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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
Rubrum® 1, 2, 3, 4, θαη 6 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία
Ρηζπεξηδφλε
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά νιφθιεξν ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο πξνηνχ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηφ ην
θάξκαθν.
- Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
- Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα
δηθά 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, Υνιαξγφο, www.eof.gr).
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ση είλαη ην Rubrum® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Rubrum®
Πψο λα πάξεηε ην Rubrum®
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Rubrum®
Λνηπέο πιεξνθνξίεο

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ RUBRUM® ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
Σν Rubrum® αλήθεη ζε κία θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ ιέγνληαη «αληηςπρσζηθά».
Σν Rubrum® ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ παξαθάησ:
 Σεο ζρηδνθξέλεηαο, φπνπ κπνξεί λα βιέπεηε, λα αθνχηε ή λα αηζζάλεζηε πξάγκαηα πνπ δελ
ππάξρνπλ, λα πηζηεχεηε πξάγκαηα πνπ δελ είλαη αιήζεηα ή λα αηζζάλεζηε αζπλήζηζηα θαρχπνπηνη,
ή κπεξδεκέλνη.
 Σεο καλίαο, φπνπ κπνξεί λα αηζζάλεζηε πνιχ ελζνπζηαζκφ, ραξά, δηέγεξζε, ελζνπζηαζκφ ή
ππεξδξαζηεξηφηεηα. Ζ καλία εκθαλίδεηαη ζε κία αζζέλεηα πνπ ιέγεηαη «δηπνιηθή δηαηαξαρή».
 Γηα ηε βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία (έσο 6 εβδνκάδεο) ηεο καθξνρξφληαο επηζεηηθφηεηαο ζε
αλζξψπνπο κε άλνηα ηχπνπ Alzheimer, νη νπνίνη πξνθαινχλ βιάβε ζηνλ εαπηφ ηνπο ή ζε άιινπο.
Πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθέο (κε θαξκαθεπηηθέο) ζεξαπείεο.
 Γηα ηε βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία (έσο 6 εβδνκάδεο) ηεο καθξνρξφληαο επηζεηηθφηεηαο ζε παηδηά κε
λνεηηθή πζηέξεζε (ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ) θαη εθήβνπο κε δηαηαξαρή δηαγσγήο.
2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ RUBRUM®
Μελ πάξεηε ην Rubrum® εάλ



Δίζηε αιιεξγηθνί (ππεξεπαίζζεηνη) ζηε ξηζπεξηδφλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπ
Rubrum® (αλαγξάθνληαη παξαθάησ, ζηελ Παξάγξαθν 6).
Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη εάλ νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ηζρχεη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε, κηιήζηε
ζην γηαηξφ ζαο ή ζην θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Rubrum®.

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Rubrum®
Ρσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ λα πάξεηε ην Rubrum® εάλ:
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Έρεηε πξφβιεκα κε ηελ θαξδηά ζαο. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ αθαλφληζην θαξδηαθφ ξπζκφ ή
εάλ έρεηε πξνδηάζεζε γηα ρακειή αξηεξηαθή πίεζε ή εάλ ρξεζηκνπνηείηε θάξκαθα γηα ηελ
αξηεξηαθή ζαο πίεζε. Σν Rubrum® κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρακειή αξηεξηαθή πίεζε.
Μπνξεί λα ρξεηαζηεί αλαπξνζαξκνγή ηεο δφζεο ζαο.
Δάλ γλσξίδεηε θάπνην ιφγν γηα ηνλ νπνίν έρεηε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζεηε εγθεθαιηθφ
επεηζφδην, φπσο πςειή αξηεξηαθή πίεζε, θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο ή πξνβιήκαηα ησλ
αηκνθφξσλ αγγείσλ ζηνλ εγθέθαιν.
Έρεηε λφζν ηνπ Πάξθηλζνλ ή άλνηα.
Δίζηε δηαβεηηθφο.
Έρεηε επηιεςία.
Δίζηε άλδξαο θαη είραηε πνηέ παξαηεηακέλε θαη επψδπλε ζηχζε. Δάλ ζαο ζπκβεί απηφ ελψ
παίξλεηε ην Rubrum®, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο.
Έρεηε πξνβιήκαηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηφο ζαο ή ππεξζεξκία.
Έρεηε λεθξηθά πξνβιήκαηα.
Έρεηε επαηηθά πξνβιήκαηα.
