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A Kárpát Meditop Kupa – Nõi Nemzetközi Kézilabda Torna

cégünkkel együtt nõve, lassan „serdülõkorába” lép. Büszkék

vagyunk rá, hogy tevõlegesen is részesei lehetünk egy ilyen

országhatárokon is átívelõ sporteseménynek.

A Meditop Gyógyszeripari Kft. a rendszerváltás után

elsõként bejegyzett, magántulajdonban lévõ gyógy-

szergyártó vállalkozás Magyarországon. Elkötelezett

híve az egészségvédelemnek és az etikus magatar-

tásnak, mely értékek legkiválóbb közvetítõje a sport.
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BÜSZKÉK VAGYUNK!

Meditop Gyógyszeripari Kft.

2097 Pilisborosjenõ, Ady Endre u. 1.

E-mail: info@meditop.hu

www.meditop.hu
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Sportszeretõ Honfitársaim!

Hagyománnyá vált, hogy az esztendõ kezdetén a Kárpát-medence magyar nõi kézilabdásai élettel töltik

meg a pályát egy-egy magyarlakta város sportcsarnokában. Egyesületeikben különböznek ugyan, de

anyanyelvük egy, szívük magyarul érez. A XII. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna

végén csak egy csapat emelheti magasba a kupát, mégis az egész nemzet lesz vele gyõztes. A labda

közösséget teremt, határokat átlépve nyertessé tesz minden csapatot: régi ismeretségek erõsödnek, új

barátságok szövõdnek pályán és lelátón egyaránt. Büszkék vagyunk azokra a sportolóinkra, akik a Kárpát-

medence tájain kitartanak magyarságuk mellett. Eredményeikkel helyi közösségeink összetartozását erõsítve

a nemzet egységét szolgálják, mert a magyar nemzet csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze

megmarad.

A szervezõk megtisztelõ felkérésének eleget téve, ebben az évben ismét védnökként köszöntöm a Kézilabda

Torna házigazdáit, a pályára lépõ csapatokat és a sportág lelkes közönségét. Köszönöm a szervezõknek és

a támogatóknak, hogy a verseny megrendezésével kiveszik részüket a nemzet határok feletti egyesítésében

végzett közösségépítõ munkából.

Élményekben és sportsikerekben gazdag napokat kívánok!

Budapest, 2015. január 14.

Semjén Zsolt

Nemzetpolitikáért Felelõs Miniszterelnök-helyettes
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Versenyzõk,

Tisztelt Házigazdák, Szurkolók, Szervezõk, Támogatók!

Bár a 12. alkalom nem kerek jubileum, mégis ünnep. Hiszen évente egyszer van alkalom arra, hogy ebben

a körben összegyûlhetünk. Ez a verseny az összetartozás ünnepe, aminek a Meditop Gyógyszeripari Kft.,

a Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft. és Budakalász biztosít teret, és amihez a kézilabda ad

keretet. Egy olyan esemény,  ahova eljönnek határon túli barátaink is.

Egy ünnep mindig megmutatja, hogy kik azok akik összetartoznak, hiszen akik fontosak egymásnak, ha

máskor nem is tudnak, ilyenkor összegyûlnek. A résztvevõk pedig azzal, hogy 12 éve, évrõl-évre találkoznak

bizonyítják összetartozásunkat határon innen és túl. Az aktualitások mellett nem feledkezhetünk meg egy

félszázados jubileumról, hiszen pont 50 éve nyert világbajnokságot nõi kézilabdacsapatunk Török Bódog

vezetésével.

Török Bódog örök példakép. Az edzõ. a tanító, a mester örök példaképe. Egy olyan emberi erénynek, ami

mindig, minden korban kiérdemelte a közösség megbecsülését, hiszen az önzetlenségrõl szól. Azt jelenti,

ha én magam nem is tudok valamit elérni, minden tehetségem, erõm, lelkesedésem, tudásom beleadom,

hogy valaki más elérhesse azt, az én segítségemmel. Kapitánynak lenni nagyon nehéz. Hiszen ismeri a

gyõzelemhez vezetõ utat, de õ saját maga nem járhatja azt végig. Nem mehet be a pályára, nem dobhat,

nem rúghat gólt, nem ugorhatja át a lécet, csak a tudást adhatja át. És Török Bódog tette ezt eredményesen,

több, mint húsz éven keresztül sikert sikerre halmozva.  Példát mutatva ezzel minden sportolónak. Példát

mutatva ezzel mindenkinek, hiszen egy ország, egy nemzet is egy csapat. Mindenkinek a saját "posztján"

kell helytállni, hogy jobban teljesítsünk. Ha mindenki elvégzi a saját munkáját, a rá kiszabott feladatot,

akkor a csapat, az ország, a nemzet sikeres lesz. Ennek a közös sikernek az eléréséhez kívánok sok erõt és

kitartást!

