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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΑΘΕΝΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Mometasone/Target®
50 mcg/δφζε ξηληθφ εθλέθσκα ελαηψξεκα
Mometasone furoate monohydrate
Παξαθαιψ δηαβάζηε κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ πξηλ
αξρίζεηε λα παίξλεηε ην θάξκαθφ ζαο. Αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο, ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξφ
ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.

1.
1.1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ονομαζία

Mometasone/Target® ξηληθφ εθλέθσκα, ελαηψξεκα.
1.2.

ύνθεζη

Γξαζηηθή νπζία: Μνλνυδξηθή θνπξντθή κνκεηαδφλε.
Έθδνρα: Dispersable cellulose, Glycerol, Sodium citrate dihydrate, Citric acid monohydrate,
Polysorbate 80, Benzalkonium chloride, Phenethyl alcohol, Water purified.
1.3.

Φαπμακοηεσνική μοπθή

Ρηληθφ εθλέθσκα, ελαηψξεκα.
1.4.

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία

Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® πεξηέρεη κνλνυδξηθή θνπξντθή κνκεηαδφλε 0.05% w/w.
Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® πεξηέρεη 50 κηθξνγξακκάξηα θνπξντθήο κνκεηαδφλεο ζε
θάζε ςεθαζκφ.
1.5.

Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία

Κνπηί πεξηέρνλ έλα πιαζηηθφ θηαιίδην πνπ πεξηέρεη 18 g ξηληθνχ εθλεθψκαηνο θαη απειεπζεξψλεη
ζπλνιηθά 140 ςεθαζκνχο θαη έλα θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.
Σν πιαζηηθφ θηαιίδην είλαη εθνδηαζκέλν κε κία δνζηκεηξηθή αληιία ςεθαζκνχ πνπ απειεπζεξψλεη 50
κηθξνγξακκάξηα δξαζηηθήο νπζίαο αλά ςεθαζκφ.
1.6.

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία

Απνζπκθνξεηηθά θαη άιια ξηληθά ζθεπάζκαηα γηα ηνπηθή ρξήζε - Κνξηηθνζηεξνεηδή.
1.7.

Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail:
info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr
1.8.

Παπαζκεςαζηήρ

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

1

Target Pharma Ltd

PIL_2624503_v. 02

2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο
ΓΘΑΣΡΟ Α

2.1.