Έρεηε αθχζηθα πςειά επίπεδα ηεο νξκφλεο πξνιαθηίλεο ζην αίκα ζαο ή έρεηε έλαλ φγθν πνπ
πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνιαθηίλε.

Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ ζαο ζπκβεί θάηη από ηα αθόινπζα:
 Αθνχζηεο ξπζκηθέο θηλήζεηο ηεο γιψζζαο, ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί
λα ζηακαηήζεηε ηε ξηζπεξηδφλε.
 Ππξεηφο, ζνβαξή κπτθή δπζθακςία, εθίδξσζε ή κεησκέλα επίπεδα ζπλείδεζεο (κία δηαηαξαρή
πνπ ιέγεηαη «θαθφεζεο λεπξνιεπηηθφ ζχλδξνκν»). Μπνξεί λα ρξεηαζηεί άκεζε ηαηξηθή ζεξαπεία.
Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη εάλ νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ηζρχεη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε, κηιήζηε ζην
γηαηξφ ζαο ή ζην θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Rubrum®.
Σν Rubrum® κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Ηιηθησκέλνη αζζελείο κε άλνηα
ε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε άλνηα, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ.
Γελ πξέπεη λα πάξεηε ξηζπεξηδφλε αλ έρεηε άλνηα πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ
επεηζφδην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ξηζπεξηδφλε πξέπεη λα επηζθέπηεζηε ζπρλά ην γηαηξφ ζαο.
Πξέπεη λα αλαδεηεζεί ακέζσο ηαηξηθή ζεξαπεία εάλ εζείο ή ν θξνληηζηήο ζαο παξαηεξήζεηε κία
μαθληθή κεηαβνιή ηεο ςπρηθήο ζαο θαηάζηαζεο ή μαθληθή αδπλακία ή κνχδηαζκα ζην πξφζσπν, ζηα
ρέξηα ή ζηα πφδηα ζαο, ηδηαίηεξα ζηε κία πιεπξά ή θαθή άξζξσζε ιφγνπ, αθφκα θαη γηα ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηά κπνξεί λα είλαη ζεκεία εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ.
Παηδηά θαη έθεβνη
Πξηλ μεθηλήζεη ζεξαπεία γηα ηε δηαηαξαρή δηαγσγήο, πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί άιινη ιφγνη γηα ηελ
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ξηζπεξηδφλε εκθαληζηεί θφπσζε, ε αιιαγή ηεο ψξαο
ρνξήγεζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δπζθνιίεο ζηελ πξνζνρή.
Λήςε άιισλ θαξκάθσλ
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη
πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή θαη ηα θάξκαθα
θπηηθήο πξνέιεπζεο.
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κηιήζεηε ζην γηαηξφ ή ζην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε νπνηνδήπνηε
απφ ηα αθφινπζα:
 Φάξκαθα πνπ δξνπλ ζηνλ εγθέθαιφ ζαο νχησο ψζηε λα ζαο βνεζνχλ λα εξεκήζεηε
(βελδνδηαδεπίλεο) ή κεξηθά θάξκαθα γηα ηνλ πφλν (νπηνεηδή), θάξκαθα γηα ηελ αιιεξγία
(νξηζκέλα αληηηζηακηληθά), θαζψο ε ξηζπεξηδφλε κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε φισλ
απηψλ.
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Φάξκαθα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαξδηάο ζαο,
φπσο θάξκαθα γηα ηελ εινλνζία, γηα πξνβιήκαηα ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ (φπσο ε θηληδίλε), γηα
αιιεξγίεο (αληηηζηακηληθά), κεξηθά αληηθαηαζιηπηηθά ή άιια θάξκαθα γηα ςπρηθά πξνβιήκαηα.
Φάξκαθα πνπ κεηψλνπλ ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ.
Φάξκαθα πνπ κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ζην αίκα (π.ρ. νξηζκέλα δηνπξεηηθά).
Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο. Σν Rubrum® κπνξεί λα κεηψζεη ηελ
αξηεξηαθή πίεζε.
Φάξκαθα γηα ηε λφζν ηνπ Πάξθηλζνλ (φπσο ε ιεβνληφπα).
Γηνπξεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνβιήκαηα κε ηελ θαξδηά ή γηα δηνγθσκέλα κέξε ηνπ
ζψκαηφο ζαο εμαηηίαο θαηαθξάηεζεο πνιχ κεγάιεο πνζφηεηαο πγξνχ (φπσο ε θνπξνζεκίδε ή ε
ρισξνζεηαδίδε). Σν Rubrum® φηαλ ιακβάλεηαη κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε θνπξνζεκίδε,
κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν γηα εγθεθαιηθφ ή ζάλαην ζε ειηθησκέλα άηνκα κε άλνηα.

Σα παξαθάησ θάξκαθα κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ξηζπεξηδφλεο:
 Ρηθακπηθίλε (θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία νξηζκέλσλ ινηκψμεσλ)
 Καξβακαδεπίλε, θαηλπηνΐλε (θάξκαθα γηα ηελ επηιεςία)
 Φαηλνβαξβηηάιε
Δάλ μεθηλήζεηε ή ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ηέηνηα θάξκαθα, κπνξεί λα ρξεηαζηείηε δηαθνξεηηθή δφζε
ξηζπεξηδφλεο.
Σα παξαθάησ θάξκαθα κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ξηζπεξηδφλεο:
 Κηληδίλε (ρξεζηκνπνηείηαη γηα νξηζκέλα είδε θαξδηαθήο λφζνπ).
 Αληηθαηαζιηπηηθά φπσο παξνμεηίλε, θινπνμεηίλε, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά.
 Φάξκαθα πνπ είλαη γλσζηά σο βήηα-αλαζηνιείο (ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο πςειήο
αξηεξηαθήο πίεζεο).
 Φαηλνζεηαδίλεο (φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ ςπρψζεσλ ή γηα λα επηθέξνπλ
εξεκία).
 ηκεηηδίλε, ξαληηηδίλε (αλαζηνιείο ηεο νμχηεηαο ηνπ ζηνκάρνπ).
Δάλ μεθηλήζεηε ή ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ηέηνηα θάξκαθα, κπνξεί λα ρξεηαζηείηε δηαθνξεηηθή δφζε
ξηζπεξηδφλεο.
Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη εάλ νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ηζρχεη ζηε δηθή ζαο πεξίπησζε, κηιήζηε ζην
γηαηξφ ζαο ή ζην θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Rubrum®.
Λήςε ηνπ Rubrum® κε ηξνθέο θαη πνηά
Μπνξείηε λα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν κε ή ρσξίο ηξνθή. Πξέπεη λα απνθεχγεηε λα πίλεηε αιθνφι
φηαλ παίξλεηε ην Rubrum®.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
®
 Μηιήζηε ζην γηαηξφ ζαο πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Rubrum εάλ είζηε έγθπνο, πξνζπαζείηε λα
κείλεηε έγθπνο ή ζειάδεηε. Ο γηαηξφο ζαο ζα απνθαζίζεη εάλ κπνξείηε λα ην πάξεηε.
 Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ξηζπεξηδφλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο θχεζεο, έρνπλ
εκθαληζηεί ζε λενγλά, ηξέκνπιν, κπτθή δπζθακςία θαη πξνβιήκαηα αίζζεζεο, ηα νπνία είλαη φια
αλαζηξέςηκα.
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλεκάησλ
Καηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε Rubrum® κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δάιε, θφπσζε θαη πξνβιήκαηα
φξαζεο. Μελ νδεγείηε ή ρεηξίδεζηε νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κεράλεκα ρσξίο λα κηιήζεηε πξψηα κε ην
γηαηξφ ζαο.
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Rubrum®
Σα Rubrum® επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία πεξηέρνπλ ιαθηφδε, έλαλ ηχπν ζαθράξνπ. Δάλ
ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο φηη έρεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο
πξηλ πάξεηε απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ.
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Σα Rubrum® επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ησλ 2 mg θαη ησλ 6 mg πεξηέρνπλ θίηξηλν Δ110,
ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.
3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ RUBRUM®
Πόζν λα πάξεηε
Γηα ηε ζεραπεία ηες ζτηδοθρένεηας
Ελήιηθεο
 Ζ ζπλεζηζκέλε δφζε έλαξμεο είλαη 2 mg αλά εκέξα, απηή κπνξεί λα απμεζεί ζηα 4 mg αλά εκέξα
ηε δεχηεξε εκέξα.
 Ζ δφζε ζαο κπνξεί κεηά λα πξνζαξκνζηεί απφ ην γηαηξφ ζαο αλάινγα κε ην πψο αληαπνθξίλεζηε
ζηε ζεξαπεία.