Hajrá Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Vajdaság! Hajrá Magyarország!

Dr. Fazekas Sándor

Földmûvelésügyi Miniszter
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Versenyzõk, Szurkolók, Sporttársak!

Nagy öröm számomra, hogy elvállalhattam a Kárpát Meditop Kupa Nõi Kézilabda Torna védnökségét.
Bár a versenyre több országból érkeznek csapatok, azonban biztosak lehetünk benne, hogy az anyaországi,
a felvidéki, az erdélyi és a vajdasági együttesek küzdelmében mindenképpen magyar gyõzelem születik
majd!

A torna nem csupán egy újabb remek alkalom a játékosok és csapatok számára tudásuk megmutatására,
hanem alkalmas arra is, hogy összefogja a Kárpát-medencében élõ magyar fiatalokat is, és erõsítse
összetartozásukat.

Büszke vagyok rá, hogy 2014-ben Budapesten került sor a nõi kézilabda Bajnokok Ligája elsõ ízben
megrendezett négyes döntõjére, és Horvátországgal közösen Magyarország adhatott otthont decemberben
a nõi kézilabda Európa-bajnokságnak. A BL négyes döntõjének idén és 2016-ban is házigazdái lehetünk,
így méltán állíthatjuk: Magyarország az európai nõi kézilabdázás egyik legfõbb központja és bástyája! Jól
bizonyítja mindezt a mostani verseny is, amely magyarországi és határon túli magyar együttesek számára
nyújt remek versenyzési lehetõséget.

Sok sikert kívánok a Kárpát Meditop Kupa valamennyi csapatának és a szervezõknek, a szurkolóknak
pedig izgalmas meccseket és jó szórakozást! Hajrá, magyar kézilabda!

Vetési Iván
Magyar Kézilabda Szövetség, Elnök
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Tisztelt Honfitársaim!
Kedves Sportbarátok!

Hazánk ez év decemberében a Nõi Kézilabda Európa Bajnokságnak, tavasszal a Bajnokok Ligája négyes
döntõjének, év elején pedig a szívünknek különösen kedves Kárpát Meditop Kupa küzdelmeinek ad
otthont. Budapest jelenleg a kézilabda fõvárosa, Budakalász pedig 2015. elsõ hónapjában egy nemzetközi
torna alatt válik azzá.

Külön öröm határon túlról érkezõ magyarokat fogadni, megint máskor sportolókat köszönteni, kivált
határon túli magyar sportolókkal találkozni. Ráadásul ez alkalommal egy olyan sportág mérkõzéseit,
láthatja a nagyérdemû, mely Magyarországon egyszerre népszerûbb és eredményesebb.
A kézilabda, a magyar sport valamennyi szereplõjének köszönhetõen most már nem csak a pályán,
hanem a sportág egészét tekintve is elismert, melyre példa, hogy egyre több rangos torna, nemzetközi
verseny rendezõje lehet hazánk.

Eredményeink ellenére, nem élhetünk a múltból, miközben a sport ügye az elmúlt évtizedekben méltatlanul
háttérbe szorult, létesítményeink tönkrementek, egyesületeink sokszor reménytelen helyzetben várták a
holnapot.

Mára változott a helyzet, az élsport kiemelt támogatásán, a létesítményfejlesztéseken túl még a
szabadidõsport, a mindennapos testmozgás népszerûsítésére, szervezésére is maradt erõ, ezáltal elérendõ
cél: hogy Magyarország sport nemzet státusza mellett a jövõben sportoló nemzetté váljon.
Sportnemzetté, Sportoló nemzetté határon innen és határon túl. Hiszen, ahogy a sport világa, jelentõsége
nem szorulhat a csarnok falai és az oldalvonalak közé, úgy a jövõben anyanyelvünket, kultúránkat,
nemzetünket sem lehet határok közé szorítani.

XII. alkalommal, mondhatni hagyományosan találkoznak a Kárpát Meditop Kupa résztvevõi, hogy a
legnemesebb versengésben felvegyék a küzdelmeket. Sportszerû mérkõzéseket, baráti találkozásokat és a
kézilabda minden szépségét kívánom játékosnak, szurkolónak egyaránt!

