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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

Funis
® 

2,5% + 2,5% θξέκα 

Ληδνθαΐλε θαη Πξηινθαΐλε   

 

 

1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1. Ολνκαζία ηνπ πξντόληνο: 

 

Funis
® 

 

1.2. ύλζεζε: 

 

Γξαζηηθά ζπζηαηηθά: Ληδνθαΐλε/Lidocaine θαη Πξηινθαΐλε/Prilocaine. 

Έθδνρα: Κηθέιαην πδξνγνλσκέλν/Castor oil  hydrogenated, Καξβνκεξή/Carbomer, Ναηξίνπ 

πδξνμείδην/Sodium hydroxide, Ύδσξ θεθαζαξκέλν/Water purified. 

 

1.3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή: 

 

Κξέκα. 

 

1.4. Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία: 

 

Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη Ληδνθαΐλε/Lidocaine 25 mg (2.5%) θαη Πξηινθαΐλε/Prilocaine 25 

mg (2.5%) ππό κνξθή βάζεσλ. 

 

1.5. Πεξηγξαθή – πζθεπαζία: 

 

Σσιελάξην από καιαθό θύιιν αινπκηλίνπ εζσηεξηθά επηθαιπκκέλν κε πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα 

lacquer πεξηεθηηθόηεηα θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.  

Σπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη 5 ζσιελάξηα ησλ 5 g. 

Σπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη 1 ζσιελάξην ησλ 15 g. 

Σπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη 1 ζσιελάξην ησλ 30 g. 

Μπνξεί λα κε θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

1.6. Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: 

 

Τνπηθό αλαηζζεηηθό. 

 

1.7. Τπεύζπλνο θπθινθνξίαο: 

 

TARGET PHARMA  

Μελάλδξνπ 54, 104 31, Αζήλα, Διιάδα 

Τει.: 210.5224830, Φαμ: 210.5224838,  

e-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr 

 

1.8. Παξαζθεπαζηήο: 

 

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL, Γήινπ 9, 12134 Πεξηζηέξη, Αζήλα.  
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2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο 

ΓΘΑΣΡΟ Α 

 

Oη πιεξνθνξίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ αλαθέξνληαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν πνπ ζαο 

ρνξήγεζε ν γηαηξόο ζαο, ην Funis
®
. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο πξνζεθηηθά. Θα ζαο δώζνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά δελ κπνξνύλ λα ζαο ηα εμεγήζνπλ όια. Δάλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο 

ή δελ είζηε ζίγνπξνη γηα θάηη, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 

 

Τν Funis
®
 εθαξκόδεηαη ζην δέξκα θαη πξνθαιεί πξνζσξηλή απώιεηα ηεο αηζζεηηθόηεηαο ή 

κνύδηαζκα ζην ζεκείν εθαξκνγήο ή ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ζεκείν εθαξκνγήο. Δληνύηνηο, 

αηζζήζεηο όπσο ε αίζζεζε ηεο πίεζεο ή ηεο αθήο δηαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή απηή. 

Τν επηζπκεηό απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη πεξίπνπ κηζή έσο κία ώξα κεηά από ηελ εθαξκνγή. 

 

2.2. Ελδείμεηο: 

 

Τνπηθή αλαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο: 

- πξνεηνηκαζία γηα ηελ εηζαγσγή βειόλσλ π.ρ. ελδνθιέβηνη ή ελδαξηεξηαθνί θαζεηήξεο 

ή παξαθεληήζεηο. 

- γηα ηε δηελέξγεηα επηπνιήο ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ ηνπ πέξημ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

δέξκαηνο γηα ηελ αθαίξεζε αθξνρνξδόλσλ, πεξηηνκή ή ιύζε ζπλερεηώλ ηεο αθξνπνζζίαο. 

 

2.3. Αληελδείμεηο: 

 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ην Funis
®
: 

- αλ είζηε αιιεξγηθόο ζηηο νπζίεο Ληδνθαΐλε, Πξηινθαΐλε ή άιια αλάινγα ηνπηθά αλαηζζεηηθά. 

- αλ έρεηε παξνπζηάζεη αιιεξγία ή επαηζζεζία ζηα άιια ζπζηαηηθά ηεο θξέκαο. 

