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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

OLENXA
®
 5 mg διζκία διαζπειπόμενα ζηο ζηόμα 

OLENXA
®
 10 mg διζκία διαζπειπόμενα ζηο ζηόμα 

OLENXA
®
 15 mg διζκία διαζπειπόμενα ζηο ζηόμα 

OLENXA
®
 20 mg διζκία διαζπειπόμενα ζηο ζηόμα 

Oιαλδαπίλε 

 

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο 

θάπμακο. 
- Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζζεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

- Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. 

Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. 

- 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) 

 

 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 

 

1. Ση είλαη ην OLENXA
®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην OLENXA
®
 

3. Πώο λα πάξεηε ην OLENXA
®
  

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην OLENXA
®
  

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ OLENXA
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Σν OLENXA
®
 αλήθεη ζε κηα νκάδα θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη αληηςπρσηηθά. 

Σν OLENXA
®
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία αζζέλεηαο κε ζπκπηώκαηα όπσο ην λα αθνύο, βιέπεηο 

ή αηζζάλεζαη πξάγκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ, ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο, αζπλήζηζηε θαρππνςία θαη 

θνηλσληθή απόζπξζε. Οη αζζελείο κε ηηο παζήζεηο απηέο κπνξεί επίζεο λα αηζζάλνληαη θαηάζιηςε, 

άγρνο ή έληαζε. 

Σν OLENXA
®
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία αζζέλεηαο κε ζπκπηώκαηα όπσο έληνλν αίζζεκα 

επθνξίαο, ππεξβνιηθή ελέξγεηα, ζεκαληηθά ειαηησκέλε αλάγθε γηα ύπλν, νκηιία κε γξήγνξν ξπζκό 

θαη αιιαγή ζέκαηνο, θαη κεξηθέο θνξέο ζνβαξή επεξεζηζηόηεηα. Δπίζεο, είλαη έλαο ζηαζεξνπνηεηηθόο 

παξάγνληαο ηεο δηάζεζεο, πνπ πξνθπιάζζεη από κειινληηθέο ππνηξνπέο ηεο δηαηαξαρήο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη είηε από ππεξβνιηθή επθνξία είηε από θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΟΣΟΤ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ OLENXA
®
 

 

Μην πάπεηε ηο OLENXA
®
 

- Δάλ έρεηε αιιεξγία (ππεξεπαηζζεζία) ζηελ νιαλδαπίλε, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ηνπ 

OLENXA
®
. Μία αιιεξγηθή αληίδξαζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εκθάληζε εμαλζήκαηνο, 

θλεζκνύ, νηδήκαηνο ζην πξόζσπν ή ζηα ρείιε ή δύζπλνηαο. Δάλ απηό ζπκβεί ζε εζάο, ελεκεξώζηε 

ην γηαηξό ζαο. 

- Δάλ έρεηε δηαγλσζζεί ζην παξειζόλ κε νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα όπσο ζπγθεθξηκέλα είδε 

γιαπθώκαηνο - γιαύθσκα θιεηζηήο γσλίαο (απμεκέλε πίεζε ζην κάηη). 

 

 

http://www.eof.gr/
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Πποζέξηε ιδιαιηέπυρ με ηο OLENXA
®
 

- Σα θάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αθύζηθεο θηλήζεηο θπξίσο ηνπ 

πξνζώπνπ ή ηεο γιώζζαο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηέηνησλ ζπκπησκάησλ κεηά ηε ιήςε 

OLENXA
®
 ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο. 

- Πνιύ ζπάληα, ηα θάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνθαινύλ έλα ζπλδπαζκό ζπκπησκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, γξεγνξόηεξε αλαπλνή, εθίδξσζε, δπζθακςία κπώλ, θαηαζηνιή ή ππλειία. 

Δάλ απηό ζπκβεί ζε ζαο επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο. 

- Ζ ρξήζε ηνπ OLENXA
®
 ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε άλνηα δε ζπληζηάηαη θαζώο ελδέρεηαη λα 

εκθαληζζνύλ ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. 