Γενικέρ πληποθοπίερ

Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® πεξηέρεη κνλνυδξηθή θνπξντθή κνκεηαδφλε, έλα
θάξκαθν κίαο θαηεγνξίαο θαξκάθσλ ηα νπνία νλνκάδνληαη θνξηηθνζηεξνεηδή. Η θνπξντθή
κνκεηαδφλε δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα «αλαβνιηθά» ζηεξνεηδή ησλ νπνίσλ θάλνπλ θαηάρξεζε
νξηζκέλνη αζιεηέο θαη ηα νπνία ιακβάλνληαη σο δηζθία ή έλεζε. Ψεθαζκφο κηθξψλ πνζνηήησλ
θνπξντθήο κνκεηαδφλεο ζηε κχηε, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαθνχθηζε ηεο θιεγκνλήο, ηνπ
θηαξλίζκαηνο, ηνπ θλεζκνχ, ηεο ξηληθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο ξηλφξξνηαο.
Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά απφ 6 εηψλ θαη
πάλσ γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ππξεηνχ εθ ρφξηνπ (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο επνρηαθή
αιιεξγηθή ξηλίηηδα) θαη ηεο ρξφληαο ξηλίηηδαο.
ε ελήιηθεο ειηθίαο πάλσ απφ 18 εηψλ, ην ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ρξεζηκνπνηείηαη
επίζεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ ξηληθψλ πνιππφδσλ.
Η επνρηαθή αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ε νπνία εκθαλίδεηαη νξηζκέλεο επνρέο ην ρξφλν, είλαη κία αιιεξγηθή
αληίδξαζε ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ εηζπλνή ηεο γχξεο απφ δέληξα, ρφξηα, δηδάληα, θαζψο επίζεο
κχθεηεο θαη ζπφξνπο κπθήησλ. Η ρξφληα ξηλίηηδα εκθαλίδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηα
ζπκπηψκαηα κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ επαηζζεζία ζε κία πνηθηιία πξαγκάησλ, φπσο ηα αθάξεα
ηεο ζθφλεο ηνπ ζπηηηνχ, νη ηξίρεο δψσλ (ή νπζίεο πνπ εθθξίλνπλ), θηεξά θαη νξηζκέλεο ηξνθέο. Οη
αιιεξγίεο απηέο πξνθαινχλ ξηλφξξνηα, θηάξληζκα θαη νίδεκα ηνπ ξηληθνχ επηζειίνπ, κε απνηέιεζκα
ηελ αίζζεζε ξηληθήο ζπκθφξεζεο. Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® κεηψλεη ην νίδεκα θαη
ηνλ εξεζηζκφ ζηε κχηε ζαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαθνπθίδεη ην θηάξληζκα, ηνλ θλεζκφ, ηε ξηληθή
ζπκθφξεζε θαη ηε ξηλφξξνηα.
Οη ξηληθνί πνιχπνδεο είλαη πξνεθβνιέο νηδεκαηψδνπο βιελλνγφλνπ ηεο κχηεο θαη ζπλήζσο
πξνζβάιινπλ θαη ηα δχν ξνπζνχληα. Θεσξείηαη φηη ε ζπλερήο (ρξφληα) θιεγκνλή ηεο κχηεο πξνθαιεί
ππεξαλάπηπμε ηνπ βιελλνγφλνπ, ε νπνία νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ πνιππφδσλ. Σν θχξην ζχκπησκα
είλαη ε αίζζεζε θιεηζηήο κχηεο. Η αλαπλνή απφ ηε κχηε κπνξεί λα θαηαζηεί δχζθνιε, αλ ν
πνιχπνδαο κεγαιψζεη. Ρηλφξξνηα, αίζζεκα φηη θάηη ηξέρεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιάξπγγα, απψιεηα
γεχζεο θαη φζθξεζεο κπνξνχλ επίζεο λα παξνπζηαζηνχλ. Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target®
κεηψλεη ηε θιεγκνλή ηεο κχηεο πξνθαιψληαο ηε βαζκηαία ζπξξίθλσζε ησλ πνιππφδσλ.
2.2.

Θεπαπεςηικέρ ενδείξειρ

Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο 6
εηψλ θαη άλσ γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο επνρηαθήο αιιεξγηθήο θαη ηεο ρξφληαο
αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο.
ε αζζελείο κε παξειζφλ κέηξησλ έσο ζνβαξψλ ζπκπησκάησλ επνρηαθήο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο,
κπνξεί λα αξρίζεη πξνιεπηηθή ζεξαπεία κε ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® έσο ηέζζεξηο
εβδνκάδεο πξηλ αξρίζεη ε επνρή ηεο γχξεο.
Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ ξηληθψλ πνιππφδσλ ζε
ελήιηθεο αζζελείο απφ 18 εηψλ θαη άλσ.
2.3.

Ανηενδείξειρ

Σν Mometasone/Target® δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί:
 Δάλ έρεηε ζην παξειζφλ παξνπζηάζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ζην ξηληθφ εθλέθσκα
Mometasone/Target® ή ζε θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ. Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο, έηζη ψζηε
λα ζαο ζπζηήζεη θάπνην άιιν θάξκαθν.
 Δάλ έρεηε θάπνηα ινίκσμε ζηε κχηε ζαο.
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Δάλ ππνβιεζήθαηε πξφζθαηα ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηε κχηε ή ηξαπκαηηζηήθαηε ζηε κχηε.
Θα πξέπεη λα πεξηκέλεηε κέρξηο φηνπ ε κχηε ζαο επνπισζεί, πξνηνχ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε
ην ξηληθφ εθλέθσκα.

