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A2media AS selger reklame
annonser i  tids  skriftet og på 
 Farmatid.no for NFT.  

For spørsmål og bestillinger, 
vennligst  kontakt:

Henriette Brattli
henriette@a2media.no
Tlf: 97 19 87 47 

Ta kontakt!

Annonsere hos oss? 
Reklameannonser på trykk og på nettsiden Farmatid.no

Medieplan 2019
REKLAMEANNONSER
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6 APOTEK: SafeStart-studie 
om svangerskapsomsorg

LEGEMIDDELVERKET: Populær 
og proaktiv rådgivnings tjeneste10 28 PROFIL:

I kamp mot resistens

Remifemin®
Østrogenfritt legemiddel mot hetetokter og svetting
Opptil 80 % av kvinner i klimakteriet opplever hetetokter og svette1,2. Mange av disse kvinnene kan eller ønsker 

ikke å motta hormonbehandling for plagene sine. Remifemin (Cimicifuga racemosa) er uten østrogen, og gir en 

effektiv og trygg behandling av plager i klimakteriet4.

Remifemin 
Middel mot overgangsplager. ATC-nr: G02C X04
Reseptfritt legemiddel. Tabletter. 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue (Cimicifuga racemosa) 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Indikasjoner: Plantebasert legemiddel til bruk 
mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. Dosering: 1 tablett 2 ganger daglig (morgen og kveld). De første effektene sees tidligst etter 2 ukers behandling. Det anbefales å bruke preparatet i fl ere måneder, 
men ikke >6 måneder uten medisinsk tilsyn. Administrering: Tas med eller uten mat, og med rikelig væske. Bør svelges hele. Skal ikke suges. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Forsiktighet utvises ved eksisterende/tidligere leversykdom. Ved tegn og symptomer på leverskade (tretthet, appetittap, gulning av hud og øyne, kraftige øvre magesmerter med kvalme, brekninger, mørk urin) skal prepa-
ratet seponeres. Ved vaginalblødning eller nye/uklare symptomer bør lege kontaktes. Skal ikke kombineres med østrogen uten etter samråd med lege. Pasienter som er behandlet eller undergår behandling for brystkreft 
eller andre hormonavhengige tumorer, skal ikke bruke preparatet uten medisinsk tilsyn. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inter-
aksjoner: Ingen rapporterte. Graviditet, amming og fertilitet: I fravær av tilstrekkelig data anbefales ikke bruk under graviditet og amming. Bivirkninger: Tilfeller av levertoksisitet (inkl. hepatitt, gulsott, forstyrrelser av 
leverfunksjonstester) er rapportert ved bruk av preparater som inneholder Cimicifuga. Hudreaksjoner (urticaria, kløe, eksantem), ansiktsødem, perifert ødem, gastrointestinale symptomer (f.eks. dyspeptiske forstyrrelser, 
diaré) og vektøkning er rapportert i sjeldne tilfeller. Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. Egenskaper: Klassifi sering: Plantebasert legemiddel. Virkningsmekanisme: Ukjent. Kliniske data motviser sys-
temisk østrogenagonistisk virkningsmekanisme. Det er ikke sett effekt på hormonelle parametere (LH, FSH, østradiol og prolaktin), i tetthet av bryst, proliferering av brystepitel eller endometriell tykkelse. Pakning: 100 
stk., blisterpakning. Sist endret: 24.03.2015

Referanser: 1. WHO Scientifi c Group. Research on the menopause in the 1990s. World Health Organ Tech Rep Ser. 1996;866:1–107. 2. Utian WH. Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor symptoms in 
menopause: A comprehensive review. Health Qual Life Outcomes. 2005;3:47. 3. Henneicke-von Zepelin, HH. Wien Med Wochenschr (2017) 167: 147. 4.Briese V, Stammwitz U, Friede M. Black cohosh with or without 
St.John`s wort for symptom-specifi  c climacteric treatment. Maturitas 57 (2007) 405-414. 5. Nappi R, Malavasi B, Brundu B. Effi  cacy of Cimicifuga racemosa on climacteric complaints: A randomized study versus low-dose 
transdermal estradiol. Gynecological Endocrinology, January 2005; 20(1): 30 – 35.

Fås på alle apotek

Godt dokumentert effekt og sikkerhet

De siste 15 årene er det utført mer enn 29 

kliniske studier3 der mer enn 12 000 pasienter 

har deltatt¹. Remifemin gir god lindring og 

sikkerheten er godt dokumentert4,5.
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8 AKTUELT:  
Tilgang til helsedata

AKTUELT: 
Verifikasjonssystemet i rute10 28 PROFIL:

Regattafarmasøyten
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6 GDPR: Slik forbereder 
apotekbransjen seg

DSB-RAPPORT: Risikoanalyse 
av legemiddelmangel11 14 PRODUKSJONSDAGEN: 

Ny giv i Norge?

Sedix® 
Demper uro - letter innsovning
Omtrent en tredjedel av den voksne befolkningen rapporterer om søvnvansker i perioder1. Mange strever med å 

sovne om kvelden. Det kan være ulike grunner til dette, men for noen dreier det seg om indre stress og uro.

Virkestoffet i det plantebaserte legemiddelet Sedix (Passiflora incarnata), har gjennom årtier vært benyttet til 

behandling av uro og innsovningsvansker.

