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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

Flutarzole
® 

50mcg/δόζε ξηληθό εθλέθσκα ελαηώξεκα,  

Fluticasone propionate, 

 

 

1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1. ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΟΝΟΜΑΘΑ 

 

Flutarzole
® 

ξηληθό εθλέθσκα, ελαηώξεκα 50mcg/δόζε. 

 

1.2. ύνθεζη 

 

Δπαζηική οςζία: Fluticasone propionate 

Έκδοσα: Dextrose anhydrous, Avicel RC 591 (microcrystalline cellulose + carboxymethyl cellulose 

sodium), Phenethyl alcohol, Benzalkonium chloride, Polysorbate 80, Dilute hydrochloric acid, Water 

purified. 

 

1.3. Φαπμακοηεσνική μοπθή 
 

Ρηληθό εθλέθσκα, ελαηώξεκα. 

 

1.4. Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία 
 

Κάζε δόζε (ςεθαζκόο) πεξηέρεη 50 mcg fluticasone propionate. 

 

1.5. Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία: 
 

Κάζε θνπηί πεξηέρεη θηαιίδην ησλ 16g (120 δόζεηο) κε δνζoκεηξηθή αληιία θαη θύιιν νδεγηώλ 

ρξήζεο. 

 

1.6. Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία 
 

Κνξηηθνζηεξνεηδέο. 

 

1.7. Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ 
 

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail: 

info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr 

 

1.8. Παπαζκεςαζηήρ 

 

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL Δπακ. Γ. Κνξώλεο Α.Δ. 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΘ Ο ΑΘΕΝΗ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

 

2.1. Γενικέρ πληποθοπίερ 
 

Σν fluticasone propionate είλαη έλα δξαζηηθό ηνπηθό θνξηηθνζηεξνεηδέο. Γηαζέηεη πςειό ζεξαπεπηηθό 

δείθηε, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ηεο ηζρπξήο αληηθιεγκνλώδνπο δξάζεο ηνπ θαη ζηε κηθξή 

δπλαηόηεηα θαηαζηνιήο ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππόθπζε-επηλεθξίδηα, όηαλ ρνξεγείηαη ηνπηθά ζην 

ξηληθό βιελλνγόλν. 

 

 

mailto:info@targetpharma.gr
http://www.targetpharma.gr/
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2.2. Ενδείξειρ 
 

Δλδείθλπηαη γηα ηελ πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία ηεο επνρηαθήο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ππξεηνύ εθ ρόξηνπ. Δπίζεο, γηα ηελ πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία ηεο ρξόληαο ξηλίηηδαο κόλν ζε 

ελήιηθεο. 

 

2.3. Ανηενδείξειρ 
 

Αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε ππεξεπαηζζεζία ζε νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά ηνπ, ζε αζζελείο κε 

ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ελεξγό ή ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε, έιθνο ζηνκάρνπ ή 

δσδεθαδαθηύινπ, σο θαη ζε αζζελείο κεηά από πξόζθαηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ηξαπκαηηζκό ζηελ 

πεξηνρή ηεο ξηλόο ή ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. 

Σα θαησηέξσ αλαθέξνληαη γεληθώο γηα ηα ζπζηεκαηηθώο δξώληα θνξηηθνζηεξνεηδή: 

Πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό λνζεκάησλ θαη παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη όκσο 

πάληα λα ζηαζκίδεηαη ν δπλεηηθόο θίλδπλνο, ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθώκελν επεξγεηηθό ζεξαπεπηηθό 

απνηέιεζκα. Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο είλαη: Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθό έιθνο, απιόο νθζαικηθόο 

έξπεηαο, γιαύθσκα, εθζεζεκαζκέλε νζηενπόξσζε, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ςπρώζεηο, ακέζσο πξηλ 

θαη κεηά από πξνθπιαθηηθό εκβνιηαζκό, θαξδηνπάζεηα ή ππέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, ζπζηεκαηηθή κπθεηίαζε, θπκαηίσζε, βαξηά λεθξνπάζεηα, ινηκώδε λνζήκαηα, 

αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 

 

2.4. Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη 

 

Σνπηθή ινίκσμε: ε ινηκώμεηο ησλ ξηληθώλ αεξνθόξσλ νδώλ πξέπεη λα γίλεηαη ε θαηάιιειε ζεξαπεία 

ρσξίο λα ζεσξείηαη αληέλδεημε ε ρξήζε ηνπ ξηληθνύ εθλεθώκαηνο Flutarzole
®
. Η ζεξαπεία κε ξηληθό 

εθλέθσκα Flutarzole
®
 είλαη δπλαηό λα κελ πξνζθέξεη ηα αλακελόκελα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, 

αλ δε ρνξεγεζεί γηα κεξηθέο εκέξεο. 

