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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

POLY-IRON
®
 

Ferrous gluconate (Fe
++

) 300mg (37.5mg)/θαθειίζθν 

θόλε γηα πόζηκν δηάιπκα  

 

 

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

θάπμακο, διόηι πεπιλαμβάνει ζημανηικέρ πληποθοπίερ για ζαρ. 

 

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

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

- Η ζπληαγή γη’ απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά 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 κηιήζηε 

κε ηνλ ηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. 

 

Σι πεπιέσει ηο παπόν θύλλο οδηγιών: 

 

1. Ση είλαη ην POLY-IRON
®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην POLY-IRON
®
  

3. Πώο λα πάξεηε  ην POLY-IRON
®
  

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην POLY-IRON
® 

 

6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ POLY-IRON
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Σν POLY-IRON
®
 αλήθεη ζηελ νκάδα θαξκάθσλ πνπ απνθαινύληαη ζπκπιεξώκαηα ζηδήξνπ. 

Σα θάξκαθα απηά ιεηηνπξγνύλ αληηθαζηζηώληαο ηνλ ζίδεξν ηνπ ζώκαηνο. 

Ο ζίδεξνο είλαη έλα κέηαιιν πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα γηα λα παξάγεη εξπζξά αηκνζθαίξηα.  

Όηαλ ην ζώκα δελ έρεη αξθεηό ζίδεξν, δελ κπνξεί λα παξάγεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ γηα λα παξακείλεη ζε θαιή θαηάζηαζε (πγηέο). Η θαηάζηαζε απηή απνθαιείηαη αλαηκία 

ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ. 

Σν POLY-IRON
®
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο αλαηκίαο ιόγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ. 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ POLY-IRON
®
 

 

Μην πάπεηε ηο POLY-IRON
®
: 

 

• Δάλ είζηε αιιεξγηθνί (ππεξεπαίζζεηνη) ζην γιπθνληθό ζίδεξν ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό 

ηνπ POLY-IRON
®
 (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6) 

• Δάλ έρεηε αλαηκία πνπ δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε ζηδήξνπ, π.ρ. άιιε κηθξνθπηηαξηθή αλαηκία 

• Δάλ έρεηε θάπνηα δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ππεξβνιηθή απνξξόθεζε θαη απνζήθεπζε 

ζηδήξνπ όπσο αηκνρξσκάησζε 

• Δάλ πάζρεηε από ζνβαξά θιεγκνλώδε λνζήκαηα ηνπ ήπαηνο (ρξόληα παγθξεαηίηηδα, επαηηθή 

θίξξσζε) 

• Δάλ ιακβάλεηε επαλεηιεκκέλεο κεηαγγίζεηο αίκαηνο 

• Δάλ έρεηε ελεξγό πεπηηθό έιθνο, εληεξίηηδα θαη ειθώδεο θνιίηηδα 
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Πποειδοποιήζειρ και πποθςλάξειρ 

 

Απεπζπλζείηε ζην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο πξνηνύ πάξεηε ην POLY-IRON
®
 εάλ έρεηε: 

• αηκνιπηηθή αλαηκία 

• πάζεζε ηνπ αίκαηνο (αηκνζθαηξηλνπάζεηα) 

 

Άλλα θάπμακα και POLY-IRON
®
 

 

Παξαθαιώ ελεκεξώζηε ηνλ ηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα άιια 

θάξκαθα ή κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα. Δηδηθά: 

• ηεηξαθπθιίλεο (ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ) 

• αληηόμηλα, πνπ πεξηέρνπλ πδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ ή αλζξαθηθό καγλήζην (πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ  θανύξα ή γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε) 

• αληαγσληζηέο ησλ Η2 ππνδνρέσλ θαη αλαζηνιείο αληιίαο πξσηνλίσλ (ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο γαζηξηθώλ νμέσλ) 

• πεληθηιακίλε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο)  

• αζθνξβηθό νμύ (βηηακίλε C) 

• θαπηνπξίιε θαη κεζπιληόπα (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο) 

• αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο ηεο νκάδαο ησλ θηλνινλώλ (π.ρ. ζηπξνθινμαζίλε, λνξθινμαζίλε, 

νθινμαζίλε) 

• ζπξνμίλε (νξκόλε ηνπ ζπξενεηδνύο) 

• ρισξακθαηληθόιε (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ) 

• ιεβνληόπα, θαξβηληόπα (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηεο λόζνπ ηνπ Parkinson) 

• δηθσζθνληθά (πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία ηεο νζηενπόξσζεο) 

• κπθνθαηλνιάηε κνθεηίι (έλα αλνζνθαηαζηαιηηθό θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόιεςε 

ηεο απόξξηςεο ζε κεηακόζρεπζε νξγάλνπ) 

 

Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Σα ζθεπάζκαηα ζηδήξνπ πξνθαινύλ καύξν ρξσκαηηζκό ζηα θόπξαλα θαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο 

κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηηο δνθηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε αίκαηνο ζηα θόπξαλα. 