Πξνηνχ αξρίζεηε ηε ζεξαπεία κε ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target®, ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο
εάλ:
 Δίζηε έγθπνο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα θαηαζηείηε έγθπνο ή εάλ είζηε ζειάδνπζα κεηέξα.
 Δάλ έρεηε ή είραηε θάπνηε θπκαηίσζε.
 Δάλ πάζρεηε απφ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηνπ απινχ έξπεηα ζηνπο νθζαικνχο.
 Δάλ πάζρεηε απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ηχπν ινίκσμεο.
 Δάλ ιακβάλεηε άιια θνξηηθνζηεξνεηδή θάξκαθα είηε απφ ην ζηφκα είηε κε έλεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζαο κε ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® λα απνθεχγεηε λα
έξρεζηε ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε άηνκν ην νπνίν πάζρεη απφ ηιαξά ή αλεκεπινγηά. Θα πξέπεη λα
ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο εάλ έξζεηε ζε επαθή κε νπνηνλδήπνηε πάζρεη απφ απηέο ηηο ινηκψμεηο.
2.4.

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη

Δάλ ιακβάλεηε άιια θνξηηθνζηεξνεηδή γηα ηελ αιιεξγία, απφ ην ζηφκα ή κε έλεζε, ν γηαηξφο ζαο
κπνξεί λα ζαο ζπκβνπιεχζεη λα ηα δηαθφςεηε φηαλ αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην ξηληθφ εθλέθσκα
Mometasone/Target®. Οξηζκέλα άηνκα κπνξεί θαηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε απφ ην ζηφκα ή
ελέζηκα θνξηηθνζηεξνεηδή, λα εκθαλίζνπλ κεξηθέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο, φπσο αξζξαιγίεο θαη
κπαιγίεο, αδπλακία θαη θαηάζιηςε. Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηε ζεξαπεία κε ην ξηληθφ
εθλέθσκα. Μπνξεί επίζεο λα εκθαλίζεηε άιιεο αιιεξγίεο, φπσο θλεζκφ θαη δαθξχξξνηα ή
εξπζξφηεηα θαη θλεζκφ ζε πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο. Δάλ εκθαλίζεηε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα
θαηλφκελα θαη αλεζπρήζεηε, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξφ ζαο.
2.4.1.

Γενικά

Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη κφλν φηαλ ε
ρξήζε ηνπ είλαη απαξαίηεηε, ζε αζζελείο κε ελεξγφ ή κε ελεξγφ θπκαηηψδε κφιπλζε ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή κε κπθεηηαζηθέο, βαθηεξηαθέο κνιχλζεηο θαη ζπζηεκαηηθέο κνιχλζεηο
απφ ηνχο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζεξαπεπζεί ή κε απιφ έξπεηα ησλ νθζαικψλ.
Όπσο ζπκβαίλεη κε νπνηαδήπνηε καθξνρξφληα ζεξαπεία, αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ξηληθφ
εθλέθσκα Mometasone/Target® γηα πνιινχο κήλεο ή πεξηζζφηεξν θαηξφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
πεξηνδηθά ζε εμεηάζεηο γηα πηζαλέο αιινηψζεηο ζην ξηληθφ ηνπο βιελλνγφλν. Δάλ αλαπηπρζεί ηνπηθή
κπθεηηαζηθή κφιπλζε ηεο κχηεο ή ηνπ θάξπγγα, κπνξεί λα απαηηεζεί ε δηαθνπή ηεο ζεξαπεπηηθήο
αγσγήο κε ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® θαη ε ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο αγσγήο. Η
επηκνλή ησλ ξηλνθαξπγγηθψλ ζπκπησκάησλ απνηειεί ιφγν δηαθνπήο ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ξηληθνχ
εθλεθψκαηνο Mometasone/Target®.
Παξφηη ην ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ζα ειέγμεη ηα ξηληθά ζπκπηψκαηα ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο αζζελείο, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε θαηάιιειεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο κπνξεί λα
πξνζθέξεη πξφζζεηε αλαθνχθηζε απφ άιια ζπκπηψκαηα, ηδηαίηεξα ηα νθζαικηθά ζπκπηψκαηα.
2.4.2.

Κύηζη και γαλοςσία

Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια ξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή παξαζθεπάζκαηα, ην ξηληθφ εθλέθσκα
Mometasone/Target® δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή ηεο γαινπρίαο,
παξά κφλνλ εάλ ηα πηζαλά νθέιε γηα ηε κεηέξα δηθαηνινγνχλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηε κεηέξα,
ην έκβξπν ή ην βξέθνο. Βξέθε πνπ γελλήζεθαλ απφ κεηέξεο νη νπνίεο ειάκβαλαλ θνξηηθνζηεξνεηδή
θαηά ηελ θχεζε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηα ππναδξελαιηζκφ.
2.4.3.

Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανών

Κακία γλσζηή.
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Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα

Βι. 2.3. Αληελδείμεηο.
2.5.

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ

Γελ παξαηεξήζεθε αιιειεπίδξαζε κε ινξαηαδίλε.
2.6.

Δοζολογία

Για την εποτιακή και τρόνια αλλεργική ρινίτιδα:
Η ζπλήζεο ζπληζηψκελε δφζε είλαη δχν ςεθαζκνί ζε θάζε ξνπζνχλη κία θνξά ηελ εκέξα γηα ηνπο
ελήιηθεο θαη ηα παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 12 εηψλ. Όηαλ ηεζνχλ ηα ζπκπηψκαηά ζαο ππφ έιεγρν, ν
γηαηξφο ίζσο ζαο ζπκβνπιεχζεη λα ςεθάδεηε κία θνξά ζε θάζε ξνπζνχλη κία θνξά ηελ εκέξα. Όκσο,
εάλ δελ παξνπζηάζεηε θακία βειηίσζε, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξφ ζαο θαη απηφο κπνξεί
λα ζαο ζπκβνπιεχζεη λα απμήζεηε ηε δφζε κέρξη ηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε ησλ 4 ςεθαζκψλ ζε θάζε
ξνπζνχλη, κία θνξά ηελ εκέξα. Όηαλ ηεζνχλ ηα ζπκπηψκαηά ζαο ππφ έιεγρν, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα
ζαο ζπκβνπιεχζεη λα κεηψζεηε ηε δφζε ζε δχν ςεθαζκνχο ζε θάζε ξνπζνχλη κία θνξά ηελ εκέξα.
Γηα παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 6 θαη 11 εηψλ, ε ζπλήζεο ζπληζηψκελε δφζε είλαη έλαο ςεθαζκφο ζε θάζε
ξνπζνχλη κία θνξά ηελ εκέξα.
ε κεξηθνχο αζζελείο, ην ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® ζα αξρίζεη ηελ αλαθνχθηζε ησλ
ζπκπησκάησλ 12 ψξεο κεηά ηελ πξψηε δφζε, ην πιήξεο φκσο φθεινο απφ ηε ζεξαπεία κπνξεί λα
ρξεηαζηεί δχν εκέξεο ή θαη πεξηζζφηεξν γηα λα εκθαληζηεί.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηε ην ξηληθφ εθλέθσκα ηαθηηθά. Με δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία ζαο
αθφκε θαη αλ αηζζάλεζηε θαιχηεξα, εθηφο θαη αλ ζαο ην ζπκβνπιεχζεη ν γηαηξφο ζαο.
Αλ ππνθέξεηε άζρεκα απφ επνρηαθή αιιεξγηθή ξηλίηηδα (ππξεηφο εθ ρφξηνπ), ν γηαηξφο ζαο είλαη
πηζαλφλ λα ζαο ζπζηήζεη λα αξρίζεηε ηε ρξήζε ηνπ ξηληθνχ εθλεθψκαηνο Mometasone/Target® δχν
ή ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ ηελ αξρή ηεο γπξενθνξίαο, θαζψο απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα
πξνθπιαρζείηε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Δίλαη πηζαλφλ ν γηαηξφο ζαο λα
ζπζηήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιιεο ζεξαπείεο καδί κε ην ξηληθφ εθλέθσκα
Mometasone/Target®, ηδηαίηεξα αλ παξνπζηάδεηε θλεζκφ ζηα κάηηα ή εξεζηζκφ. Με ην ηέινο ηεο
γπξενθνξίαο, ηα ζπκπηψκαηα ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ζα βειηησζνχλ θαη πηζαλφλ λα κε ρξεηάδεζζε
άιιε ζεξαπεία.
Για τοσς ρινικούς πολύποδες:
Γηα ελήιηθεο άλσ ησλ 18 εηψλ, ε ζπλήζεο δφζε είλαη δχν ςεθαζκνί ζε θάζε ξνπζνχλη κία θνξά ηελ
εκέξα. Αλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ηεζνχλ ππφ έιεγρν κεηά απφ 5 έσο 6 εβδνκάδεο, ε δφζε κπνξεί λα
απμεζεί ζε δχν ςεθαζκνχο ζε θάζε ξνπζνχλη δχν θνξέο ηελ εκέξα. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα
ππνρσξήζνπλ, ν γηαηξφο πηζαλφλ λα ζαο ζπκβνπιεχζεη λα κεηψζεηε ηε δφζε. Δάλ θακία βειηίσζε
ησλ ζπκπησκάησλ δελ παξαηεξεζεί κεηά απφ 5 έσο 6 εβδνκάδεο ρνξήγεζεο δχν θνξέο ηελ εκέξα, ν
γηαηξφο ζαο κπνξεί λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο.
Πάληνηε λα αθνινπζείηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Μελ πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε ή