- αλ πάζρεηε από ζπγγελή, επίθηεηε κεζαηκνζθαηξηλαηκία ή εθ δειεηεξηάζεσο. 

- ζε βξέθε κηθξόηεξα ησλ ηξηώλ (3) κελώλ. 

- αλ πάζρεηε από αηνπηθή δεξκαηίηηδα. 

 

2.4. Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε 

 

2.4.1. Γεληθά: 

 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Funis
®
, ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα ηπρόλ 

θάξκαθα πνπ παίξλεηε, αθόκα θαη γηα απηά πνπ αγνξάδεηε ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

Τν Funis
®
 ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κόλν ζε πγηέο, αθέξαην δέξκα. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε 

πεξηνρέο κε θιεγκνλή, εξύζεκα, θνςίκαηα, ακπρέο ή άιιεο πιεγέο. Αλ έρεηε θάπνην από ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Μελ ηνπνζεηείηε ην Funis
® 

θνληά ζηα κάηηα, δηόηη κπνξεί λα πξνθιεζεί εξεζηζκόο. 

Δάλ από ιάζνο ην Funis
® 

πάεη ζηα κάηηα ζαο, μεπιύλεηέ ηα κε άθζνλν ριηαξό λεξό. 

Γελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζην απηί ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη δηάηξεζε ή ξήμε ηνπ ηπκπαληθνύ 

πκέλα, δηόηη ε δηείζδπζή ηεο ζην κέζνλ νπο είλαη σηνηνμηθή. 

Αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή λόζν παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο ηνμηθώλ 

ζπγθεληξώζεσλ ζην πιάζκα ησλ Ληδνθαΐλε/Lidocaine θαη Πξηινθαΐλε/Prilocaine. 

Χξεηάδεηαη πξνζνρή όηαλ ην Funis
® 

εθαξκόδεηαη ζε αζζελείο κε δεξκαηίηηδα θαη ζε αζζελείο κε 

έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ G6PD. 
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Τν Funis
® 

δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ από ελδνδεξκηθή έλεζε εκβνιίσλ κε δσληαλνύο 

κηθξννξγαληζκνύο. 

 

Τν Funis
® 

δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 

- ζε βξέθε 3-12 κελώλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ππό ζεξαπεία κε θάξκαθα πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνθαιέζνπλ κεζαηκνζθαηξηλαηκία, όπσο ζνπιθνλακίδεο, αλζεινλνζηαθά (βι. επίζεο 

«αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο»). 

- πξηλ από ελδνδεξκηθή έλεζε εκβνιίσλ κε δσληαλνύο κηθξννξγαληζκνύο π.ρ. ηνπ BCG, επεηδή ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ Funis
® 

θαη ηνπ εκβνιίνπ δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζζεί. 

 

2.4.2. Ηιηθησκέλνη: 

 

Βιέπε ιήκκα «Γνζνινγία - Δλήιηθεο». 

 

2.4.3. Κύεζε: 

 

Τν Funis
® 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θύεζε, κόλν εθόζνλ είλαη απνιύησο απαξαίηεην θαη 

εθόζνλ ε αλακελόκελε σθέιεηα αληηζηαζκίδεη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο γηα ην έκβξπν. 

 

2.4.4. Γαινπρία: 

 

Η Ληδνθαΐλε θαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα θαη ε Πξηινθαΐλε, απεθθξίλνληαη ζην αλζξώπηλν γάια, αιιά 

ζε ηόζν κηθξέο πνζόηεηεο, όηαλ ρνξεγνύληαη ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, πνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα 

επεξεαζηεί ην λενγλό. Γεληθά, πάλησο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζηηο ζειάδνπζεο 

γπλαίθεο. 

 

2.4.5. Παηδηά: 

 

Τν Funis
® 

δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε βξέθε ειηθίαο θάησ ησλ 3 κελώλ. 

 

2.4.6. Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ: 

 

Γελ αλαθέξεηαη ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο. 

 

2.4.7. Θδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα: 

 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 

 

2.5.  Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο: 

 

Σε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα ελερόκελα γηα πξόθιεζε κεζαηκνζθαηξηλαηκίαο π.ρ. 