Η κεηάβαζε από ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή ζην ξηληθό εθλέθσκα Flutarzole
®
 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η ζεξαπεία κε ξηληθό εθλέθσκα Flutarzole
®
 είλαη δπλαηό λα 

κελ πξνζθέξεη ηα αλακελόκελα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, ηδίσο αλ δε ρνξεγεζεί γηα κεξηθέο 

εκέξεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ην ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελν θνξηηθνζηεξνεηδέο πξέπεη λα 

κεηώλεηαη ζηαδηαθά ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα πξέπεη λα ζπλππάξρεη 

κε ην ξηληθό εθλέθσκα Flutarzole
®
. Παξ’ όινλ όηη ην ξηληθό εθλέθσκα Flutarzole

®
 ειέγρεη ζπλήζσο 

ηελ επνρηαθή αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο έληνλεο έθζεζεο ζε θαινθαηξηλά ηδίσο 

αιιεξγηνγόλα, ρξεηάδεηαη θαηάιιειε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία, ηδηαίηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νθζαικηθώλ ζπκπησκάησλ. 

Σα θαησηέξσ αλαθέξνληαη γεληθώο γηα ηα ζπζηεκαηηθώο δξώληα θνξηηθνζηεξνεηδή: 

Η καθξνρξόληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ νδεγεί, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα 

ΤΤΔ, δειαδή ζε αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκόο ηεο αλαζηνιήο απηήο 

εμαξηάηαη από ηε δόζε, ηελ ηζρύ ηνπ ρνξεγνύκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνύο, ηε ζπρλόηεηα θαη ην ρξόλν 

ρνξήγεζήο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, ηελ εκηπεξίνδν δσήο ηνπ ζηνπο ηζηνύο θαη ηε ζπλνιηθή 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαζηαιηηθή ελέξγεηα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ 

ζηνλ άμνλα ΤΤΔ είλαη εληνλόηεξε θαη πην παξαηεηακέλε όηαλ ρνξεγνύληαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. ε 

θπζηνινγηθά άηνκα, δόζε 1 mg δεμακεζαδόλεο ρνξεγνύκελεο ηε λύρηα αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο 

θινηνεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο ηεο ππόθπζεο γηα 24 ώξεο. Αηθλίδηα ή απόηνκε κείσζε ηεο δόζεο 

ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη «ζύλδξνκν απνζηέξεζεο» πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

νμεία θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα κε κπτθή αδπλακία, ππόηαζε, ππνγιπθαηκία, λαπηία, εκέηνπο, 

αλεζπρία, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο. 

 

2.4.2. Ηλικιυμένοι 

  

Βιέπε δνζνινγία θαη ρνξήγεζε. 
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2.4.3. Κύηζη 

 

Η ρξήζε ηνπ ξηληθνύ εθλεθώκαηνο Flutarzole
®
 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο απαηηεί ζηάζκηζε 

ηεο σθέιεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ε ρνξήγεζή ηνπ. 

 

2.4.4. Γαλοςσία: 

 

Σν ξηληθό εθλέθσκα Flutarzole
®
 ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο, κόλνλ όηαλ ην 

πξνζδνθώκελν όθεινο ππεξηεξεί ζαθώο έλαληη ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. 

 

2.4.5. Παιδιά: 

 

Βιέπε δνζνινγία θαη ρνξήγεζε. 

 

2.4.6. Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν: 

 

Γελ έρεη αλαθεξζεί επίδξαζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ 

κεραλεκάησλ. 

 

2.4.7. Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα: 

 

Σίπνηα δελ έρεη αλαθεξζεί. 

 

2.5.   Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ: 

 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή όηαλ ζπγρνξεγνύληαη γλσζηνί ηζρπξνί CYP3A4 αλαζηνιείο, όπσο ε ξηηνλαβίξε 

ή ε θεηνθνλαδόιε, θαζώο ππάξρεη θίλδπλνο απμεκέλεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζην fluticasone 

propionate. 

