)

EDURANT

EDURANT, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat
pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane tip 1
(HIV-1) la pacienţii cu vârsta de 12 ani și peste, netrataţi anterior cu
medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1≤
100000 copii/ml.

Finalizat

COSENTYX

Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este
indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când
răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu
medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat

Finalizat

FOSTER100/6 mcg/doză

Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din
valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la
pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu
bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată

Finalizat
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COMBINATII
(BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)

FOSTER NEXTHALER 200/6
mcg/doză

Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei
combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu
lungă durată de acțiune) este adecvată:
- pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu
glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de
acțiune administrat la nevoie
- pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu
glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de
acțiune

286

PERTUZUMABUM

PERJETA 420mg

Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab şi
docetaxel la pacienţii adulţi cu neoplasm mamar metastatic HER2pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior
tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.

Finalizat

TYVERB

Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm
mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces:  în asociere
cu capecitabina, la pacienţii cu neoplasm mamar avansat sau
metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi
inclus antracicline şi taxani şi terapie cu trastuzumab, în context
metastatic

Finalizat
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LAPATINIB

288

289

290

291

BEVACIZUMABUM

TRASTUZUMABUM

PEMBROLIZUMABUM

ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINĂ/FU
MARAT TENOFOVIR ALAFENAMIDA

AVASTIN

1. Bevacizumab administrat în asociere cu carboplatină şi paclitaxel
este indicat ca tratament de primă linie al pacientelor adulte cu
neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federaţia Internaţională de
Ginecologie şi Obstetrică) IIIB, IIIC şi IV), al trompelor uterine sau cu
neoplasm peritoneal primar în stadii avansate.
2. Bevacizumab, administrat în asociere cu carboplatină şi
gemcitabină, este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte la
care s-a diagnosticat prima recidivă de neoplasm ovarian epitelial,
neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar,
sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a
administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alţi inhibitori ai
factorului de creştere a endoteliului vascular (FCEV) sau terapie ţintă
asupra receptorului FCEV
3. Bevacizumab administrat în asociere cu paclitaxel, topotecan sau
doxorubicină lipozomală polietilenglicată este indicat pentru
tratamentul pacientelor adulte cu neoplasm ovarian epitelial,
neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar,
recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li sau administrat mai mult de două scheme chimioterapice şi care nu au
fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alţi inhibitori ai FCEV sau
cu terapie ţintă asupra receptorului FCEV

Finalizat

HERCEPTIN

Herceptin în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil şi cisplatină
este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu adenocarcinom
gastric metastazat HER2 pozitiv sau a joncţiunii gastroesofagiene,
cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului
pentru boala lor metastatică

Finalizat

KEYTRUDA 50mg

GENVOYA

KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă
linie al carcinomului pulmonar,
altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma),
metastatic, la adulţi ale căror
tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporţional (STP) ≥ 50%,
fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.
Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu
greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a
fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină
sau tenofovir

Finalizat

Finalizat
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CERTOLIZUMAB PEGOL

CIMZIA

Artrită psoriazică
Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice
active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente
antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat.
Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX
sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată

Finalizat

Finalizat
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CERTOLIZUMAB PEGOL

CIMZIA

Spondilartrită axială severă, incluzând:
Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă
severă care au un răspuns indecvat sau intoleranță la AINS
Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu
spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar
cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă
(PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au
avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS

294

DOLUTEGRAVIR+ABACAAVIR+LAMIVUDINUM

TRIUMEQ

indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane
(HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani şi greutate
corporală de cel puțin 40 kg

Finalizat

DARZALEX

1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom
multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un
inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au
înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament.;
2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și
dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom
multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament
anterior.

