
Segédlet a Magyarországon társadolombiztosítási körbe még be nem fogadott, de egyedi engedélyezéssel legalább 1 beteg 

esetében már támogatott, a mozgászavarok kezelésére alkalmazható fontosabb gyógyszerek rendeléséhez 

Hatóanyag Termék Indikáció OGYÉI 
járóbeteg 

NEAK 
szakorvosi 

NEAK 
beteg  

OFF label Leírás 

trihexyfenidil Artane G20, G24, G25 
Extrapiramidális zavarok, 
disztóna, parkinsonismus 

igen igen igen nem A beteg életminőségét zavaró extrapiramidális tünetek, 
melyeket más Magyarországon elérhető (pl. biperiden) 
gyógyszereléssel nem kezelhető / nem tolerál 

tetrabenazine Motetis G10H0 Huntington-kór nem igen igen nem (Genetikailag igazolt) Huntington-kór choreiform 
tüneteinek kezelésére 

tetrabenazine Motetis G24 Tardív 
diszkinézia/disztónia 

nem igen igen igen Motetis off-label indikációban a gyógyszerindukált tardív 
diszkinézia vagy disztóna kezelésére alkalmazható  
(minden jogkövetkezményével együtt) 

tetrabenazine Xenazine G24 Tardív 
diszkinézia/disztónia 

igen igen igen nem Gyógyszer-indukált, a beteg életminőségét jelentősen 
rontó tardív diszkinézia/disztónia. Mivel a tertabenazine 
készítmények közül a Xenazine rendelkezik törzskönyvi 
indikációval az életminőséget rontó tardív 
disztónia/diszkinézia kezelésére, az off-label 
gyógyszerhasználatot elkerülendő a Xenazine 
engedélyezését kérjük (nem helyettesíthető!) 

Levodopa 
/carbidopa 

Sinemet, 
Levodopa / 
carbidopa 
Sandoz 

G20, G21 Parkinson-kór, 
parkinsonismus 

igen igen igen nem Parkinson-kór kezelésére Magyarországon elérhető egyéb 
készítményeket (levodopa/benzerazide vagy 
levodopa/carbidopa/entacapone) a beteg nem tolerálja / 
mellékhatást okoz  

Botulinum A 
toxin 

Xeomin K1170 Nyáltermelés zavarai 
(krónikus szialorrhea) 

nem igen igen nem A beteg életminőségét rontó neurogén nyálfolyás, mely 
egyéb elérhető gyógyszereléssel (pl. antikolinergikum) 
nem javítható vagy az alkalmazása konraindikált. A 
készítmény törzskönyvi indikációval rendelkezik, azonban 
ezen indikációban TB finanszírozásban támogatással nem 
írható, egyedi engedélyezés szükséges. 

Botulinum A 
toxin 

Xeomin, 
Botox 
Dysport 

Post-stroke spaszticitás nem igen igen nem A beteg életminőségét rontó poszt-stroke spaszticitás, 
mely egyéb elérhető gyógyszereléssel (pl. 
izomrelaxánsok) nem javítható vagy az alkalmazása 
kontraindikált. A készítmény törzskönyvi indikációval 
rendelkezik, azonban ezen indikációban TB 
finanszírozásban támogatással nem írható, egyedi 
engedélyezés szükséges. 



Hatóanyag Termék Indikáció OGYÉI 
járóbeteg 

NEAK 
szakorvosi 

NEAK 
beteg  

OFF label Leírás 

tolcapone Tasmar Előrehaladott Parkinson-kór 
G20H0 

igen igen igen nem Előrehaladott Parkinson-kórmotoros komplikációkkal. A 
motoros komplikációk más COMT-gátlóval nem 
kontrollállhatók. A beteg a tolcapone alkalmazással 
összefüggő potenciális mellékhatásokkal tisztában van, 
vállalja a protokoll szerinti vérvételeket és a kezelést. 

apomorfin Dacepton Előrehaladott Parkinson-kór 
G20H0 

igen 
(Ausztria) 

igen igen nem Előrehaladott Parkinson-kór motoros komplikációkkal. A 
motoros komplikációk kombinált gyógyszeres kezeléssel 
sem uralhatók. A beteg mély agyi stimulációs kezelés és 
Duodopa kezelést nem szeretne/kontraindikált. 
*Centrumhoz kötött speciális indikáció 

fludrocortisone Astonin I9580 Neurogén hypotensio 
(Parkinson-kór, MSA stb. 
esetében) 

nem nem nem nem Az Astonin törzskönyvi indikációval rendelkezik neurogén 
ortosztatikus hypotensio kezelésére, így egyedi 
engedélyezés nélkül normatív támogatással írható 

D-
penicillinamin 

Metalcaptase E8300 Wilson-kór igen igen igen nem Wilson-kór kezelésére 

trientine Cuprior E8300 igen igen igen nem Wilson-kór kezelésére, amennyiben a D-pennicillinamin 
nem tolerálható/kontraindikált 

A segédletet összeállította: Dr. Kovács Norbert, 2019 október 24. 

Amennyiben észrevétele van vagy használ olyan egyedi támogatással elérhető gyógyszert melyet szeretne megosztani, jelezze a kovacs.norbert@pte.hu email címen.   
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