 

Σο POLY-IRON
®
 με ηποθέρ και ποηά 

 

Σν POLY-IRON
®
 κπνξεί λα ιακβάλεηαη κηζή ώξα πξηλ ηα γεύκαηα. Απηό βνεζά ζηελ αλαθνύθηζε 

ηπρόλ παξελεξγεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηνκάρη. Ωζηόζν,  ζπληζηάηαη λα κελ παίξλεηε ην 

θάξκαθό ζαο κε ηζάη, θαθέ, απγά ή γάια, θαζώο απηό κπνξεί λα κεηώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηνπ. 

Σν αιθνόι εληζρύεη γεληθά ηελ απνξξόθεζε ηνπ ζηδήξνπ. 

 

Κύηζη, θηλαζμόρ και γονιμόηηηα 

 

Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί, 

δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν. 

Σν POLY-IRON
®
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηνπ ζειαζκνύ. 

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών 

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ επηδξάζεηο. 

 

Σο POLY-IRON
®
 πεπιέσει: 

 

-Φξνπθηόδε: Αλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξόο ζαο όηη έρεηε δπζαλεμία ζε νξηζκέλα ζάθραξα, επηθνηλσλήζηε 

κε ην γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ. 
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3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ POLY-IRON
®
 

 

Πξέπεη πάληνηε λα παίξλεηε απηό ην θάξκαθν αθξηβώο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ 

ρξήζεο ή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, 

ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθό ζαο ζην 

ηαθηηθό ρξόλν. 

 

Ενήλικερ και ηλικιωμένοι: 

 

Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηαηξηθή ζπληαγή: 

Σν πεξηερόκελν 2 θαθειίζθσλ, 1 – 3θνξέο ηελ εκέξα, δηαιπκέλν ζε λεξό ½ ώξα πξηλ από ηα 

γεύκαηα, αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο αλαηκίαο (όπσο αμηνινγείηαη από εμεηάζεηο αίκαηνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη πξηλ θαη 2 ή 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο). Ο θύθινο 

ζεξαπείαο αληηζηνηρεί ζε 75-225 mg ζηνηρεηαθνύ ζηδήξνπ αλά εκέξα. 

Γύν θαθειίζθνη / εκέξα ελδείθλπηαη γηα ηελ πξόιεςε από αλεπάξθεηα ζηδήξνπ. 

 

Πξόιεςε θαη ήπηα δηαηξνθηθή αλεπάξθεηα ζηδήξνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κηθξέο δόζεηο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο (δεύηεξν θαη ηξίην ηξίκελν), έλα ρακειό δνζνινγηθό ζρήκα (75 

mg ζηνηρεηαθνύ ζηδήξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε δύν θαθειίζθνπο εκεξεζίσο) ζπληζηάηαη. 

Οη απαηηήζεηο ζηδήξνπ θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηεο εγθπκνζύλεο είλαη πεξίπνπ 6 mg / εκέξα. 

 

Παιδιαηρικός πληθσζμός 

Σν POLY-IRON
®
 δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά πνπ δπγίδνπλ ιηγόηεξν από 12 kg. 

Η ζπλήζεο εκεξήζηα δόζε γηα παηδηά είλαη 1-2 θαθειίζθνποηελ εκέξα (δει. 3-6 mg ζηνηρεηαθνύ 

ζηδήξνπ / kg / εκέξα), αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζσκαηηθό βάξνο. 

Η κέγηζηε εκεξήζηα δόζε είλαη 200 mg. 

 

Σν POLY-IRON
®
 δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξόιεςε ηεο αλαηκίαο ζε παηδηά, ιόγσ ηεο 

πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζηνηρεηαθό ζίδεξν ζε απηό ην πξντόλ. 

 

Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο ζπκβνπιέςεη γηα πόζν θαηξό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην θάξκαθν, 

ην νπνίν δελ είλαη ζπλήζσο πεξηζζόηεξν από έμη κήλεο. πλήζσο, ε ρνξήγεζε δηαθόπηεηαη ηξεηο 

κήλεο αθνύ ε αλαηκία έρεη ζεξαπεπηεί. Δάλ ρξεηαζηεί λα πάηε ζε άιιν ηαηξό ή ζε λνζνθνκείν, 

παξαθαιώ πείηε ηνπο όηη παίξλεηε POLY-IRON
®
. 

