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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΑΘΕΝΗ
Infester®
28% w/w Λάθα νλύρσλ, Tioconazole
1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ
1.1. Εκπνξηθή Ολνκαζία
Infester®
1.2. ύλζεζε
Γξαζηηθά ζπζηαηηθά: Tioconazole.
Έθδνρα: Undecylenic acid, Ethyl acetate.
1.3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή
Λάθα νλύρσλ.
1.4. Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία
Κάζε g δηαιύκαηνο ιάθαο νλύρσλ πεξηέρεη 280 mg Tioconazole.
1.5. Πεξηγξαθή - πζθεπαζία
Τν Infester® ιάθα νλύρσλ ζπζθεπάδεηαη ζε γπάιηλε θηάιε κε βηδσηό πώκα αζθάιεηαο κε πηλέιν.
Κάζε θηάιε πεξηέρεη 12 ml δηαιύκαηνο.
1.6. Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία
Ικηδαδνιηθά θαη ηξηαδνιηθά παξάγσγα.
1.7. Παξαζθεπαζηήο - πζθεπαζηήο
Α) RAFARM AEBE, Κνξίλζνπ 12, Ν.Ψπρηθό, 154 51, Αζήλα.
B) HELP ABEE, Βαιασξίηνπ 4, Μεηακόξθσζε, 144 52, Αζήλα.
1.8. Τπεύζπλνο Κπθινθνξίαο
TARGET PHARMA
Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα, Διιάδα
Τει.: 210.5224830, Φαμ: 210.5224838,
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ
Α
Οη πιεξνθνξίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ αλαθέξνληαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν πνπ ζαο
ρνξήγεζε ν γηαηξόο ζαο. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά. Θα ζαο δώζνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ κπνξνύλ λα ζαο ηα εμεγήζνπλ όια. Εάλ έρεηε θάπνηεο
εξσηήζεηο ή δελ είζηε ζίγνπξνη γηα θάηη, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
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2.1. Ελδείμεηο
Η Tioconazole είλαη ηκηδαδνιηθόο αληηκπθεηηαζηθόο παξάγνληαο επξένο θάζκαηνο. Η ιάθα
νλύρσλ Infester®ελδείθλπηαη γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία ησλ ινηκώμεσλ ησλ νλύρσλ πνπ νθείινληαη
ζε επαίζζεηνπο κύθεηεο (δεξκαηόθπηα θαη δπκνκύθεηεο).
2.2. Αληελδείμεηο
Τν Infester® αληελδείθλπηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ππεξεπαηζζεζία ζηνπο
αληηκπθεηηαζηθνύο παξάγνληεο ηκηδαδόιεο ή ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ.
Η ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ απηνύ δελ ελδείθλπηαη θαηά ηελ θύεζε.
2.3. Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε
2.3.1.Γεληθά: Τν Infester® δελ πξννξίδεηαη γηα νθζαικηθή ρξήζε.
2.3.2. Κύεζε-Γαινπρία
Χρήζη καηά ηη διάρκεια ηης κύηζης: Μειέηεο ζε δώα έδεημαλ όηη ε Tioconazole δελ έρεη
ηεξαηνγόλν δξάζε. Σε πςειέο δόζεηο αύμεζε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο λεθξηθώλ αλσκαιηώλ ζε
έκβξπα αξνπξαίσλ, αιιά απηή ε επίδξαζε ήηαλ κηθξή θαη παξνδηθή θαη δελ ήηαλ εκθαλήο ζηα
απνγαιαθηηζκέλα δώα.
Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ θαξκάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο, αλ θαη ε απνξξόθεζε κεηά από ηνπηθή ρνξήγεζε είλαη ακειεηέα. Παξόια απηά, ε ρξήζε
ηνπ Infester® αληελδείθλπηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο, ιόγσ ηνπ παξαηεηακέλνπ ρξόλνπ
ζεξαπείαο ζηηο ινηκώμεηο νλύρσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη δηαγλσζζεί θύεζε ηνπ αηόκνπ πνπ ιακβάλεη ην ζθεύαζκα ζα
πξέπεη άκεζα λα δηαθνπεί ε εθαξκνγή ηνπ.