Hajrá magyarok!

Dr. Simicskó István
Sportért Felelõs Államtitkár

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Sportkedvelõ Barátaim!

Megtiszteltetésnek tartom, hogy a XII. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna védnöke

lehetek. Ez a kétnapos találkozó több mint egy kiemelt össznemzeti sportesemény. Kiváló lehetõséget

teremt ugyanis a kárpát-medencei magyar sportolók és sportbarátok kötetlen találkozására,

kapcsolatépítésére is.

A hagyományok, az elõdök emlékezetének ápolása tértõl és idõtõl független, örök feladatunk. Ebbõl is

jelentõs részt vállalnak a torna résztvevõi és szervezõi, hiszen az idei Kárpát-Meditop Kupa méltóképpen

tiszteleg az 50 évvel ezelõtt világbajnokságot nyert magyar nõi kézilabda csapat játékosai és Török Bódog,

a legendás válogatott edzõje elõtt.

Meggyõzõdésem, hogy a Kárpát-medence számos pontjából összegyûlt sportolók és szurkolók kellemes

és hasznos idõt tölthetnek el a „Dunakanyar kapuja”-ként is ismert Budakalászon. Kívánom, hogy ez a

hétvége közösségi élményekben gazdagon teljen, egyúttal sikeres felkészülést biztosítson a tavaszi bajnoki

és nemzetközi fordulók mérkõzéseihez!

Tarlós István

Budapest Fõváros Fõpolgármestere
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Sportbarátok!

Megtiszteltetés számomra,hogy a Dunakanyar kapuja ,Budakalász adhat otthont a XII:Kárpát-Meditop
Kupa Nõi Nemzetközi Kézlabda Tornának 2015-ben. Külön öröm számomra az a felkérés, hogy védnöke
lehetek ennek a komoly hagyományokkal rendelkezõ eseménynek.

Figyelemmel kisérve az elmúlt 11 év eseményeit, azt gondolom, hogy  a torna jó lehetõséget teremtett az
õszi és tavaszi idõszak között szünetben arra, hogy a csapatok a felkészülés mellett, ismerkedjenek egymással,
kötõdjenek barátságok hazai, felvidéki, vajdasági, erdélyi és kárpátaljai sportolók között. Ugyanakkor
nem rejtem véka alá elfogultságomat és remélem eredményesen fog szerepelni a tornán a Budakalász
NB.II-es csapata.

A Dunakanyarban a kézilabda nagy népszerûségnek örvend. Két városunkban is meghatározó sportág,
hiszen Budakalász mellett Szentendrén is sok fiatal hódol a sportágnak.  Egyesületeinkben dolgozó  lelkes
szakembereinknek köszönhetõen a legnépszerûbb spotágak közé küzdötte magát a kézilabda. Nöi és férfi
vonalon is NB-csapataink szerepelnek a magyar bajnokságban. Az elmúlt években különösen örvendetes
a szentendrei férfi szakág fejlõdése és szereplése. A térségben  indokolt lenne az infrastruktúra fejlesztése,
nagy lökést adna a sportágnak egy sportcentrum kialakítása, amely bázisául szolgálhatna a még sikeresebb
utánpótlás nevelésnek.

Kedves Sportbarátaim!

Január utolsó napján köszöntsük közösen a Kárpát-medence csapatait. A tornát megtekintõ szurkolókat,
sportbarátokat, vendégeinket arra kérem, hogy szabad idejükben ismerkedjenek meg a Dunakanyar
szépségeivel, élvezzék vendégszeretetünket.

A résztvevõknek sikeres, sérülésmentes versenyzést és izgalmas mérkõzéseket kívánok.

Hadházy Sándor
MKSZ alelnöke,
országgyûlési képviselõ
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Kedves Vendégeink!

Budakalász város polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy városunk házigazdája lehet a 12.
alkalommal megrendezésre kerülõ Kárpát Meditop Kupa Nõi Kézilabda Tornának. Nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy a kupa szervezõi településünket választották, e kiemelkedõ jelentõségû esemény
helyszínéül.