ζνπιθνλακίδεο, αλζεινλνζηαθά, ην Funis
® 

κπνξεί λα εληζρύζεη ην ζρεκαηηζκό κεζαηκνζθαηξίλεο (βι. 

«αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο»). 

Τν Funis
® 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηαξξπζκηθά 

θάξκαθα ηάμεσο I (θηληδίλε, πξνθατλακίδε, κεμηιεηίλε θ.α.). 

 

2.6. Δνζνινγία 

 

Τν Funis
® 

εθαξκόδεηαη ζην δέξκα κε ζηεγαλή επίδεζε. 
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Η θξέκα Funis
® 

πξνθαιεί αλαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο. Τν βάζνο ηεο αλαηζζεζίαο εμαξηάηαη από ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο, ηε δόζε ηνπ πξντόληνο θαη ην ζεκείν εθαξκνγήο. 

 

Επηθάλεηα / Ηιηθία Είδνο επέκβαζεο Εθαξκνγή 

 

Γέξκα  Δθαξκόδεηαη έλα παρύ ζηξώκα 

θξέκαο ζην δέξκα θαη θαιύπηεηαη 

κε ζηεγαλή επίδεζε 

Δλήιηθεο  Σπληζηάηαη δόζε πεξίπνπ 1.5 g / 

10 cm
2
 επηθάλεηαο δέξκαηνο 

 Διάζζνλεο επεκβάζεηο π.ρ. 

εηζαγσγή βεινλώλ θαη 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

εληνπηζκέλσλ βιαβώλ 

2 g (πεξίπνπ ην κηζό ηνπ 

ζσιελαξίνπ ησλ 5 g) 

Διάρηζηνο ρξόλνο εθαξκνγήο 1 

ώξα, κέγηζηνο 5 ώξεο 
(1)

 

 Δπεκβάζεηο ζε κεγαιύηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο π.ρ. 

κεηακόζρεπζε δέξκαηνο 

κεξηθνύ πάρνπο. 

Πεξίπνπ 1.5-2 g/10 cm
2
 

Διάρηζηνο ρξόλνο εθαξκνγήο 2 

ώξεο, κέγηζηνο 5 ώξεο 
(1)

 

Παηδηά 

Βξέθε 3-11 κελώλ 
(2) 

Παηδηά ειηθίαο 1-5 εηώλ 

Παηδηά ειηθίαο 6-11 εηώλ 

Διάζζνλεο επεκβάζεηο π.ρ. 

εηζαγσγή βεινλώλ θαη 

ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

εληνπηζκέλσλ βιαβώλ. 

Πεξίπνπ 1.0 g/10 cm
2
 

Χξόλνο εθαξκνγήο πεξίπνπ 30' 

έσο 1 ώξα. 

Έσο 2.0 g θαη έσο 20 cm
2 (3)

 

Έσο 10.0 g θαη έσο 100 cm
2
 

Έσο 20.0 g θαη έσο 200 cm
2
 

Γέξκα πέξημ ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

Δλήιηθεο 

Χεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

εληνπηζκέλσλ βιαβώλ π.ρ. 

αθαίξεζε αθξνρνξδόλσλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ (νμπηελή 

θνλδπιώκαηα), πεξηηνκή ή ιύζε 

ησλ ζπλερεηώλ ηεο 

αθξνπνζζίαο. 

Δθαξκνγή πεξίπνπ 5-10 g Funis
®
 

γηα 5-10 ιεπηά. Γελ απαηηείηαη 

ζηεγαλή επίδεζε. Η επέκβαζε 

πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά. 

(1) 
Αλ ε εθαξκνγή ηεο θξέκαο παξακείλεη γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ε αλαηζζεζία 

κεηώλεηαη. 
(2) 

Μέρξη λα απνθηεζεί κεγαιύηεξε θιηληθή εκπεηξία, ε θξέκα Funis
® 

δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε βξέθε ειηθίαο 3-12 κελώλ, ππό ζεξαπεία κε θάξκαθα πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνθαιέζνπλ κεζαηκνζθαηξηλαηκία. 
(3) 

Γελ παξαηεξήζεθε θιηληθά ζεκαληηθή αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο κεηά από 

εθαξκνγή κέρξη 4 ώξεο ζε επηθάλεηα 16 cm
2
. 

