Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisa
Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisának főbb jellemzői:
•

•
•
•

Gyógyszernek nem minősülő termékek adatbázisa, úgymint: étrend-kiegészítők,
gyógytermékek, gyógyteák, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati
célra szánt tápszerek, egyéb "gyógyszernek látszó" termékek.
Rendszerezett, kereshető adatbázis-tartalom.
Különböző forrásokból származó információk összehasonlításának lehetősége.
Termékválasztás, megfelelő alkalmazás és egészségügyi kockázatok elkerülésének segítése.

A Kezdőlap „Készítmények” menüpontban találhatók az Adatbázisban szereplő termékek.

Keresési és szűrési lehetőségek az Adatbázis termékei között

Szűrés a termékcsoportokra:
Az Adatbázis termékeit az alábbi csoportokba soroltuk. A keresésé lehetséges minden csoporton
belül, de adott kategórián belül is.
Minden csoport
Étrend-kiegészítő
Gyógytea
Gyógytermék
Gyógyvíz
Ivólé
Kozmetikum
Orvostechnikai eszköz
Tápszer
Tradicionális növényi gyógyszer
A csoportválasztás mellett további keresési lehetőségek vannak.

A termék neve vagy a nevében szereplő szó / szótöredék alapján.

A termék „Javallat / Felhasználási javaslat” fejezetében szereplő szóra / szótöredékre.

A termék „Összetevő komponens(ek) és/vagy hatóanyag(ok)” fejezetében szereplő szóra
szótöredékre, illetve az adott gyógynövény szinonima nevére, Pl. : kamilla (Chamomilla).

/

A termék nyilvántartási számára (OÉTI, CE, OGYI, OTH). Elegendő a számrészlet beírása, nem
szükséges a termék típusára vonatkozó, a zárójelben felsorolt előtag.

A termék gyártójára vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultjára. Ha adott gyártó
leányvállalatának nevére keresünk, akkor a találatoknál az anyavállalat neve is látható.

A termék „Figyelmeztetések és alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések” fejezetében szereplő szóra
/ szótöredékre.

Termékadatok felépítése
Alapadatok:
Gyártó
Beviteli forma
Nyilvántartási szám
Csoport
Státusz
Bejelentett név
Termékismertető: Egységes fejezetekre bontva.
Képek a termékről
Összetevő komponens(ek) és/vagy hatóanyag(ok)
Javallat / Felhasználási javaslat
Ellenjavallat
Adagolás és/vagy alkalmazás módja
Mellékhatás
Kölcsönhatás
Figyelmeztetések és alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
Várandósság és szoptatás ideje alatti alkalmazhatóság
Tárolás
Csomagolás
A termékekhez a több forrásból származó adatokat is feltüntetjük.
Ha egy adott készítményről több forrásból eltérő információ található, ezt egy figyelmeztető mondat
jelzi:
„A készítményről különböző forrásokból elért információk eltérőek (l. az elkülönített adatmezők
tartalmát).”
Ha a több forrásból származó információ megegyezik, szintén figyelmeztető mondat jelzi:
„A készítményről különböző forrásokból elért információk megegyeznek.”
Figyelmeztetés összetevő érzékenységre
Néhány összetevő (vagy azok szinonimái) esetében figyelmeztető üzenet jelenik meg a termék
adatlapján: laktóz, szója, alkohol.

Az összetevők és szinonimáik, valamint a termékleírásokban megjelenő lehetséges írásmódok:
SZÓJA

szója-izoflavon

Szójafoszfatid

szója-isoflavon

szójababolaj

szójabab

Glycine max

szójacsíra

Glycine soja

finomított szójaolaj

sojae semen

szója lecitin

sojae oleum hydrogenatum

szójalecitin

sojae oleum raffinatum

szója-lecitin

soya

oleum sojae

szója

ALKOHOL

LAKTÓZ

etanol

tejcukor

Alkohol

laktóz

aethylalkohol

lactose

Ethanol

laktoz

akohol
alkohol
alcohol
etilalkohol
szeszesital