ρξεζηκνπνηήζεηε ην εθλέθσκα ζπρλφηεξα ή γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ απηφ πνπ ζαο
ππέδεημε ν γηαηξφο ζαο.
Η καθξνρξφληα ρξήζε ησλ ξηληθψλ ζηεξνεηδψλ ζε πςειέο δφζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε
ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ο γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ειέγμεη ην χςνο ηνπ παηδηνχ ζαο ζε ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη λα κεηψζεη ηε δφζε, εάλ παξαηεξήζεη νπνηεζδήπνηε
επηδξάζεηο.
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σεηικά με ηο πινικό ζαρ εκνέθυμα
Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® έρεη έλα πψκα, ην νπνίν πξνζηαηεχεη ην ζηφκην θαη ην
θξαηά θαζαξφ. Θπκεζείηε λα ην απνκαθξχλεηε πξηλ ηε ρξήζε ηνπ εθλεθψκαηνο θαη λα ην ηνπνζεηείηε
μαλά κεηά ηε ρξήζε.
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην εθλέθσκα γηα πξψηε θνξά ή δελ ην έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα 14 εκέξεο ή
πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ελεξγνπνηήζεηε ην θηαιίδην αληιψληαο ην εθλέθσκα 6 ή 7 θνξέο
κέρξηο φηνπ ζρεκαηηζζεί έλαο νκνηνγελήο ςεθαζκφο.
Πξψηα αλαθηλήζηε απαιά ην θηαιίδην θαη ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε ην σο αθνινχζσο: Σνπνζεηήζηε ην
δείθηε θαη ην κεζαίν δάθηπιφ ζαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζηνκίνπ θαη ηνλ αληίρεηξα θάησ απφ ην
θηαιίδην. Καηεπζχλεηε ην ζηφκην πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ην ζψκα ζαο θαη πηέζαηε ην
θηαιίδην ψζηε λα αληιήζεηε ην εθλέθσκα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζαξίδεηε ην ξηληθφ ζαο εθλέθσκα ηαθηηθά, δηαθνξεηηθά κπνξεί λα κε
ιεηηνπξγεί νκαιά. Απνκαθξχλεηε ην πψκα θαη απνκαθξχλεηε απαιά ην ζηφκην. Πιχλεηε ην ζηφκην
θαη ην πψκα κε δεζηφ λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα μεπιχλεηέ ηα θάησ απφ ηε βξχζε. Αθήζηε ηα λα
ζηεγλψζνπλ ζε ζεξκφ κέξνο. Πηέζηε θαη πάιη ην ζηφκην ζην θηαιίδην θαη επαλαηνπνζεηήζηε ην
ζηφκην. Σν εθλέθσκα κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ελεξγνπνηεζεί μαλά θαηά ηελ πξψηε ρξήζε κεηά ηνλ
θαζαξηζκφ.
ηηο ζπλεζηζκέλεο δφζεηο ησλ δχν ςεθαζκψλ ζε θάζε ξνπζνχλη κία θνξά ηελ εκέξα γηα ηε ζεξαπεία
ηεο επνρηαθήο θαη ηεο ρξφληαο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο, ην παξφλ πξντφλ ζα πξέπεη λα ζαο παξέρεη
αξθεηέο δφζεηο γηα 35 εκέξεο.
ηε ζπλήζε δνζνινγία γηα ηε ζεξαπεία ησλ ξηληθψλ πνιππφδσλ, ην πξντφλ παξέρεη αξθεηέο δφζεηο γηα
35 εκέξεο.
Σπόπορ σπήζηρ ηος πινικού ζαρ εκνεθώμαηορ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Αλαθηλήζηε απαιά ην θηαιίδην θαη απνκαθξχλεηε ην πψκα (Εικόνα 1).
Φπζήμηε απαιά ηε κχηε ζαο.
Κιείζηε ην έλα ξνπζνχλη θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηφκην φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα (Εικόνα 2).
Κιίλαηε ειαθξά ην θεθάιη ζαο πξνο ηα εκπξφο, δηαηεξψληαο ην θηαιίδην φξζην.
Αξρίζηε λα εηζπλέεηε απαιά ή αξγά απφ ηε κχηε ζαο θαη ελψ εηζπλέεηε αθήζηε έλαλ ςεθαζκφ
ηνπ νκνηφκνξθνπ εθλεθψκαηνο λα εηζέιζεη ζηε κχηε ζαο πηέδνληαο ΜΙΑ θνξά κε ηα δάθηπιά
ζαο (Εικόνα 3).
Δθπλεχζαηε απφ ην ζηφκα. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4 γηα λα εηζπλεχζεηε έλα δεχηεξν ςεθαζκφ
απφ ην ίδην ξνπζνχλη.
Απνκαθξχλεηε ηνλ ςεθαζηήξα απφ απηφ ην ξνπζνχλη θαη εθπλεχζηε απφ ην ζηφκα.
Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 έσο 6 γηα ην άιιν ξνπζνχλη.

Αθνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ην εθλέθσκα, ζθνππίζηε πξνζεθηηθά ην ζηφκην κε έλα θαζαξφ ραξηνκάληηιν
ή καληίιη θαη μαλαβάιηε ην πψκα.
2.7.

Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη

Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο εάλ θαηά ιάζνο πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε απφ φζε ζαο έρεη ζπζηήζεη.
Η παξαηεηακέλε ή ππεξβνιηθή ρξήζε ζηεξνεηδψλ ζπάληα κπνξεί λα επεξεάζεη νξηζκέλεο απφ ηηο
νξκφλεο ζαο θαη λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
Κένηπο Δηληηηπιάζευν Αθηνών, Σηλ.: 210.7793777.
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Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί
θαηά ηε δηελέξγεηα θιηληθψλ κειεηψλ γηα αιιεξγηθή ξηλίηηδα ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο αζζελείο
αλαθέξνληαη παξαθάησ (Πίνακας 1).
Πίνακαρ 1: Αλλεργική ρινίτιδα- Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ πος ζσεηίζονηαι με ηη θεπαπεςηική
αγυγή για ηο πινικό εκνέθυμα Mometasone/Target®
πνιχ ζπρλέο (>1/10), ζπρλέο (>1/100, <1/10),
αζπλήζεηο (>1/1.000, <1/100),
ζπάληεο (>1/10.000, <1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000)
Διαηαπασέρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ,
ηος θώπακα και ηος μεζοθυπακίος.
πρλέο:
Ρηλνξξαγία, θαξπγγίηηδα, αίζζεκα ξηληθνχ
θαχζνπ, εξεζηζκφο ξσζψλσλ, εμέιθσζε
ξσζψλσλ
Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ
οδού σοπήγηζηρ.
πρλή:
Κεθαιαιγία
Η ξηλνξξαγία ήηαλ γεληθψο πεξηνξηζκέλε θαη κέηξηαο ζνβαξφηεηαο θαη ζπλέβε κε κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ην εηθνληθφ θάξκαθν (5%), αιιά ζε ζπγθξίζηκε ή κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε
ζχγθξηζε κε ηα ελεξγά ξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή ηνπ ειέγρνπ ηα νπνία κειεηήζεθαλ (κέρξη 15%). Η
ζπρλφηεηα φισλ ησλ άιισλ ελεξγεηψλ ήηαλ ζπγθξίζηκε κε απηή ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ.
ηνλ παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ, ε ζπρλφηεηα ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, π.ρ. ξηλνξξαγία (6%),
θεθαιαιγία (3%), ελφριεζε ζηε κχηε (2%) θαη θηάξληζκα (2%) ήηαλ ζπγθξίζηκε κε απηή ηνπ
εηθνληθνχ θαξκάθνπ.
ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία γηα ξηληθνχο πνιχπνδεο, ε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα αλεπηζχκεησλ
ελεξγεηψλ ήηαλ ζπγθξίζηκε κε απηή ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ θαη παξφκνηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη
ζε αζζελείο κε αιιεξγηθή ξηλίηηδα. Οη ζρεηηδφκελεο κε ηε ζεξαπεία αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
αλαθεξζείζεο ζε ≥1% ησλ αζζελψλ ζε θιηληθέο κειέηεο γηα πνιχπνδεο αλαθέξνληαη παξαθάησ
(Πίνακας 2).
Πίνακαρ 2: Πολύποδες - Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ ≥1% πος ζσεηίζονηαι με ηη θεπαπεία για ηο
πινικό εκνέθυμα Mometasone/Target®
πνιχ ζπρλέο (>1/10), ζπρλέο (>1/100, <1/10), αζπλήζεηο (>1/1.000, <1/100),
ζπάληεο (>1/10.000, <1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000)
(200 mcg κία
(200 mcg δχν
θνξά ηελ εκέξα)
θνξέο ηελ εκέξα)
Διαηαπασέρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ, ηος
θώπακα και ηος μεζοθυπακίος.
Λνίκσμε αλσηέξαο αλαπλεπζηηθήο νδνχ
πρλή
Αζπλήζεο
Ρηλνξξαγία
Γαζηπενηεπικέρ διαηαπασέρ
Δξεζηζκφο ηνπ θάξπγγα
Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ οδού
σοπήγηζηρ.