 

Σα θαησηέξσ αλαθέξνληαη γεληθώο γηα ηα ζπζηεκαηηθώο δξώληα θνξηηθνζηεξνεηδή: 

Με ζπγρνξήγεζε ηνπο κε θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εθεδξίλε θαη ξηθακπηθίλε κεηώλεηαη ε 

δξαζηηθόηεηά ηνπο. Σν νηλόπλεπκα θαη ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε εληζρύνπλ ηελ ειθνγόλν 

δξάζε ηνπο. Με ζπγρνξήγεζε ηνπο κε θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά επηηείλεηαη ε ππνθαιηαηκία, ελώ ε 

ζπγρνξήγεζε ηνπο κε δαθηπιίηηδα απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηνμηθνύ δαθηπιηδηζκνύ (ιόγσ θαιηνπελίαο). 

Μεηώλνπλ ή εληζρύνπλ ηε δξάζε ησλ θνπκαξηληθώλ αληηπεθηηθώλ. ε δηαβεηηθνύο αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ ηλζνπιίλε ή αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο, ζπλήζσο απαηηνύληαη απμεκέλεο δόζεηο 

αληηδηαβεηηθήο αγσγήο. 

 

2.6. Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ: 
 

Υνξεγείηαη κόλν ελδνξηληθά. 

 Δλήιηθνη θαη παηδηά άλσ ησλ 12 εηώλ γηα ηελ πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία ηεο επνρηαθήο αιιεξγηθήο 

ξηλίηηδαο. 

Γύν ςεθαζκνί ζην θάζε ξνπζνύλη κία θνξά ηελ εκέξα, πξνηηκόηεξν ην πξσί. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί 

λα ρξεηαζζνύλ δύν ςεθαζκνί ζην θάζε ξνπζνύλη δύν θνξέο ηελ εκέξα. Η κέγηζηε εκεξήζηα δόζε δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο ςεθαζκνύο ζην θάζε ξνπζνύλη. Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

ζπλήζσο είλαη 2-4 εβδνκάδεο, αιιά δύλαηαη ν ζεξάπσλ ηαηξόο λα θαζνξίζεη ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο. 

 Ηιηθησκέλνη αζζελείο: Υνξεγείηαη ε θαλνληθή δόζε ησλ ελειίθσλ. 

 Παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ: 

 

Γηα ηελ πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία ηεο επνρηαθήο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ζε παηδηά 4-11 εηώλ: 

Έλαο ςεθαζκόο ζην θάζε ξνπζνύλη κία θνξά ηελ εκέξα, πξνηηκόηεξν ην πξσί. 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζζεί έλαο ςεθαζκόο ζην θάζε ξνπζνύλη δύν θνξέο ηελ εκέξα. Η 

κέγηζηε εκεξήζηα δόζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δύν ςεθαζκνύο ζην θάζε ξνπζνύλη. Η δηάξθεηα 

ζεξαπείαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δύν (2) εβδνκάδεο. 
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Γηα πιήξε ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηε ε ηαθηηθή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ. Μπνξεί λα 

κελ εκθαληζζεί δξάζε. Η κέγηζηε αλαθνύθηζε επηηπγράλεηαη 3-4 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο. 

 

2.7. Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη: 
 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ηπρόλ επηπηώζεηο ηεο νμείαο ή ρξόληαο ππεξδνζνινγίαο κε ξηληθό 

εθλέθσκα Flutarzole
®
. εκεηώλεηαη όηη ζε πγηείο εζεινληέο ε ελδνξηληθή ρνξήγεζε 2 mg fluticasone 

propionate δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα επηά εκέξεο δελ είρε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα 

ππνζάιακνο - ππόθπζε - επηλεθξίδηα. 

Κένηπο Δηληηηπιάζευν Αθηνών, Σηλ.: 210.7793777. 

 

2.8. Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: 
 

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ λα απνδίδνληαη ζην ξηληθό εθλέθσκα 

Flutarzole
®
. Όπσο κε άιια ξηληθά εθλεθώκαηα, έρνπλ αλαθεξζεί αίζζεκα θαύζνπ ηεο κύηεο, 

μεξόηεηα θαη εξεζηζκόο ηνπ ξηλνθάξπγγα, δπζάξεζηε γεύζε θαη νζκή, θεθαιαιγία, σο θαη επίζηαμε. 

Δπίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, όπσο εμάλζεκα θαη νίδεκα ηνπ πξνζώπνπ ή 

ηεο γιώζζαο. 