 

Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη POLY-IRON
®
 από ηην κανονική 

 

Δάλ εζείο (ή θάπνηνο άιινο) θαηαπηεί ην πεξηερόκελν πνιιώλ θαθειίζθσλ ηελ ίδηα ζηηγκή, ή λνκίδεηε 

όηη έλα παηδί κπνξεί λα έρεη θαηαπηεί ην πεξηερόκελν θαθειίζθνπ, επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα 

Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ πιεζηέζηεξνπ λνζνθνκείνπ ή ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο άκεζα. Σα 

ζπκπηώκαηα ηεο ππεξδνζνινγίαο πεξηιακβάλνπλ: 

 

• Έωρ και 24 ώπερ:  ζηνκαρηθή θαη εληεξηθή δειεηεξίαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο λαπηίαο θαη 

δηάξξνηαο, θαξδηαθέο δηαηαξαρέο όπσο ρακειή πίεζε ηνπ αίκαηνο (ππόηαζε) θαη γξήγνξνη ρηύπνη ηεο 

θαξδηάο (ηαρπθαξδία), αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκό όπσο πνιύ κεγάιε πνζόηεηα νμένο ζην ζώκα 

(νμέσζε) θαη πςειή γιπθόδε αίκαηνο (ππεξγιπθαηκία), θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ θπκαίλεηαη από θόπσζε έσο θώκα, κπνξεί λα ππάξμεη πξνζσξηλή αλαθνύθηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. 

 

• Μεηά από 24 ώπερ: ζηνκαρηθή θαη εληεξηθή δειεηεξίαζε θαη απόθξαμε, ζνθ, πνιύ κεγάιε 

πνζόηεηα νμένο ζην ζώκα (νμέσζε), ζπαζκνί, θώκα, επαηηθή αλεπάξθεηα, ίθηεξνο (θηηξίληζκα ηνπ 

δέξκαηνο ή ηνπ ιεπθνύ ησλ καηηώλ), ρακειή γιπθόδε αίκαηνο, πξνβιήκαηα κε ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο, 

κηθξή παξαγσγή νύξσλ, λεθξηθή αλεπάξθεηα, πγξό ζηνπο πλεύκνλεο. 
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Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο POLY-IRON
®
 

 

Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε κηα 

δόζε πάξηε ηελ κόιηο ηε ζπκεζείηε θαη έπεηηα πάξηε ηελ επόκελε δόζε ηελ ηαθηηθή ώξα. 

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

θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Σστνές (επηρεάζοσν 1 έως 10 τρήζηες ζηοσς 100): έκεηνο, δπζθνηιηόηεηα πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

πξνθαιεί ελζθήλσζε θνπξάλσλ, δηάξξνηα, πόλνο ζην ζηνκάρη, λαπηία θαη καύξα θόπξαλα. 

 

Πολύ ζπάνιες (επηρεάζει λιγόηερο από 1 τρήζηη ζηοσς 10.000): πνξθπξία. 

 

Αναθοπά ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ην γηαηξό, ή ην θαξκαθνπνηό ή ηνλ/ηελ 

λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ 

θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο ζηνλ 

Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγόο, Σει: + 30 21 32040380/337, Φαμ: 

+ 30 21 06549585, Ιζηόηνπνο: www.eof.gr). Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε 

λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο 

θαξκάθνπ. 

 

 

5. ΠΩ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ POLY-IRON
®
  

 

Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δε ην βιέπνπλ θαη δε ην θζάλνπλ ηα παηδηά. 

 

Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα θαη 

ην θνπηί κεηά ηελ <ΛΗΞΗ>.  Η εκεξνκελία  ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη 

εθεί. 

 

Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ < 25°C. 

Πάξηε ην πεξηερόκελν ηνπ θαθειίζθνπ ακέζσο κεηά ηε δηάιπζή ηνπ ζε λεξό. 

 

Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα 

ην πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δε ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

6. ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΘΑ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο POLY-IRON
®
 

 

-  Η δξαζηηθή νπζία είλαη γιπθνληθόο ζίδεξνο. Κάζε θαθειίζθνο πεξηέρεη 300 mg γιπθνληθό ζίδεξν 

πνπ ηζνδπλακεί κε 37.5  mg δηζζελνύο ζηδήξνπ. 

- Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Fructose, Sorbitol, Citric acid, Lemon flavor. 

 

Εμθάνιζη ηος POLY-IRON
®
 και  πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

 

Κάζε θαθειίζθνο πεξηέρεη ζθόλε κε ρξώκα γθξηδν-πξάζηλν θαη άξσκα ιεκνληνύ. Σν πξνθύπηνλ 

δηάιπκα είλαη δηαπγέο κε γθξηδνπξάζηλν ρξώκα. 
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Σν POLY-IRON
®
 δηαηίζεηαη ζε ράξηηλα θνπηηά πνπ πεξηέρνπλ θαθειίζθνπο από ραξηί   

πνιπαηζπιέλην / αινπκίλην / θύιιν πνιπαηζπιέληνπ. 

Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: 10 ή 30 θαθειίζθνπο. 

Μπνξεί λα κελ δηαηίζεληαη όιεο νη ζπζθεπαζίεο ζηελ αγνξά. 

 

Κάηοσορ Αδείαρ Κςκλοθοπίαρ 

 

TARGET PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ ,  

Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα. 

 Σει.: 210.5224830, Φαμ: 210.5224838. 

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

 

Παπαγωγόρ 

 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ PROEL ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ Γ. ΚΟΡΩΝΗ Α.Δ. 

Γήινπ 9, 12134 Πεξηζηέξη, Αηηηθή Σει.: 2105755711, Φαμ: 2105748398 

 

 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 21-07-2011  

 

http://www.targetpharma.gr/