 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε εκεξήζηεο δφζεηο απφ 4 έσο 6 mg.
 Απηή ε ζπλνιηθή εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα δηαηξεζεί είηε ζε κία ή ζε δχν δφζεηο ηελ εκέξα. Ο
γηαηξφο ζαο ζα ζαο πεη πνηα είλαη ε θαιχηεξε γηα εζάο.
Ηιηθησκέλα άηνκα
 Ζ αξρηθή ζαο δφζε ζα είλαη θαλνληθά 0,5 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε ζαο κπνξεί θαηφπηλ λα απμεζεί ζηαδηαθά απφ ην γηαηξφ ζαο ζην 1 mg έσο 2 mg δχν θνξέο
ηελ εκέξα.
 Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο πεη ηη είλαη θαιχηεξν γηα εζάο.
Παηδηά θαη έθεβνη
 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε
Rubrum® γηα ηε ζρηδνθξέλεηα.
Γηα ηε ζεραπεία ηες μανίας
Ελήιηθεο
 Ζ αξρηθή ζαο δφζε ζα είλαη ζπλήζσο 2 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε ζαο κπνξεί θαηφπηλ λα πξνζαξκνζηεί ζηαδηαθά απφ ην γηαηξφ ζαο αλάινγα κε ην πψο
αληαπνθξίλεζηε ζηε ζεξαπεία.
 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε δφζεηο απφ 1 έσο 6 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
Ηιηθησκέλα άηνκα
 Ζ αξρηθή ζαο δφζε ζα είλαη ζπλήζσο 0,5 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε ζαο κπνξεί θαηφπηλ λα πξνζαξκνζηεί ζηαδηαθά απφ ην γηαηξφ ζαο ζην 1 mg έσο 2 mg δχν
θνξέο ηελ εκέξα, αλάινγα κε ην πψο αληαπνθξίλεζηε ζηε ζεξαπεία.
Παηδηά θαη έθεβνη
 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε
Rubrum® γηα ηε καλία.
Γηα ηε ζεραπεία ηες επίμονες επηζεηηθόηεηας ζε άηομα με άνοηα ηύποσ Alzheimer
Ελήιηθεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειηθησκέλσλ)
 Ζ αξρηθή ζαο δφζε ζα είλαη θαλνληθά 0,25 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε ζαο κπνξεί θαηφπηλ λα πξνζαξκνζηεί ζηαδηαθά απφ ην γηαηξφ ζαο αλάινγα κε ηελ
απφθξηζή ζαο ζηε ζεξαπεία.
 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε 0,5 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα. Μεξηθνί
αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 1 mg δχν θνξέο ηελ εκέξα.
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε άλνηα ηχπνπ Alzheimer δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε
απφ 6 εβδνκάδεο.
Γηα ηε ζεραπεία ηες δηαηαρατής δηαγωγής ζε παηδηά θαη εθήβοσς
Ζ δφζε ζα εμαξηεζεί απφ ην βάξνο ηνπ παηδηνχ ζαο:
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Γηα παηδηά κε βάξνο κηθξφηεξν ησλ 50 kg
 Ζ αξρηθή δφζε ζα είλαη θαλνληθά 0,25 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά θάζε δεχηεξε εκέξα θαηά 0,25 mg αλά εκέξα.
 Ζ ζπλεζηζκέλε δφζε ζπληήξεζεο είλαη 0,25 mg έσο 0,75 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
Γηα παηδηά κε βάξνο 50 kg ή κεγαιχηεξν
 Ζ αξρηθή δφζε ζα είλαη θαλνληθά 0,5 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
 Ζ δφζε κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά θάζε δεχηεξε εκέξα θαηά 0,5 mg αλά εκέξα.
 Ζ ζπλεζηζκέλε δφζε ζπληήξεζεο είλαη 0,5 mg έσο 1,5 mg κία θνξά ηελ εκέξα.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή δηαγσγήο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 6
εβδνκάδεο.
Σα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηψλ δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε Rubrum® γηα ηε
δηαηαξαρή δηαγσγήο.