πρλή

Κεθαιαιγία

πρλή

Πνιχ ζπρλή
πρλή
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πάληα, κπνξεί λα εκθαληζζνχλ άκεζεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
βξνγρφζπαζκνπ θαη ηεο δχζπλνηαο κεηά ηελ ελδνξηληθή ρνξήγεζε κνλνέλπδξεο θνπξντθήο
κνκεηαδφλεο. Πνιχ ζπάληα, αλαθέξζεθαλ αλαθπιαμία θαη αγγεηννίδεκα.
Γηαηαξαρέο ηεο γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο έρνπλ αλαθεξζεί πνιχ ζπάληα.
πζηεκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ ξηληθψλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ, ηδηαίηεξα φηαλ
ζπληαγνγξαθνχληαη ζε πςειέο δφζεηο γηα παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο.
Δάλ αλεζπρήζεηε γηα απηέο ή άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα
παξαθαινχκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηφ ή άιιν
επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ
284, 15562, Χνιαξγφο, www.eof.gr).
Σι ππέπει να κάνεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείταηε μία δόζη

2.9.

Δάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ξηληθφ εθλέθσκα ζηε ζσζηή ψξα, ρξεζηκνπνηήζηε ην κφιηο ην
ζπκεζείηε θαη ζπλερίζηε ηε ζεξαπεία ζαο θαλνληθά. Μελ πάξεηε δηπιή δφζε.
2.10.

Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ

Με ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία.
2.11.

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ

Σν ξηληθφ εθλέθσκα Mometasone/Target® πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ησλ
25ºC.
Όπσο ηζρχεη κε φια ηα θάξκαθα, ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά.
2.12.

Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών: 14-12-2012

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ









4.

Σν θάξκαθν απηφ ζαο ην έγξαςε ν γηαηξφο ζαο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ ζαο
πξφβιεκα. Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα θάπνηα άιιε
πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξφ ζαο.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξφβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξψζηε
ακέζσο ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θάξκαθν πνπ
ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα, κε δηζηάζεηε λα
δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δφζεθαλ.
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 ινπηξνχ, δηφηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα
αιινηψζνπλ 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 κεγαιχηεξε αζθάιεηα θξαηάηε φια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά απφ ηα παηδηά.
ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Σν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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