
Az első eszzopiklont tartalmazó 
gyógyszer Magyarországon2

Esogno® - Az álmatlanság kezelésére1

Elérhető kiszerelések:
1 mg 7x; 2 mg 14x; 3 mg 14x és 28x; filmtabletta
 

G.L. Pharma Magyarország Kft. 1132 Budapest, Váci út 18. Tel: (+36 1) 486-1591, office@gl-pharma.hu

Esogno® 1 mg filmtabletta 1 mg eszzopiklont tartalmaz filmtablettánként.
Esogno® 2 mg filmtabletta 2 mg eszzopiklont tartalmaz filmtablettánként.
Esogno® 3 mg filmtabletta 3 mg eszzopiklont tartalmaz filmtablettánként.
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.
A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást! 
A hatályos alkalmazási előírás megtalálható a www.ogyei.gov.hu honlapján: www.ogyei.gov.hu -> 
Gyógyszer-adatbázis -> ESOGNO 1 mg filmtabletta/ ESOGNO 2 mg filmtabletta/ ESOGNO 3 mg filmtabletta. 
MEGJEGYZÉS: A QR kód a készítmény adatlapjára mutat.
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=172828
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=172830
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=172832
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).
A készítmény támogatással nem rendelkezik.
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Más Z-szerekkel összevethető
hatékonyság4,5

A kezelési időszak hosszabb 
időre, akár 6 hónapra is 
kiterjeszthető*1

Társbetegséggel 
járó álmatlanságban és 
időskorban is alkalmazható1

Egyszerű rendelhetőség,
nem tartozik a Pszichotróp 
Egyezmény hatálya alá3
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*Az eszzopiklonnal végzett klinikai vizsgálatokban az alvás mérésére használt bármelyik paraméter tekintetében sem figyelték meg tolerancia kialakulását 
  legfeljebb hat hónapig terjedő kezelések során (lásd 5.1 pont az alkalmazási előírásban).1
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