Άηνκα κε λεθξηθά ή επαηηθά πξνβιήκαηα
Αλεμάξηεηα απφ ηε λφζν πνπ ζεξαπεχεηαη, φιεο νη δφζεηο έλαξμεο θαη νη επαθφινπζεο δφζεηο
ξηζπεξηδφλεο πξέπεη λα κεηψλνληαη ζην κηζφ. Οη απμήζεηο ζηηο δφζεηο πξέπεη λα γίλνληαη πην αξγά
ζηνπο αζζελείο απηνχο.
Ζ ξηζπεξηδφλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ.
Πώο λα πάξεηε ην Rubrum®
Πάληνηε λα παίξλεηε ην Rubrum® απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο πεη πφζν θάξκαθν λα παίξλεηε θαη γηα πφζν θαηξφ. Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ
θαηάζηαζή ζαο θαη πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Ζ πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ πνπ πξέπεη λα πάξεηε
επεμεγείηαη θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Πφζν λα πάξεηε».
Σν Rubrum® επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν πξέπεη λα θαηαπίλεηαη κε λεξφ.
Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Rubrum® από ηελ θαλνληθή
 Δπηζθεθζείηε ακέζσο γηαηξφ. Πάξηε καδί ζαο ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαξκάθνπ.
 ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο, κπνξεί λα αηζζαλζείηε ππλειία ή θφπσζε ή λα έρεηε κε
θπζηνινγηθέο θηλήζεηο ζψκαηνο, πξνβιήκαηα λα ζηέθεζηε ή λα πεξπαηάηε, λα αηζζάλεζηε δάιε
ιφγσ ρακειήο αξηεξηαθήο πίεζεο ή λα έρεηε κε θπζηνινγηθνχο θαξδηαθνχο θηχπνπο ή θξίζεηο.
Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Rubrum®
Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε κία δφζε, λα ηελ πάξεηε ακέζσο κφιηο ην ζπκεζείηε. Παξφια απηά, αλ
πιεζηάδεη ε ψξα γηα ηελ επφκελε δφζε ζαο, παξαιείςηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε θαη ζπλερίζηε φπσο
ζπλήζσο. Δάλ παξαιείςεηε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο.
 Μελ πάξεηε δηπιή δφζε (δχν δφζεηο ηελ ίδηα ζηηγκή) γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε.
Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Rubrum®
Γελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν εθηφο θαη αλ ζαο ην έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο.
Σα ζπκπηψκαηά ζαο κπνξεί λα επαλέιζνπλ. Αλ ν γηαηξφο ζαο απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη απηφ ην
θάξκαθν, ε δφζε ζαο κπνξεί λα κεησζεί ζηαδηαθά ζε δηάζηεκα κεξηθψλ εκεξψλ.
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Rubrum® κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη
δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
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επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο
επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100
επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000
επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000
επεξεάδνπλ ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 10.000 ρξήζηεο
ε ζπρλφηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα

Μπνξεί λα ζπκβνχλ νη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:
Πνιύ ζπρλέο (επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξνπο από 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο)
 Παξθηλζνληζκφο. Απηφο είλαη έλαο ηαηξηθφο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά ζπκπηψκαηα. Κάζε
κεκνλσκέλν ζχκπησκα κπνξεί λα εκθαληζηεί ιηγφηεξν ζπρλά απφ 1 ζηνπο 10 αλζξψπνπο. Ο
παξθηλζνληζκφο πεξηιακβάλεη: αχμεζε ζηελ έθθξηζε ζάιηνπ ή πνιχ πγξφ ζηφκα, κπνζθειεηηθή
δπζθακςία, αθνχζηα εθξνή ζάιηνπ απφ ην ζηφκα, ηηλάγκαηα φηαλ ιπγίδνπλ ηα άθξα, αξγέο,
κεησκέλεο ή επεξεαζκέλεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, θακία έθθξαζε ζην πξφζσπν, ζθηγκέλνη κπο,
δπζθακςία ζηνλ απρέλα, κηθξά, βηαζηηθά βήκαηα θαη έιιεηςε θπζηνινγηθψλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ
θαηά ην πεξπάηεκα, επίκνλν πεηάξηζκα ησλ καηηψλ σο αληίδξαζε ζε θηχπεκα ζην κέησπν (κε
θπζηνινγηθφ αληαλαθιαζηηθφ)
 Πνλνθέθαινο, δπζθνιία γηα ηελ έλαξμε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ χπλνπ.
πρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100):
 Νσζξφηεηα, θφπσζε, αλεζπρία, έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα κείλεη θαλείο θαζηζκέλνο ζε έλα ζεκείν,
επεξεζηζηηθφηεηα, άγρνο, ππλειία, δάιε, έιιεηςε πξνζνρήο, αίζζεκα εμάληιεζεο, δηαηαξαρή
χπλνπ, ηξφκνο.
 Έκεηνο, δηάξξνηα, δπζθνηιηφηεηα, λαπηία, απμεκέλε φξεμε, θνηιηαθφο πφλνο ή δπζθνξία,
πνλφιαηκνο, μεξνζηνκία.
 Απμεκέλν βάξνο ζψκαηνο, απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο, κεησκέλε φξεμε.
 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ινίκσμε ηνπ πλεχκνλα (πλεπκνλία), γξίπε, ινίκσμε ησλ αλαπλεπζηηθψλ
δηφδσλ, ζακπή φξαζε, ξηληθή ζπκθφξεζε, αηκνξξαγία κχηεο, βήραο.
 Οπξνινίκσμε, απψιεηα νχξσλ ζηελ θαηάθιηζε.
 Μπτθφο ζπαζκφο, αθνχζηεο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, πφλνο ζηηο
αξζξψζεηο, νζθπαιγία, πξήμηκν ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, πφλνο ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα.
 Δμάλζεκα, εξπζξφηεηα δέξκαηνο.
 Γξήγνξνη θηχπνη θαξδηάο, ζσξαθηθφο πφλνο.
 Απμεκέλν επίπεδν νξκφλεο πξνιαθηίλεο ζην αίκα.
Όρη ζπρλέο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000):
 Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ, αθξάηεηα θνπξάλσλ, δίςα, πνιχ ζθιεξά θφπξαλα, βξάγρνο
θσλήο ή δηαηαξαρή θσλήο.
 Λνίκσμε ηνπ πλεχκνλα πξνθαινχκελε απφ εηζπλνή ηξνθήο κέζα ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα,
ινίκσμε ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, επηπεθπθίηηδα, ινίκσμε ηνπ θφιπνπ, ηνγελήο ινίκσμε, ινίκσμε
ηνπ σηφο, ινίκσμε ησλ ακπγδαιψλ, ινίκσμε θάησ απφ ην δέξκα, ινίκσμε ηνπ νθζαικνχ, ινίκσμε
ηνπ ζηνκάρνπ, νθζαικηθφ έθθξηκα, κπθεηηαζηθή ινίκσμε ησλ νλχρσλ.
 Με θπζηνινγηθή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηεο θαξδηάο, πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κεηά απφ
ζηάζε, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε, αίζζεκα δάιεο χζηεξα απφ κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο, κε
θπζηνινγηθή
παξαθνινχζεζε
ηεο
ειεθηξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
ηεο
θαξδηάο
(ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα), κε θπζηνινγηθφο θαξδηαθφο ξπζκφο, αίζζεκα θαξδηαθψλ παικψλ,
απμεκέλνο ή κεησκέλνο θαξδηαθφο ξπζκφο.
 Αθξάηεηα νχξσλ, πφλνο θαηά ηελ νχξεζε, ζπρλννπξία.
 χγρπζε, δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο, ρακειφ επίπεδν ζπλείδεζεο, ππεξβνιηθφο χπλνο, λεπξηθφηεηα,
ραξνχκελε δηάζεζε (καλία), έιιεηςε ελέξγεηαο θαη ελδηαθέξνληνο.
 Απμεκέλν ζάθραξν αίκαηνο, απμεκέλα επαηηθά έλδπκα, κεησκέλνο αξηζκφο ιεπθνθπηηάξσλ,
κεησκέλε αηκνζθαηξίλε ή αξηζκφο εξπζξνθπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο (αλαηκία), απμεκέλα εσζηλφθηια
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(εηδηθά ιεπθνθχηηαξα), απμεκέλε θξεαηηλνθσζθνθηλάζε αίκαηνο, κεησκέλα αηκνπεηάιηα (θχηηαξα
ηνπ αίκαηνο πνπ βνεζνχλ ζην ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο).
Μπτθή αδπλακία, κπτθφο πφλνο, σηαιγία, πφλνο ζηνλ απρέλα, δηφγθσζε ησλ αξζξψζεσλ, κε
θπζηνινγηθά ζηάζε ζψκαηνο, δπζθακςία ησλ αξζξψζεσλ, κπνζθειεηηθφο πφλνο ηνπ ζψξαθα,
ζσξαθηθή δπζθνξία.