Sedix® 
Plantebasert sedativum. Beroligende.   ATC-nr.: N05C M-
TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata) 200 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tradisjonelt 
plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert 
legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Lindring av mild uro: 1-2 tabletter morgen og kveld. Lette innsovning: 1-2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid. Administrering: Tas sammen 
med rikelig væske. Bør ikke brukes >6 måneder i strekk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Pga. utilstrekkelig data anbefales ikke bruk hos barn <12 år, med mindre anbe-
falt av lege. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Samtidig bruk av syntetiske sedativer (f.eks. benzodiazepiner) anbefales ikke, med 
mindre anbefalt av lege. Graviditet, amming og fertilitet: Utilstrekkelig data. Anbefales ikke under graviditet og amming. Bivirkninger: Seponeringsbivirkninger er lite sannsynlig. Ingen bivirkninger er rapportert. 
Overdosering/forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. Egenskaper: Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel. Pakning: 28 stk. blisterpakning. Sedix SPC, sist endret: 30.08.2016

Referanser: 1 Bjorvatn et al. Insomni. Tidsskrift for Norsk Legeforening 2009;129:1766-8, 2.Gibbert et al. Complement Med Res. 2017;24(2):83-89.
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  Virker beroligende

  Letter innsovning

  Ingen påvist avhengighet
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NFT har 9 utgivelser i året og i 2018 
har Farmatid.no i gjennomsnitt 
hatt i underkant av 1700 unike 
brukere per uke. Her treffer du 
 farmasøytene døgnet rundt!

Vi tilbyr annonser på trykk og 
 nettbannere. Det er også mulig-
het til å reklamere for møter og 
ledige stillinger. 

På trykk i NFT
• Trykklar PDF sendes på 

e-post:  
 henriette@A2media.no

• Priser, formater og materiell-
frist, se neste side.

Banner på 
Farmatid.no
• Materiell og bestilling 
 sendes på e-post til:
  henriette@A2media.no

• Valgfri publiseringsdato.

• Pris: Kontakt Henriette Brattli 
for tilbud.

TOPP OG MIDTBANNERE 
980 x 150

BUNNBANNER 
980 x 300

DESKTOPBANNERE
300 x 250
(Både desktop og mobil)

KUN MOBIL
Topp og 
midtbannere 
468 x 200

Bunnbanner
468 x 300



 

Norsk 
Farmaceutisk 
Tidsskrift

Tlf.: 21 02 33 52

E-post: 
nft@farmaceutene.no

Ansvarlig redaktør: 
Hanne Nessing

Tlf.: 21 02 33 46

www.farmatid.no
facebook.com/farmatid

Opplag

Gjennomsnitt per nr.* Totalt
Foreningsabonnement 3835
Betalt abonnement 205
Løssalg –
Rabattert abonnement  
(over 50 %) –
Regelmessig gratis 
distribuerte 143
Distribuert i alt: 4183
* 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018

Norge og Norden: 
 935 kr (inkl. porto)
Utlandet ellers: 
1300 kr (inkl. luftposttillegg)
Løssalgspris: 95 kr + porto

07 Media AS
Besøksadresse: Sandakerveien 24 c 
Blok B, 0473 OSLO
Postadresse: Postboks 144 Torshov, 
0412 OSLO
Tlf.: 22 79 95 00
www.07.no

Tekniske data
 Bladformat: 210 mm x 280 mm
	 Satsflate:	 185	mm	x	240	mm
 Antall spalter: 3
 Spaltebredde: 58 mm
 Ferdiggjøring: Stiftet
 Utfallende trykk: Ja
 Raster omslag: 70 lpc (175 lpi)
 Raster innmat: 70 lpc (175 lpi)
 Papirkvalitet omslag: Tom&Otto Gloss 200 g
 Papirkvalitet innmat: Tom&Otto Silk 130 g

Materiell som skal trykkes må være  høy 
oppløselig.  Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell 
som ikke tilfreds stiller våre  tekniske krav.

Trykkeri

Abonnementspris

Utgivelsesplan 2019

1/1 side
185 x 240 mm

1/4 side
Stående: 90 x 117 mm
Liggende: 185 x 55 mm

1/3 side
Stående: 60 x 240 mm
Liggende: 185 x 75 mm

2/3 side
Stående: 122 x 240 mm
Liggende: 185 x 155 mm

1/2 side
Stående: 90 x 240 mm
Liggende: 185 x 117 mm

Bakside (utfallende)
210 mm x 220 mm

2/1 side 
(dobbeltside)
400 mm x 240 mm

Gjelder både stillings- og
reklameannonser

1/1 side: 15 700 kr
2/3 side:  14 500 kr
1/2 side:  11 500 kr
1/3 side:  10 500 kr
1/4 side:  8 500 kr

Andre formater, priser o.l.:
2/1side:  27 700 kr
(dobbeltside)

2. omslag:  16 500 kr

Bakside:  17 200 kr

Priser - annonser på trykk 
 

Produksjonstillegg: 
Setting/utforming av kunn gjøringer 
og  stillingsannonser gjøres mot en 
ekstra kostnad på 600 kr.

Tillegg for spesiell plassering: 
15 %

Andre formater/priser etter avtale.

Bilag: 
Stiftet bilag leveres i råformat. Løse 
og limte bilag etter avtale med 
redaksjonen.

Rabatter: 
Rabatter og bilagspris etter avtale.

Byråprovisjon: 2 %

Formidlingsgodtgjørelse: 1,5 %

Bortsett fra reservasjonssidene 
 forbeholder  tidsskriftet seg retten 
til fri plassering.

Annulasjonsfrist: 3 uker før 
utgivelse.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Annonseformater

 Nr. Materiellfrist Utgivelse
 1 17. desember 21. januar
 2 28. januar 25. februar
 3 11. mars 8. april
 4 23. april 20. mai
 5 27. mai 24. juni
 6 26. juli 19. august
 7 2. september 30. september
 8 7. oktober 4. november
 9 18. november 16. desember
 1 16. desember 20. januar