 

Δάλ πάζρεηε από νπνηαδήπνηε από ηα παξαθάησ λνζήκαηα, ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο: 

 

• Γηαβήηε 

• Καξδηαθή λόζν 

• Νόζν ηνπ ήπαηνο ή ησλ λεθξώλ 

• Νόζν Parkinson 

• Δπηιεςία 

• Παζήζεηο πξνζηάηε 

• Πξνβιήκαηα απόθξαμεο εληέξνπ (παξαιπηηθόο εηιεόο) 

• Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο 

• Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ή “παξνδηθό” αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην (πξνζσξηλά 

ζπκπηώκαηα εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ) 

 

Δάλ πάζρεηε από άλνηα, εζείο ή ν θξνληηζηήο ζπγγελήο ζαο ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ην γηαηξό ζαο, 

εάλ είραηε εκθαλίζεη ζην παξειζόλ, αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ή “παξνδηθό” αγγεηαθό 

εγθεθαιηθό επεηζόδην. 

αλ ζπλήζεο πξνθύιαμε, αλ είζηε κεγαιύηεξνο/ε ησλ 65 εηώλ ε αξηεξηαθή ζαο πίεζε ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη από ην γηαηξό ζαο. 

Σν OLENXA
®
 δε ζπληζηάηαη γηα αζζελείο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ. 

 

Λήτη άλλυν θαπμάκυν 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζαο κε OLENXA
®
 κπνξείηε λα ιακβάλεηε άιια θάξκαθα, κόλν εάλ 

ν γηαηξόο ζαο ην ππνδείμεη. Δλδέρεηαη λα αηζζαλζείηε ππλειία εάλ ιακβάλεηε OLENXA
®
 ζε 

ζπλδπαζκό κε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα ή θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

άγρνπο ή γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα θνηκεζείηε (εξεκηζηηθά). 

Θα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ ιακβάλεηε θινπβνμακίλε (έλα αληηθαηαζιηπηηθό) ή 

ζηπξνθινμαζίλε (έλα αληηβηνηηθό), θαζώο ελδέρεηαη λα ρξεηαζζεί λα αιιάμεηε ηε δόζε ζαο 

OLENXA
®
. 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα νπνηαδήπνηε 

άιια θάξκαθα, αθόκε θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Ηδηαίηεξα, ελεκεξώζηε ην 

γηαηξό ζαο εάλ ιακβάλεηε θάξκαθα γηα ηε λόζν Parkinson. 

 

Λήτη ηος OLENXA
®
 με ηποθέρ και ποηά 

Μελ θαηαλαιώζεηε αιθνόι εάλ ιακβάλεηε OLENXA
®
 δηόηη ε ηαπηόρξνλε ιήςε ηνπ OLENXA

®
 κε 

αιθνόι είλαη δπλαηό λα ζαο πξνθαιέζεη ππλειία. 

 

Κύηζη και θηλαζμόρ 

Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ είζηε, έρεηε ηελ ππνςία ή ζρεδηάδεηε λα κείλεηε έγθπνο. Γελ πξέπεη λα 

ιακβάλεηε ην θάξκαθν απηό θαηά ηελ θύεζε εθηόο εάλ ην έρεη ππνδείμεη ν γηαηξόο ζαο. 

Γελ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν απηό θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνύ θαζώο κηθξέο πνζόηεηεο 

ηνπ OLENXA
®
 κπνξεί λα απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθό γάια. 

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών 

Τπάξρεη θίλδπλνο εκθάληζεο ππλειίαο όηαλ ιακβάλεηε OLENXA
®
. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηέηνηνπ 

ζπκπηώκαηνο λα απνθεύγεηε ηελ νδήγεζε ή ην ρεηξηζκό εξγαιείσλ ή κεραλώλ θαη λα ελεκεξώζεηε ην 

γηαηξό ζαο. 
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ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος OLENXA
®
  

Αζζελείο νη νπνίνη δε δύλαληαη λα ιάβνπλ θαηλπιαιαλίλε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ηα OLENXA
®
 

πεξηέρνπλ αζπαξηάκε, ε νπνία είλαη κία πεγή θαηλπιαιαλίλεο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε 

αζζελείο κε θαηλπιθεηνλνπξία. 

 

 

3.  ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ OLENXA
® 

 

Πάληνηε λα παίξλεηε ην OLENXA
®
 απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Δάλ έρεηε 

ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

Ο γηαηξόο ζα ζαο ελεκεξώζεη πόζα δηζθία OLENXA
®
 πξέπεη λα ιακβάλεηε θαη γηα πόζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηε ζεξαπεία. Ζ εκεξήζηα δόζε ηνπ OLENXA
®
 είλαη από 5 έσο 20 

mg. Να ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηώκαηα επαλεκθαληζηνύλ θαη λα κε 

δηαθόςεηε ηε ιήςε OLENXA
®
, εάλ δελ έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο. 