Különös öröm ez számunkra, hiszen városunk életében a sport meghatározó jelentõségû. Amatõr sport
tekintetében NB II-es kézilabda csapattal büszkélkedhetünk, a mintegy 100 éves hagyománnyal rendelkezõ
labdarúgó csapatunk pedig megyei bajnokságokon szerepel szép eredményekkel. Az amatõr sport mellett
nagy figyelmet szentelünk a városlakók sportolására is, évente öt alkalommal (Tour de Kalász, Kevély
futás, Tófutás, tavaszi és õszi Ovis mezei futóverseny) hívjuk és várjuk sportrendezvényeinkre az itt
élõket. Rendezvényeink alkalmanként ötszáz-ezer embert mozgatnak meg. Fontos, hogy a sportolás számára

megteremtsük a megfelelõ fizikai feltételeket, a helyszínt is, ezért 2004-ben Sportcsarnokot építettünk,
ahol otthont adtunk a 2006-os Öttusa Európa-bajnokság számára. A mintegy két éve felújított Budakalászi
Munkás Sport Egyesület öltözõjét pedig a hazai és a vendég focicsapatok használják megelégedéssel.
A sportra nevelés már gyermekkorban nagyon fontos, ezért az elmúlt két évben mindkét óvodánkban
Ovi-Foci pályát is építettünk. A sportegyesületek támogatása mellett, pedig évente sportdíjakat
adományozunk, a város legkiemelkedõbb diák és felnõtt sportolói számára. Városunk a sportdiplomáciában
is szerepet vállal. Szeptemberben adtunk otthont a Magyar Olimpiai Bizottság Vándorgyûlésének, ahol
140 résztvevõt, köztük húsz olimpikont láttunk vendégül. Budakalász sport iránti elkötelezettsége tehát
meghatározó jelentõségû.

A sportélet mellett, városunk számára nagyon fontos nemzeti összetartozásunk elõsegítése. Budakalász
ezért is létesített testvérvárosi kapcsolatot két határon túli magyar településsel, a székelyföldi Lövétével és
a vajdasági Adával. Ennek okán is külön öröm számunkra, hogy a kupa szellemével összhangban és a
sport határokon átívelõ, nemzeteket összekötõ szerepe révén, hozzájárulhatunk közös nemzeti lelkünk
megéléséhez.

Ezúton köszöntöm városunkban a Kárpát Meditop Kupa magas rangú vendégeit, a szervezõket, a csapatokat,
valamint a szurkolókat, és kívánok sikeres játékot, jó szurkolást a Budakalászi pályán!

Rogán László
Budakalász polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Budakalász Város
Önkormányzata
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés az 50
évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog elõtt.

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

www.meditop.hu

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport

1. Budakalász

2. Szentendre

3. Sepsiszentgyörgy (Erdély)

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a budakalászi városi Sportcsarnokokban
2015. január 31 – február 1. (szombat- vasárnap)

A TORNA FÕVÉDNÖKE: ORBÁN VIKTOR – Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT – Miniszterelnök-helyettes

DR. FAZEKAS SÁNDOR – Földmûvelésügyi Miniszter

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN – Sportért Felelõs Államtitkár

TARLÓS ISTVÁN – Budapest Fõpolgármestere

VETÉSI IVÁN – a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

HADHÁZY SÁNDOR – Országgyûlési Képviselõ

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: ROGÁN LÁSZLÓ – Budakalász Város Polgármestere

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály” elõírásainak megfelelõen kerül lebonyolításra, hat
csapat részvételével. A mérkõzéseket 2x3-as csoportban egy helyszínen, körmérkõzéses formában
bonyolítjuk le, majd a második nap kerül sor a helyosztókra a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/
1, 1/2-II/2  stb.. Sportorvosi igazolás kötelezõ!

VERSENYKIÍRÁS

„B” csoport

1. Naszvad (Felvidék)

2. Szekszárd

3. Székelyudvarhely (Erdély)
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JÁTÉKIDÕ:

2x30 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ MKSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

FEGYELMI ELJÁRÁS:

Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkõzés játékvezetõi kizártak, vagy véglegesen
kiállítottak, kizárja magát a torna további mérkõzéseirõl.

DÍJAZÁS:

Orbán Viktor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére. Elsõ
három csapat éremdíjazásban részesül.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirálynõ, legtechnikásabb anyaországbeli és határontúli magyar játékos, legjobb
budakalászi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás, sem a „Kézilabdázás Szabálykönyv” c. kiadvány
nem intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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A Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

A Kárpát Kupa sorozatok szervezõje.

Levélcím: 2143 Kistarcsa, Homok dûlõ 50.