Finalizat

DESCOVY 250mg/25 mg

Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și
peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)

Finalizat

DESCOVY 200mg/10 mg

Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale
pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și
peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)

Finalizat
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DARTUMUMAB

EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA

EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA

298

299

300

301

302

BARICITINIB

DULAGLUTIDUM

COMBINATII
(INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)

TAFLUPROSTUM

CARFILZOMIB

OLUMIANT

Tratamentul poliartritei reumatoide active moderat până la severă la
pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la
unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de
boală

Finalizat

TRULICITY

Trulicity este indicat la adulţi cu diabet zaharat tip 2 pentru
îmbunătăţirea controlului glicemic, sub
formă de:
Monoterapie
Când numai dieta şi exerciţiile fizice nu asigură un control glicemic
adecvat la pacienţi pentru care utilizarea tratamentului cu metformin
este considerată inadecvată din cauza absenţei tolerabilităţii sau a
prezenţei contraindicaţiilor.
Terapie combinată
În combinaţie cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulină,
când acestea, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice nu asigură un
control glicemic adecvat

Finalizat

SULIQUA

Suliqua este indicat la adulţi, în asociere cu metformină, pentru
tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăţi controlul
glicemic atunci când acesta nu a fost obţinut cu metformina
administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în
asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală

Finalizat

SAFLUTAN

Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienţii cu glaucom cu
unghi deschis şi la pacienţii cu hipertensiune oculară.
Ca monoterapie la pacienţii:
o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără
conservanţi
o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie
o care prezintă intoleranţă sau contraindicaţii la tratamentul de primă
linie
Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.
SAFLUTAN este indicat la adulţi cu vârsta ≥18 ani.

Finalizat

KYPROLIS

in combinatie ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu
dexametazona este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu
mielom multiplu (MM) la care s-a administrat cel putin o terapie
anterioara.

Finalizat

303

ALIROCUMABUM

PRALUENT

304

ELTROMBOPAG

REVOLADE

indicat la adulţi cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă
şi non-familială)
sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă:
- în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii
hipolipidemiante la pacienţi la
care nu s-au putut atinge valori ţintă ale LDL-colesterolului cu o statină
administrată în doza
maximă tolerată, sau
- singur sau în asociere cu alte terapii hipolipidemiante la pacienţi cu
intoleranţă la statine sau la
care este contraindicată administrarea de statine.
indicat pentru tratamentul purpurei trombocitopenice imune
(idiopatice) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care
sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi,
imunoglobuline)

Finalizat

EVALUARE

305

IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, CU
ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA

GAMMANORM 165 mg/mL

Terapie de substitutie la adulti, adolescenti si copii (cu varsta intre 0 si
18 ani) cu sindroame de imunodeficienta primara cum sunt:
-agamaglobulinemie si hipogamaglobulinemie congenitale;
imunodeficienta comuna variabila (IDCV);
-imunodeficienta severa combinata;
-deficite de subclasa IgG cu infectii recurente;

306

Secukinumabum

Cosentyx

indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la
sever, la adulţi care sunt candidaţi pentru terapie sistemică

Finalizat

EVALUARE

Finalizat

307

USTEKINUMABUM

STELARA

indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis în plăci,
forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistenţă, fie
contraindicaţii, fie intoleranţă la alte terapii sistemice incluzând
ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen şi ultraviolete A)
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Nivolumabum

Opdivo

în monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin
clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem
(TACS) şi tratament cu brentuximab vedotin la adulţi

309

ELIGLUSTAT

CERDELGA

310

VANDETANIB

CAPRELSA

tratamentul de lungă durată la pacienţii adulţi cu boala Gaucher de tip
1 (BG1), care sunt metabolizatori lenţi (ML), metabolizatori
intermediari (MI) sau metabolizatori rapizi (MR) prin intermediul
CYP2D6
tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv şi
simptomatic la pacienţi cu forma de boală local avansată, inoperabilă
sau cu forma de boală metastazată.

Finalizat

Finalizat

Finalizat
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CRIZOTINIB

XALKORI

Xalkori este indicat pentru tratamentul de prima inteníe al adulílor cu
neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC)
avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK pozitiv)

EVALUARE

312

RITUXIMAB

MABTHERA

Granulomatoză cu poliangeită și poliangeită microscopică
în asociere cu glucocorticoizi este indicat pentru inducerea remisiunii
la pacienții adulți cu granulomatoză cu poliangeită Wegener GPA
activă, severă și poliangeită microscopică MPA

313

AFLIBERCEPTUM

EYLEA

afectării acuității vizuale determinată de edemul macular secundar
ocluziei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)

314

BRIVARACETAM

BRIVIACT

terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parţiale, cu sau
fără generalizare secundară, la pacienţi epileptici, adulţi şi adolescenţi,
începând cu vârsta de 16 ani.