Σα δηζθία OLENXA
®
 πξέπεη λα ιακβάλνληαη κία θνξά εκεξεζίσο ζύκθσλα κε ηελ ππόδεημε ηνπ 

γηαηξνύ ζαο. Πξνζπαζήζηε λα παίξλεηε ηα δηζθία ζαο ηελ ίδηα ώξα θάζε κέξα. Γελ έρεη θακία 

ζεκαζία εάλ ιακβάλεηε ηα δηζθία κε ή ρσξίο θαγεηό. Σα δηζθία OLENXA
®
 πξννξίδνληαη γηα από 

ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε. 

Σα δηζθία OLENXA
®
 είλαη εύζξαπζηα, γηα απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζεθηηθά. Να κελ 

πηάλεηε ηα δηζθία κε βξεγκέλα ρέξηα δηόηη κπνξεί λα δηαιπζνύλ. 

 

1. Κξαηήζηε ηνλ πεξηέθηε (blister) από ηα άθξα ηνπ θαη δηαρσξίζηε κία θπςέιε ηνπ από ην ππόινηπν 

ηνπ πεξηέθηε ζρίδνληαο πξνζεθηηθά θαηά κήθνο ησλ δηαηξήζεσλ γύξσ από ηελ θπςέιε. 

2. Πξνζεθηηθά αθαηξέζηε ηελ νπίζζηα όςε. 

3. Βγάιηε ην δηζθίν, απαιά. 

4. Σνπνζεηείζηε ην δηζθίν ζην ζηόκα ζαο. Σν δηζθίν ζα δηαιπζεί άκεζα, έηζη ώζηε λα είλαη εύθνιε ε 

θαηάπνζή ηνπ. 

 

Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε ην δηζθίν ζε έλα πνηήξη κε λεξό, ρπκό πνξηνθάιη, ρπκό κήιν, γάια, 

ή θαθέ θαη λα ην αλαδεύζεηε. Με νξηζκέλα πγξά, ζην κίγκα κπνξεί λα εκθαληζζεί κεηαβνιή ζην 

ρξώκα θαη ίζσο γίλεη ζνιεξό. Πηείηε ην κίγκα ακέζσο κεηά ηε δηάιπζε. 

 

 
 

Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη OLENXA
®
 από ηην κανονική 

Αζζελείο πνπ έιαβαλ κεγαιύηεξε δόζε OLENXA
®
 από ηελ θαλνληθή, παξνπζίαζαλ ηα αθόινπζα 

ζπκπηώκαηα: γξήγνξν θαξδηαθό ξπζκό, δηέγεξζε/επηζεηηθόηεηα, δηαηαξαρέο ζην ιόγν, αθύζηθεο 

θηλήζεηο (ηδηαίηεξα ηνπ πξνζώπνπ ή ηεο γιώζζαο) θαη κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο. Άιια 

ζπκπηώκαηα ελδέρεηαη λα είλαη: έληνλε ζύγρπζε, ζπαζκνί (επηιεςία), θώκα, έλαο ζπλδπαζκόο από 

ππξεηό, γξεγνξόηεξε αλαπλνή, εθίδξσζε, κπτθή δπζθακςία θαη δάιε ή ππλειία, αξγόο ξπζκόο 

αλαπλνήο, εηζξόθεζε, απμεκέλε ή κεησκέλε αξηεξηαθή πίεζε, κε θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο ξπζκόο. 

Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο ή ην λνζνθνκείν. Γείμηε ζην γηαηξό ζαο ην θνπηί κε ηα 

δηζθία. 

 

Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο OLENXA
®
  

Δάλ μεράζεηε λα ιάβεηε ηα δηζθία ζαο πάξηε ηα ακέζσο κόιηο ην ζπκεζείηε. Μελ πάξεηε δηπιή δόζε 

γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο OLENXA
®
 

Με δηαθόπηεηε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζαο απιά επεηδή αηζζάλεζηε θαιύηεξα. Πξέπεη λα ζπλερίζεηε 

ηελ αγσγή κε OLENXA
®
 γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ζαο έρεη θαζνξίζεη ν γηαηξόο ζαο. 
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Δάλ ζηακαηήζεηε απόηνκα λα παίξλεηε ην OLENXA
®
, κπνξεί λα ζαο παξνπζηαζζνύλ ζπκπηώκαηα 

όπσο εθίδξσζε, δπζθνιία ζηνλ ύπλν, ηξόκνο, άγρνο ή λαπηία θαη έκεηνο. Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα 

ζαο πξνηείλεη λα κεηώζεηε ηε δόζε ζαο ζηαδηαθά, πξηλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ζαο. 

Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην 

θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην OLENXA
®
 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη 

δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Πνιύ ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: επεξεάδνπλ 1 ρξήζηε ζηνπο 10 

• Αύμεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο 

• Τπλειία 

• Απμεκέλα επίπεδα πξνιαθηίλεο ηνπ αίκαηνο 

 

πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100 

• Μεηαβνιέο ζηα επίπεδα νξηζκέλσλ θπηηάξσλ αίκαηνο θαζώο θαη ιηπηδίσλ αίκαηνο 

• Αύμεζε ζηα επίπεδα ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο θαη ησλ νύξσλ 

• Απμεκέλε αίζζεζε πείλαο 

• Εάιε 

• Αλεζπρία 

• Σξόκνο 

• Μπτθή δπζθακςία ή ζπαζκόο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ καηηνύ) 

• Πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία 

• Αζπλήζηζηεο θηλήζεηο (θπξίσο ηνπ πξνζώπνπ ή ηεο γιώζζαο) 

• Γπζθνηιηόηεηα 

• Ξεξνζηνκία 

• Δμάλζεκα 

• Απώιεηα δύλακεο 

• Τπεξβνιηθή θόπσζε 

• Καηαθξάηεζε πγξώλ πνπ νδεγεί ζε πξήμηκν ησλ ρεξηώλ, ησλ αζηξαγάισλ ή ησλ πνδηώλ 

• ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο, νξηζκέλνη αζζελείο ελδέρεηαη λα αηζζαλζνύλ δάιε ή ιηπνζπκηθή 

ηάζε (κε επηβξάδπλζε ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ), ηδηαίηεξα όηαλ ζεθώλνληαη από ην θξεβάηη ή ην 

θάζηζκα. Σν ζύκπησκα απηό ζπλήζσο ππνρσξεί κόλν ηνπ, αλ όκσο απηό δε ζπκβεί ελεκεξώζηε ην 

γηαηξό ζαο. 

• εμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο όπσο κεησκέλε γελεηήζηα νξκή ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ή 

ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ζηνπο άλδξεο. 

 

Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000 

• Δπηβξάδπλζε ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό 

• Φσηνεπαηζζεζία ζην ειηαθό θσο 

• Αθξάηεηα νύξσλ 

• Απώιεηα καιιηώλ 

• Απνπζία ή κείσζε ησλ πεξηόδσλ ηεο εκκελόξξπζεο 

• Αιιαγέο ζην ζηήζνο ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ όπσο κε θπζηνινγηθή παξαγσγή γάιαθηνο από 

ηνπο καζηνύο ή κε θπζηνινγηθή αύμεζε ησλ καζηώλ 

 

Άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: ε ζπρλόηεηά ηνπο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. 

• Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. νίδεκα ζην ζηόκα θαη ζην ιαηκό, θλεζκόο, εμάλζεκα) 

• Δκθάληζε ή επηδείλσζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε, πνπ πεξηζηαζηαθά έρεη ζπζρεηηζζεί κε θεηνμέσζε 

(εκθάληζε θεηνλώλ ζην αίκα θαη ζηα νύξα) ή θώκα 

• Μεησκέλε ζεξκνθξαζία ζώκαηνο 

• παζκνί, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηζηνξηθό επηιεπηηθώλ θξίζεσλ (επηιεςία) 
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• πλδπαζκόο ππξεηνύ, ηαρύηεξεο αλαπλνήο, εθίδξσζεο, κπτθήο δπζθακςίαο θαη αίζζεκα λύζηαο ή 

ππλειία 

• Μπτθνί ζπαζκνί ζηα κάηηα πνπ πξνθαινύλ πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ησλ καηηώλ 

• Με θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο ξπζκόο 

• Αηθλίδηνο αλεμήγεηνο ζάλαηνο 

• Θξόκβνη ζην αίκα όπσο ζξόκβσζε ησλ ελ ησ βάζεη θιεβώλ ζηα πόδηα ή ζξόκβνη αίκαηνο ζηνπο 