Χρήζη καηά ηη διάρκεια ηης γαλοστίας: Γελ είλαη γλσζηό εάλ ην θάξκαθν εθθξίλεηαη ζην
αλζξώπηλν γάια. Δπεηδή πνιιά θάξκαθα εθθξίλνληαη ζην αλζξώπηλν γάια, ε γαινπρία ζα πξέπεη
λα δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά, γηα όζν δηάζηεκα ρνξεγείηαη ην Infester®.
2.3.3. Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ
Κακία γλσζηή.
2.4. Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη νπζίεο
Κακία γλσζηή.
2.5. Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο
Οδόο ρνξήγεζεο: ηνπηθή.
Η ιάθα νλύρσλ Infester® πξννξίδεηαη γηα ηνπηθή ρξήζε.
Ελήιηθεο:
Η ιάθα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηνπο πξνζβιεκέλνπο όλπρεο θαη ην άκεζα πεξηβάιινλ δέξκα θάζε
δώδεθα ώξεο, ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό πηλέιν εθαξκνγήο. Μία θνξά ηελ εβδνκάδα ή θαη
ζπρλόηεξα ζα πξέπεη λα «ιηκάξεηαη» ν θεξάηηλνο δίζθνο ησλ νλύρσλ.
Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θηάλεη ηνπο έμη κήλεο. Παξόια απηά ν ρξόλνο ζεξαπείαο κπνξεί λα
παξαηαζεί κέρξη ηνπο δώδεθα κήλεο.
Υξήζε ζε ειηθησκέλνπο:
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο. Να ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα δόζε όπσο θαη ζηνπο ελήιηθεο.
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Υξήζε ζε παηδηά:
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο. Να ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα δόζε όπσο θαη ζηνπο ελήιηθεο.
2.6. Τπεξδνζνινγία - Αληηκεηώπηζε
Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο κε ην Infester®. Σε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο
θαηάπνζεο, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη
λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ.
2.7. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Τν Infester® είλαη θαιά αλεθηό όηαλ εθαξκόδεηαη ηνπηθά. Έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηώκαηα ηνπηθνύ
εξεζηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εβδνκάδαο ζεξαπείαο ηα νπνία είλαη ήπηα θαη παξνδηθά.
Δληνύηνηο, αλ εκθαληζζεί αληίδξαζε επαηζζεζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Infester®, ε ρνξήγεζε ζα
πξέπεη λα δηαθνπεί θαη λα εθαξκνζζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία.
Διαηαρατές δέρμαηος και ηοσ σποδόριοσ ιζηού (ζηο ζημείο εθαρμογής): πνκθνιπγώδεο εμάλζεκα,
δεξκαηίηηδα, θλεζκόο, πόλνο, νίδεκα, αίζζεκα θαύζνπ, δεξκαηίηηδα εμ’επαθήο, μεξνδεξκία,
δηαηαξαρέο ησλ νλύρσλ (απνρξσκαηηζκόο ησλ νλύρσλ, παξσλύρηα θιεγκνλή θαη πόλνο ησλ
νλύρσλ), εμάλζεκα, απνιέπηζε ηνπ δέξκαηνο, εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο.
Διαηαρατές ηοσ ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος: αιιεξγηθή αληίδξαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πεξηθεξηθνύ νηδήκαηνο, ηνπ πεξηθνγρηθνύ νηδήκαηνο θαη ηεο θλίδσζεο).
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).
2.8. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε ζε πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε κία δόζε
Δάλ έρεηε παξαιείςεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δόζεηο παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο ην
γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ρνξήγεζεο όπσο
αθξηβώο αλαθέξνληαη ζηε ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ ζαο.
2.9. Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. Σε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή
έρεη παξέιζεη, κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε.
2.10. Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο
Γηαηεξείηε ην πξντόλ ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 25°C. Μελ ην θαηαςύρεηε.
2.11. Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ:
28 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 ρξεζηκνπνηείηε 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 ζαο 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 ζαο 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 έρνπλ ήδε ιήμεη.
• Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.

4. Σξόπνο δηάζεζεο
Γελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή
Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210-779377
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