315

LIRAGLUTIDE

VICTOZA

pentru tratamentul adulţilor cu diabet zaharat de tip 2 insuficient
controlat, ca tratament adjuvant la dietă şi exerciţii fizice în asociere cu
alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului

316

ALFA ELOSULFAZA

VIMIZIM

317

TOFACITINIB

XELJANZ

318

ETIONAMIDUM

ETIONAMIDA 250 mg

Medicament tuberculostatic de linia a 2a la pacientii cu rezistenta la
medicamentele de linia 1

Finalizat
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VEDOLIZUMABUM

ENTYVIO 300 mg pulbere
pentru concentrat pentru
soluţie perfuzabilă

Boala Crohn

Finalizat

320

VEDOLIZUMABUM

ENTYVIO 300 mg pulbere
pentru concentrat pentru
soluţie perfuzabilă

Colita Ulcerativă

Finalizat

321

EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/T
COMBINATII (EFAVIRENZUM/ EMTRICITABINUM/
ENOFOVIR disoproxil MYLAN
TENOFOVIRUM)
600 mg /200 mg /245 mg

tratamentul mucopolizaharidozei tip IVA (sindromul Morquio A, MPS
IVA) la pacienţii de orice vârstă
• în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul artritei
reumatoide (AR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți
care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe
medicamente antireumatice modificatoare ale bolii; •administrat ca
monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul
cu MTX nu este adecvat

infectia HIV

EVALUARE

EVALUARE

Finalizat

322

OMALIZUMAB

XOLAIR 150 mg

tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienti adulti si
adolescenti (12 ani si peste aceasta varsta) cu raspuns neadecvat la
tratamentul cu antihistaminice H1

323

ETIONAMIDUM

în combinaţie cu alte medicamente tuberculostatice ca medicament de
linia a doua la pacienţii cu Mycobacterium tuberculosis (MT) în
condiţiile în care s-a instalat rezistenţa la medicamentele de primă
intenţie (izoniazidă şi rifampicină).

324
325
326

LEVOFLOXACINUM

tratamentul infecțiilor bacteriene

Finalizat

CLOFAZIMUN

TBC

Finalizat

LINEZOLID

TBC

Finalizat
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COMBINATII
(RIFAMPICINA+PIRAZINAMIDA+IZONIAZIDA)

TBC

Finalizat
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COMBINATII (AMOXICILINIA+ACID CLAVULANIC)

TBC

Finalizat
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COMBINATII (IMIPENEM+CILASTATIN)

TBC

Finalizat

RIFAMYCIN
COMBINAȚII(RIFAMPICIN+PIRAZINAMID+IZONIAZ
ID+ETAMBUTOL)
NATRII CROMOGLICAS

TBC

Finalizat

TBC

Finalizat

MASTOCITOZA

Finalizat

Finalizat

331
332

Finalizat
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PALBOCICLIB

IBRANCE 75 mg capsule
IBRANCE 100 mg capsule
IBRANCE 125 mg capsule

tratamentul cancerului mamar avansat local sau metastatic pozitiv
pentru receptorul pentru hormoni (HR) i negativ pentru receptorul 2
pentru factorul uman de cretere epidermală (HER2):
- în asociere cu un inhibitor de aromatază
- în asociere cu fulvestrant la femei cărora li s-a administrat tratament
endocrin anterior La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul
endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al
hormonului luteinizant (LHRH).

334

BECLOMETASONE / FORMOTEROL /
GLYCOPYRRONIUM BROMIDE

TRIMBOW 87/5/9 mg

BPOC

Finalizat

LARTRUVO

în combinație cu doxorubicina pentru tratamentul pacienților adulți cu
sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru
tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și
care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină

Finalizat

335

OLARATUMAB

336

VENETOCLAX

VENCLYXTO

1. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul leucemiei
limfocitare cronice (LLC) în prezenţa deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53 la
pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un
inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.
2. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul
pacienților adulți cu LLC în absența deleţiei 17p sau a mutaţiei TP53
care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la
tratamentul cu un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor
celulelor B.