Δμαηξεηηθά ζπάληα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά δηάηξεζεο ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο κε ηε ρξήζε 

ξηληθώλ ςεθαζκώλ πνπ πεξηέρνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή. 

ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο δελ αλαθέξεηαη εκθάληζε ζπζηεκαηηθώλ εθδειώζεσλ. ε επαίζζεηα άηνκα 

ή κεηά από καθξά ρξήζε ή ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζεί θαηαζηνιή ηνπ 

άμνλα ππνζαιάκνπ - ππόθπζεο - επηλεθξηδίσλ θαη αθόκε λα εκθαληζζνύλ ζπκπηώκαηα ζπλδξόκνπ 

CUSHING. 

Μπνξεί λα αλαπηπρζεί κπθεηίαζε από θάληηληα ή αζπέξγηιιν ηνπηθά ζηε κύηε, ζην ζηόκα ή ζην 

θάξπγγα. Δπίζεο, κπνξεί λα εκθαληζζνύλ θαύζνο ή εμειθώζεηο ξηληθνύ βιελλνγόλνπ, πηαξκόο, 

βξάγρνο θσλήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε κεηάβαζε από ηε ζπζηεκαηηθή ζηε δηα εηζπλνώλ θνξηηδνλνζεξαπεία είλαη 

δπλαηό λα εκθαληζζνύλ ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο, όπσο αξζξαιγίεο, κπαιγίεο, θαηάζιηςε. Έρνπλ 

πεξηγξαθεί εσζηλνθηιηθέο πλεπκνληθέο δηεζήζεηο θαη επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα. 

 

Σα θαησηέξσ αλαθέξνληαη γεληθώο γηα ηα ζπζηεκαηηθώο δξώληα θνξηηθνζηεξνεηδή: 

Σόζν ηα θπζηθά γιπθνξηηθνζηεξνεηδή, όζν θαη ηα ζπλζεηηθά ηνπο παξάγσγα ζε ηζνδύλακεο δόζεηο 

έρνπλ ηζόβαζκεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Έηζη, ε καθξνρξόληα θπξίσο ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηηο νπνίεο νη θπξηόηεξεο είλαη: Ιαηξνγελέο ζύλδξνκν 

CUSHING, θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ύδαηνο, ππνθαιηαηκία, ππέξηαζε, αξλεηηθό ηζνδύγην αδώηνπ 

θαη αζβεζηίνπ κε νζηενπόξσζε, πεπηηθό έιθνο, ςπρσζηθέο εθδειώζεηο, αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο 

θαη γιαύθσκα, θαηαξξάθηεο, επαηζζεζία ζηηο ινηκώμεηο θαη εμάπισζε κηθξνβηαθώλ θιεγκνλώλ, 

αλαζηνιή ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά, θαινήζεο ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, απνξύζκηζε 

ζαθραξώδε δηαβήηε, αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζπγθάιπςε νμείαο 

ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο (αζόξπβε πεξηηνλίηηδα ζε πεξηπηώζεηο δηάηξεζεο). 

ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα 

παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν 

επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο , ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 

284, 15562, Υνιαξγόο, www.eof.gr). 

 

2.9. Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ ζε πεπίπηυζη πος παπαλείτει να πάπει κάποια δόζη: 

 

Δάλ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν ζπλερώο θαη παξαιείςεηε κία δόζε, ζα πξέπεη λα πάξεηε ηε 

δόζε απηή ην ηαρύηεξν δπλαηό. Δάλ, εληνύηνηο, πιεζηάδεη ε ώξα γηα ηελ επόκελε δόζε κε ιάβεηε ηε 

δόζε πνπ παξαιείςαηε, αιιά ζπλερίζηε θαλνληθά ηε ζεξαπεία. 

Μη διπλαζιάζεηε ηιρ δόζειρ. 

 

2.10. Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ για ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ: 
 

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

http://www.eof.gr/
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ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη, κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

2.11.     Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ: 

 

Να αλαθηλείηαη ειαθξά πξηλ ηε ρξήζε. 

Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25C. 

 

2.12.  Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών:  
 

14-12-2012. 

 

 

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

 Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα. 

Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο. 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε 

ακέζσο ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ 

ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα, κε δηζηάζεηε λα 

δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. 

 Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε. 

 Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα 

αιινηώζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο. 

 Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη. 

 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά. 

 

 

4.  ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 

Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 