Mobil: +36 30 965 9561

E-mail: info@dcr.hu | Honlap: www.dcr.hu

A SPORT: ÉRTÉK – SEGÍTÜNK MEGMUTATNI...
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A Hyperol tabletta vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Bõvebb információért, kérjük olvassa el az alkalmazási elõírást, melynek engedélyezés dátuma: 2010 június 28.
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A Mycosid külsõleges por vény

nélkül kapható nátrium

paraklórbenzoát hatóanyagú

gyógyszer (VN).

Alkalmazási elõírás

dátuma: 2010.06.28.

Forgalomba hozatali engedély

száma: OGYI-T-2901/01

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

LEVESZI
A LÁBÁRÓL...

...a lábgombát, mielõtt

bárki észrevenné!

A gombás bõrfertõzés mindenki

számára jól látható, nehezen

kezelhetõ, makacs betegség,

a MYCOSID külsõleges porral

azonban könnyedén megelõzhetõ!

MYCOSID
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GTÁJÉKOZTATÓT,
SZÉT!

2015. JANUÁR 31. SZOMBAT

09.00 Budakalász – Szentendre
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Rogán László – Budakalász Polgármestere
11.15 Naszvad – Szekszárd
12.45 Szentendre – Sepsiszentgyörgy
14.15 Szekszárd – Székelyudvarhely
15.45 Sepsiszentgyörgy – Budakalász
17.15 Székelyudvarhely – Naszvad

2015. FEBRUÁR 1. VASÁRNAP

09.00 mérkõzés az 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.45 mérkõzés a 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.30 DÖNTÕ
A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

14.00 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS

EURONOVEX Utánpótlás SE Tápiószele – Budakalász (serdülõ lány kézilabda mérkõzés)

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
a díjakat átadja: Semjén Zsolt (Miniszterelnök-Helyettes)

Dr. Fazekas Sándor (Földmûvelésügyi Miniszter)
Dr. Simicskó István (Sportért Felelõs Államtitkár)
Szalay-Bodrovniczky Alexandra (Budapest Fõpolgármester-helyettese)
Vetési Iván (Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke)
Hadházy Sándor (Országgyûlési Képviselõ)
Rogán László (Budakalász Város Polgármestere)
Dr. Ács Zoltán (Meditop Kft. ügyvezetõje)
Dr. Greskovits Dávid (Meditop Kft. ügyvezetõje)

PROGRAMPROGRAM
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A különbözõ eredetû sebek fertõtlenítésén, mechanikus tisztításán kívül, a Hyperol

kiválóan alkalmazható a szájhigiénia, a bõrgyógyászat, az eszközfertõtlenítés terü-

letén, vagy éppen az erõsen tapadó kötések leválasztására is. Bõvebb információ:

www.hyperol.hu

A HYPEROL NEMCSAK

3 KÍVÁNSÁGÁT TELJESÍTI!

TERMÉSZETES FERTÕTLENÍTÉS
AZ OXIGÉN EREJÉVEL...

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Gyártja a Meditop Gyógyszeripari Kft.
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Meditop Gyógyszeripari Kft.
(a torna alapítója)
www.meditop.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

GERE ATTILA BORÁSZ | TIFFÁN PINCÉSZET | BOCK PINCÉSZET
RAPIDÓ KFT. | IKON BORÁSZAT | KATTRA PINCÉSZET | TOKAJ OREMUS PINCÉSZET

HOTEL NOÉ | DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT.
BLUEBERRY-COSMETICS KFT. | TOMINVESTOM SZOLGÁLTATÓ KFT. | AUCHAN BUDAKALÁSZ KFT.

DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KFT. | akamoto CD&C

A torna rendezõje

Budakalász Város
Önkormányzata

Dominique Carpenter
Rendezvényszervezõ Kft.
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A SPAVERIN
TABLETTA
LEGYÕZI
A GÖRCSÖT!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE

MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A Spaverin tabletta drotaverin-hidroklorid hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer (VN). Alkalmazási elõírás dátuma:

2014. április 24. | Forgalomba hozatali eng. száma: OGYI-T-22489/02–03 | Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft.

www.meditop.hu | Az anyag lezárásának dátuma: 2015. január 22. | 2015/2 Spa

A Spaverin görcsoldó tabletta vény nélkül kapható gyógyszer,

amely megszünteti a különbözõ eredetû simaizom görcsöket

– gyomor-, bélgörcsök, epegörcs, vesegörcs, húgyhó-

lyag és húgyvezeték görcs –, valamint kiegészítõ kezelés-

ként alkalmazható a fájdalmas menstruációs görcsök

esetében is. Bõvebb információ: www.spaverin.hu
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