337

BRENTUXIMAB VEDOTIN

ADCETRIS

tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+
(LCCT) după cel puțin 1 tratament sistemic anterior

338

ARSENICUM TRIOXIDUM

TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la
pacienții adulți care prezintă:
 leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la
intermediar, nou diagnosticată(număr de leucocite ≤10 x 103/µl) în
asociere cu acidul all-trans retinoic (AATR)
TRISENOX 1mg/ml concentrat
 leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară
pentru soluție perfuzabilă
(tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie)
caracterizată prin prezența translocației t(15;17) și / sau prezența
genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic
(LPM/RAR-alfa).
Nu a fost studiată rata de răspuns a altor subtipuri de leucemii acute
mieloblastice la trioxidul de arsen.

339

LIPEGFILGRASTIMUM

LONQUEX 6 mg soluţie
injectabilă

340

EVEROLIMUS

AFINITOR

341

NIVOLUMAB

Reducerea duratei neutropeniei şi a apariţiei neutropeniei febrile la
pacienţi adulți trataţi cu chimioterapie citotoxică pentru afecţiuni
maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor
mielodisplazice).
tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, nerezectabile
sau metastatice, bine diferenţiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine
gastro-intestinală sau pulmonară, la adulţi cu boală progresivă

OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului
OPDIVO 10 mg/ml concentrat
scuamos de cap şi gât la adulţi la care boala progresează în timpul sau
pentru soluţie perfuzabilă
după terapie pe bază de săruri de platină

Finalizat
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COMBINATII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM)

LONSURF 15 mg/ 6,14 mg
comprimate filmate
LONSURF 20 mg/ 8,19 mg
comprimate filmate

343

NUSINERSEN

SPINRAZA

344

COLISTIMETAT DE SODIU

345

PERTUZUMABUM

tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR
–cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele
disponibile sau care nu sunt consideraţi candidaţi pentru tratamentele
disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină,
oxaliplatină și irinotecan, tratamentele anti-VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)
tratamentul atrofiei musculare spinale 5q

Finalizat

Colobreathe este indicat în abordarea terapeutică a infecţiilor
COLOBREATHE 1662500 UI
pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienţii cu
capsule cu pulbere de inhalat
fibroză chistică (FC), cu vârsta de cel puţin 6 ani

PERJETA

Perjeta este indicat pentru utilizare în
asociere cu trastuzumab şi docetaxel la
pacienţii adulţi cu neoplasm mamar
metastatic HER2-pozitiv sau recurent local
inoperabil, care nu au urmat anterior
tratament anti-HER2 sau chimioterapie
pentru boala lor metastatică
în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul
infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human
Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta
peste 6 ani.
în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul
infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human
Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta
peste 6 ani.
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DOLUTEGRAVIR

TIVICAY 10 mg, 25 mg
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DOLUTEGRAVIR

TIVICAY 50 mg
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CABOZANTINIB

CABOMETYX 40mg, 60mg

tratamentul carcinomului celular renal (CCR) în stadiu avansat, la adulți
care au urmat anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al
endoteliului vascular (FCEV).
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CERITINIB

ZYKADIA

a în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu
cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv
pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK), trataţi anterior cu crizotinib
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AZACITIDINE

VIDAZA

tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule
stem hematopoietice (TCSH), cu LAM cu > 30 % blaști medulari
conform clasificării OMS

Finalizat
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BEVACIZUMAB

AVASTIN

în asociere cu paclitaxel şi cisplatină sau, în mod alternativ, cu
paclitaxel şi
topotecan la pacientele cărora nu li se poate administra chimioterapie
cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte
cu carcinom de col uterin persistent, recurent sau metastazat

DIMETHYL FUMARATE

Tecfidera 120 mg capsule
gastrorezistente
Tecfidera 240 mg capsule
gastrorezistente

Tecfidera este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu scleroză
multiplă forma recurentremisivă
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OBINUTUZUMAB

GAZYVARO

354

PEGINTERFERON BETA 1A

PLEDIGRY

355

COMBINATII (CARVEDILOLUM+IVABRADINUM)