Βιάβε δέξκαηνο, δηαηαξαρή ηνπ δέξκαηνο, μεξνδεξκία, έληνλνο θλεζκφο ζην δέξκα, αθκή,
απψιεηα καιιηψλ, θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο νθεηιφκελε ζε αθάξεα, δπζρξσκαηηζκφο δέξκαηνο,
πάρπλζε ηνπ δέξκαηνο, έμαςε, κεησκέλε αίζζεζε ηνπ δέξκαηνο ζηνλ πφλν θαη ζην άγγηγκα,
θιεγκνλή ιηπαξνχ δέξκαηνο.
Γηαθνπή ηεο έκκελνπ ξχζεο, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, απνηπρία
εθζπεξκάηηζεο, έθθξηζε καζηνχ, δηφγθσζε ηνπ καζηνχ ζε άληξεο, κεησκέλε γελεηήζηα νξκή,
αθαλφληζηε έκκελνο ξχζε, θνιπηθφ έθθξηκα.
Ληπνζπκία, δηαηαξαρή βαδίζκαηνο, λσζξφηεηα, κεησκέλε φξεμε πνπ νδεγεί ζε πιεκκειή ζξέςε
θαη ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο, θαθή δηάζεζε, δηαηαξαρή ηζνξξνπίαο, αιιεξγία, νίδεκα, δηαηαξαρή
ιφγνπ, ξίγε, κε θπζηνινγηθφο ζπληνληζκφο.
Δπψδπλε ππεξεπαηζζεζία ζην θσο, απμεκέλε ξνή αίκαηνο ζηνλ νθζαικφ, νίδεκα ηνπ νθζαικνχ,
μεξνθζαικία, απμεκέλα δάθξπα.
Γηαηαξαρή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπκθφξεζε ηνπ πλεχκνλα, ήρνο ηξηγκνχ ζηνπο
πλεχκνλεο, ζπκθφξεζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ δηφδσλ, πξφβιεκα ζηελ νκηιία, δπζθνιία ζηελ
θαηάπνζε, βήραο κε πηχεια, ηξαρχο/ζπξηζηηθφο ήρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο, γξηπψδεο
ζπλδξνκή, ζπκθφξεζε θφιπσλ ηνπ πξνζψπνπ.
Με αληαπφθξηζε ζε εξεζίζκαηα, απψιεηα ζπλείδεζεο, αηθλίδηα δηφγθσζε ησλ ρεηιψλ θαη ησλ
καηηψλ καδί κε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, αηθλίδηα αδπλακία ή κνχδηαζκα ηνπ πξνζψπνπ, ησλ
ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ ηδηαίηεξα ζηε κία πιεπξά, ή πεξηζηαηηθά θαθήο άξζξσζεο ιφγνπ πνπ
δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο (απηά νλνκάδνληαη κίλη εγθεθαιηθά ή εγθεθαιηθά), αθνχζηεο
θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ, βνχηζκα ζηα απηηά, νίδεκα πξνζψπνπ.

πάληεο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000):
 Αληθαλφηεηα λα έξζεηε ζε νξγαζκφ, δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεο.
 Πηηπξίδα.
 Αιιεξγία ζην θάξκαθν, ςπρξφηεηα ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα, δηφγθσζε ρεηιψλ, θιεγκνλή ζηα
ρείιε.
 Γιαχθσκα, κεησκέλε νπηηθή θαζαξφηεηα, εθειθίδα ηνπ ρείινπο ηνπ βιεθάξνπ, ζπζηξνθή ηνπ
νθζαικηθνχ βνιβνχ.
 Έιιεηςε ζπλαηζζήκαηνο.
 Μεηαβνιή ηεο ζπλείδεζεο κε απμεκέλε ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη κπτθέο ζπζπάζεηο, νίδεκα ζε
φιν ην ζψκα, ζχλδξνκν απφ απφζπξζε θαξκάθνπ, κεησκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο.
 Γξήγνξε ξερή αλαπλνή, πξφβιεκα ζηελ αλαπλνή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
 Απφθξαμε ηνπ εληέξνπ.
 Μεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν.
 Μεησκέλα ιεπθνθχηηαξα, απξφζθνξε έθθξηζε κίαο νξκφλεο πνπ ειέγρεη ηνλ φγθν ησλ νχξσλ.