πλεύκνλεο 

• Φιεγκνλή ηνπ παγθξέαηνο, ε νπνία πξνθαιεί έληνλν ζηνκαρηθό πόλν, ππξεηό θαη αδηαζεζία 

• Ζπαηηθή λόζνο πνπ εκθαλίδεηαη σο θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο θαη εκθάληζε άζπξσλ θειίδσλ ζην 

κάηη 

• Μπτθή λόζνο πνπ εκθαλίδεηαη κε αλεμήγεηα άιγε θαη πόλνπο 

• Γπζθνιία ζηελ νύξεζε 

• Παξαηεηακέλε θαη/ή επώδπλε ζηύζε 

 

Οη ειηθησκέλνη αζζελείο κε άλνηα πνπ ιακβάλνπλ νιαλδαπίλε ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ αγγεηαθό 

εγθεθαιηθό επεηζόδην, πλεπκνλία, αθξάηεηα νύξσλ, πηώζεηο, ππεξβνιηθή θόπσζε, νπηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο, αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο, εξπζξόηεηα δέξκαηνο, θαη λα έρνπλ πξνβιήκαηα 

κε ην βάδηζκα. Οξηζκέλεο ζαλαηεθόξεο πεξηπηώζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αζζελώλ. 

ε αζζελείο κε λόζν Parkinson, ην OLENXA
®
 ελδέρεηαη λα επηδεηλώζεη ηα ζπκπηώκαηά ηνπο. 

πάληα, γπλαίθεο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα παξαηεηακέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, άξρηζαλ λα εθθξίλνπλ γάια, έραζαλ θάπνηεο πεξηόδνπο ή είραλ πεξίνδν ζε κε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δάλ απηέο νη δηαηαξαρέο επηκέλνπλ ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο. Πνιύ ζπάληα 

λενγλά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο έιαβαλ νιαλδαπίλε ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζύλεο (3
ν
 

ηξίκελν) ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα όπσο ηξόκν, κέηξηα ή έληνλε ππλειία. 

 

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). 

 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ OLENXA
®
 

 

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. 

Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ην OLENXA
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί. 

Να θπιάζζεηαη ην OLENXA
®
 ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο θαη ηελ 

πγξαζία. 

Παξαθαιείζζε λα επηζηξέθεηε ην θάξκαθν πνπ πεξίζζεςε ζην θαξκαθνπνηό ζαο. Σα θάξκαθα δελ 

πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο 

πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο OLENXA
®
 

- Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε νιαλδαπίλε. Κάζε δηζθίν δηαζπεηξόκελν ζην ζηόκα πεξηέρεη 5 mg, 10 mg, 

15 mg, ή 20 mg δξαζηηθήο νπζίαο, νιαλδαπίλεο. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο OLENXA
® 

αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία (θνπηί) ηνπ θαξκάθνπ. 

- Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Magnesium stearate, L-Methionine, Silica colloidal anhydrous, 

Hydroxypropyl cellulose, Crospovidone, Aspartame, Microcrystalline cellulose, Guar gum, 

Magnesium carbonate heavy, Orange flavour. 

 

 

 

http://www.eof.gr/
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Εμθάνιζη ηος OLENXA
®
 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

Tα OLENXA
®
 5 mg, 10 mg, 15 mg θαη 20 mg είλαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο δηζθία δηαζπεηξόκελα ζην 

ζηόκα. Γηζθία δηαζπεηξόκελα ζην ζηόκα είλαη ε ηερληθή νλνκαζία ησλ δηζθίσλ ηα νπνία δηαιύνληαη 

απεπζείαο ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε θαηάπνζή ηνπο. 

 

Σα δηζθία OLENXA
®
 5 mg, 10 mg, 15 mg θαη 20 mg δηαηίζεληαη ζε ράξηηλνπο πεξηέθηεο (θνπηηά) 

πνπ πεξηέρνπλ 28 δηζθία. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

Κάηοσορ Άδειαρ Κςκλοθοπίαρ 

 

TARGET PHARMA LTD, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, 

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

 

Παπαγυγόρ 

 

Actavis hf., Reykjavikurvegi 76-78, P.O. Box 420, IS-220 Hafnarfjordur, Iceland. 

Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε λα 

απεπζπλζείηε ζηνλ Κάηνρν ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο. 

 

http://www.normahellas.gr/