CARIVALAN
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APREMILAST

APREMILAST

ERIBULIN

Gazyvaro administrat în asociere cu bendamustină, urmat de
tratament de întreţinere cu Gazyvaro, este
indicat pentru tratamentul pacienţilor cu limfom folicular (LF) care nu
au răspuns la tratament sau au
prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după
tratamentul cu rituximab sau cu o
schemă de tratament care a inclus rituximab
Plegridy este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul sclerozei
multiple recurent remisive
1. tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la
pacienți cu boală coronariană
2. tratamentul insuficienței cardiace cronice (clasa II-IV NYHA) cu
disfuncție sistolică

OTEZLA

tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la
pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori
prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină,
metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA

OTEZLA

administrat ca monoterapie sau în asociere cu medicamente
antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), este indicat pentru
tratamentul artritei psoriazice active (APs) la pacienții adulți care
auobținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o
terapie anterioară cu MARMB

HALAVEN

tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar local în stadiu
avansat sau metastatic, la care boala a progresat după cel puțin un
regim chimioterapic pentru boală în stadiu avansat. Tratamentul
anterior trebuia să includă o antraciclină și un taxan fie în context
adjuvant, fie în context metastatic, cu excepția cazului în care pacienții
nu îndeplineau criteriile pentru administrarea acestor medicamente
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USTEKINUMAB

MIDOSTAURIN

SILTUXIMABUM

PANOBINOSTATUM

STELARA

tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la
severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai
răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele
convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt
contraindicate din punct de vedere medical.

RYDAPT

1) la pacienții adulți nou diagnosticați cu leucemie granulocitară acută
(LGA), cu mutație FLT3 în asociere cu chimioterapia standard de
inducție cu daunorubicină și citarabină și de consolidare cu doză mare
de citarabină, iar la pacienții cu răspuns complet, ca tratament de
întreținere cu Rydapt în monoterapie;
2) în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă
(MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MSNHA) sau leucemie cu celule de tip mastocit (LCM) în monoterapie

SYLVANT

SYLVANT este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu boala
Castleman multicentrică (BCM) fără infecţie cu virusul
imunodeficienţei umane (HIV) şi fără infecţie cu virusul herpetic uman
de tip 8 (VHU-8)

FARYDAK

Farydak, administrat în combinaţie cu bortezomib şi dexametazonă,
este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu
recidivant și/sau refractar cărora li s-au administrat cel puțin două
scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib şi o substanţă
imunomodulatoare.
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ATEZOLIZUMAB

TECENTRIQ

Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului
urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienţi adulţi, după
tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină sau care nu
sunt consideraţi eligibili pentru tratamentul cu cisplatină
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EFTRENONACOG ALFA

ALPROLIX

Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie B
(deficit congenital de factor IX).
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ABIRATERONE

ATEZOLIZUMAB

ALECTINIB

ZYTIGA

●tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie
hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu
risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o
terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation theapy)
● tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la
castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la
bărbaţii adulţi asimptomatici sau uşor simptomatici, după eşecul
terapiei de deprivare androgenică şi la care chimioterapia nu este încă
indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1)

TECENTRIQ

Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul
neoplasmului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC)
local avansat sau metastazat, la pacienţi adulţi, după tratament
anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutaţii activatoare ale EGFR
sau mutaţii tumorale ALK pozitive trebuie, deasemenea, să li se fi
administrat tratament specific, înaintea administrării Tecentriq

ALECENSA

indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor
adulţi cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, cu status
pozitiv pentru kinaza din limfomul anaplazic (ALK). Alecensa este
indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu NSCLC
avansat, cu status pozitiv ALK, trataţi anterior cu crizotinib
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RIBOCICLIB

KISQALI

în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru
tratamentul femeilor aflate la postmenopauză, cu cancer mamar, în
stadiu avansat sau metastazat local, cu receptori hormonali (RH)
pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică
(HER2), ca terapie hormonală inițială
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PEMBROLIZUMAB

KEYTRUDA

în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat
sau metastatic, la adulţi cărora li s-a administrat anterior chimioterapie
care conţine săruri de platină
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IBRUTINIB

IMBRUVICA

în asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul
pacienţilor adulţi cu LLC cărora li s-a administrat cel puţin o terapie
anterioară
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OCRELIZUMAB

OCREVUS

Ocrevus este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu forme
recurente de scleroză multiplă
(SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice şi imagistice