 Γηάζπαζε ησλ ηλψλ ησλ κπψλ θαη πφλνο ζηνπο κχεο (ξαβδνκπφιπζε), δηαηαξαρή θίλεζεο.
 Κψκα εμαηηίαο αλεμέιεγθηνπ δηαβήηε.
 Κίηξηλν δέξκα θαη κάηηα (ίθηεξνο).
 Φιεγκνλή ζην πάγθξεαο.
Πνιύ ζπάληεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 10.000 ρξήζηεο) κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:
 Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή επηπινθέο αλεμέιεγθηνπ δηαβήηε.
Με γλσζηή ζπρλόηεηα εκθάληζεο (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα):
 νβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη θαηαπιεμία.
 Έιιεηςε θνθθηνθπηηάξσλ (ελφο ηχπνπ ιεπθνθπηηάξσλ πνπ ζαο βνεζνχλ ελάληηα ζηε ινίκσμε).
 Παξαηεηακέλε θαη επψδπλε ζηχζε.
 Δπηθίλδπλα ππεξβνιηθή πξφζιεςε λεξνχ.

7

Target Pharma Ltd

PIL_2828201-5_v. 02

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, Υνιαξγφο, www.eof.gr)
5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ RUBRUM®
Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Με ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θπςέιε, ζην θχιιν αινπκηλίνπ
ή ζην θνπηί. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.
Με θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 25°C.
Να πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο θαη ηελ πγξαζία.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην
θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Ση πεξηέρεη ην Rubrum®
Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ξηζπεξηδφλε.
Κάζε Rubrum® επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν πεξηέρεη είηε 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg ή 6 mg
ξηζπεξηδφλεο.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:
Λαθηφδε κνλνυδξηθή, Άκπιν αξαβνζίηνπ, Κπηηαξίλε κηθξνθξπζηαιιηθή, Τπξνκειιφδε, Νάηξην
ιανπξπινζεηηθφ, Ππξίηην άλπδξν θνιινεηδέο, Μαγλήζην ζηεαηηθφ, Πξνππιελνγιπθφιε, Σηηαλίνπ
δηνμείδην, Σάιθεο θεθαζαξκέλνο.
Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ησλ 2 mg πεξηέρνπλ επηπιένλ Κίηξηλν (Δ110).
Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ησλ 3 mg πεξηέρνπλ επηπιένλ Κίηξηλν θηλνιίλεο (Δ104).
Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ησλ 4 mg πεξηέρνπλ επηπιένλ Ηλδηθνθαξκίλην (E132),
Κίηξηλν θηλνιίλεο (E 104).
Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ησλ 6 mg πεξηέρνπλ επηπιένλ Κίηξηλν θηλνιίλεο (E104),
Κίηξηλν (E110).
Εκθάληζε ηνπ Rubrum® θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
®
 Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Rubrum
ηνπ 1 mg είλαη ιεπθά, ακθίθπξηα,
καθξφζηελα κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε κία πιεπξά.
®
 Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Rubrum ησλ 2 mg είλαη πνξηνθαιί ρξψκαηνο,
ακθίθπξηα, καθξφζηελα κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε κία πιεπξά.
®
 Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Rubrum ησλ 3 mg είλαη αλνηθηνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο,
ακθίθπξηα, καθξφζηελα κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε κία πιεπξά.
®
 Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Rubrum ησλ 4 mg είλαη πξάζηλνπ ρξψκαηνο,
ακθίθπξηα, καθξφζηελα κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε κία πιεπξά.
®
 Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία Rubrum
ησλ 6 mg είλαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο,
ακθίθπξηα, καθξφζηελα κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηε κία πιεπξά.
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1/2/3/4/6 επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία
Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή ρξεζηκεχεη κφλν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζξαχζε γηα δηεπθφιπλζε ηεο
θαηάπνζεο θαη φρη γηα ην δηαρσξηζκφ ζε ίζεο δφζεηο.
Οη αθφινπζεο ζπζθεπαζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηα δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην Rubrum®
ησλ 1 mg, 2 mg, 3 mg 4 mg θαη 6 mg.
Υάξηηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη 20 ή 30 ή 60 δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην ζε θπςέιεο
PVC/LDPE/PVDC αινπκηλίνπ θαη θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.
Μπνξεί λα κελ θπθινθνξήζνπλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο
ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, Email:
info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 14-12-2012.
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