 

2.7. Τπεξδνζνινγία – Αληηκεηώπηζε: 

 

Η Πξηινθαΐλε ζε πςειέο δόζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο, 

θπξίσο ζε ζπλδπαζκό κε παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ κεζαηκνζθαηξηλαηκία (π.ρ. ζνπιθνλακίδεο). 

Παξ' όια απηά, αλ εκθαληζζεί ζπζηεκαηηθή ηνμηθόηεηα κεηά από ηνπηθή εθαξκνγή ηνπ Funis
® 

ζην 

δέξκα, αλακέλνληαη ζεκεία παξόκνηα κε εθείλα ηα νπνία εκθαλίδνληαη από ηε ρνξήγεζε ησλ ηνπηθώλ 

αλαηζζεηηθώλ κέζσ άιισλ νδώλ ρνξήγεζεο. 

Η ηνμηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ εθδειώλεηαη κε δηέγεξζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζε 

ζνβαξέο πεξηπηώζεηο κε θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ θαη θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

Σνβαξά λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα (ζπαζκνί, θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο) πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη ζπκπησκαηηθά, κε αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ησλ 
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ζπαζκώλ. Η κεζαηκνζθαηξηλαηκία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε αξγή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θπαλνύ 

ηνπ κεζπιελίνπ. 

Δπεηδή ε απνξξόθεζε από ην άζηθην δέξκα είλαη βξαδεία, ν αζζελήο κε ηπρόλ ζεκεία ηνμηθόηεηαο ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα αξθεηέο ώξεο θαη κεηά ηελ αξρηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ. 

Κέληξν Δειεηεξηάζεσλ Αζελώλ, Σει.: 210 7793777. 

 

2.8. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: 

 

Τνπηθέο αληηδξάζεηο όπσο σρξόηεηα, εξύζεκα θαη νίδεκα, πξνθαινύκελεο από ην Funis
® 

ζην ζεκείν 

εθαξκνγήο είλαη ζπρλέο (βι. επίζεο «θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο»). Οη αληηδξάζεηο απηέο είλαη 

παξνδηθέο θαη ζπλήζσο ήπηεο. 

Έλα αξρηθό αίζζεκα θαύζνπ ή θλεζκνύ παξαηεξείηαη ζε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα. 

Οη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (ζηηο πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο αλαθπιαθηηθό shock) ζηα ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά ηύπνπ ακηδίνπ θαη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο είλαη ζπάληεο. 

Η Πξηινθαΐλε ζε πςειέο δόζεηο κπνξείο λα πξνθαιέζεη αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο κεζαηκνζθαηξίλεο 

(έρεη αλαθεξζεί κία πεξίπησζε κεζαηκνζθαηξηλαηκίαο ζε βξέθνο 3 κελώλ πνπ ειάκβαλε 

ζνπιθνλακίδε θαη βξηζθόηαλ ηαπηόρξνλα ζε ζεξαπεία κε ππεξβνιηθή δόζε ηνπ Ληδνθαΐλε/Lidocaine 

θαη Πξηινθαΐλε/Prilocaine, (2.5+2.5) %, θξέκα, ζε θπζηνινγηθό δέξκα).  

Αλ αληηιεθζείηε θάηη ελνριεηηθό ή αζπλήζηζην θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Funis
®
, ζηακαηήζηε ηε ρξήζε 

ηνπ θαη ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ην ζπληνκόηεξν. 

 

Σε 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, Χνιαξγόο, www.eof.gr) 

 

2.9. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν αζζελήο ζε πεξίπησζε πνπ παξαιείςεη λα πάξεη θάπνηα δόζε: 

 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 

 

2.10. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν αζζελήο γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο: 

 

Τν θάξκαθν δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεηά από ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 

ζπζθεπαζία. 

 

2.11. Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο 

 

Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25˚C. Να απνθεύγεηαη ε θαηάςπμε ηνπ πξντόληνο. 

 

2.12. Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ 

 

13 Ιαλνπαξίνπ 2015 
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3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 Τν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο 

πξόβιεκα. Γε 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 

 

Τν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

 


