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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ 

 

SEROTYP
®
 

50 θαη 100 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία  

εξηξαιίλε 

 

 

Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα παίξλεηε 

απηό ην θάξκαθν. 

- Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

- Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. 

- Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ 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 Εζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ 

(Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγφο, www.eof.gr). 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη: 

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

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ λα πάξεηε ην Serotyp
®
 

3. Πψο λα πάξεηε ην Serotyp
®
 

4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πψο λα θπιάζζεηαη ην Serotyp
®
 

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

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

 

Σν Serotyp
®
 πεξηέρεη ην δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζεξηξαιίλε. Η ζεξηξαιίλε αλήθεη ζε κία 

θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη Εθιεθηηθνί Αλαζηνιείο Επαλαπξφζιεςεο ηεο 

εξνηνλίλεο (ΕΑΕ-SSRIs). Απηά ηα θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ άγρνπο. 

 

Σν Serotyp
®
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξαπεία: 

 Σεο θαηάζιηςεο θαη ηεο πξφιεςεο ππνηξνπήο ηεο θαηάζιηςεο (ζε ελήιηθεο) 

 Σεο θνηλσληθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο (ζε ελήιηθεο) 

 Σεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο (ζε ελήιηθεο) 

 Σεο δηαηαξαρήο παληθνχ (ζε ελήιηθεο) 

 Σεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο (ζε ελήιηθεο θαη ζε παηδηά θαη ζε εθήβνπο ειηθίαο 6-

17 εηψλ) 

 

Η θαηάζιηςε είλαη κία θιηληθή αζζέλεηα, κε ζπκπηψκαηα φπσο ην λα αηζζάλεζηε ιππεκέλνο, λα 

κελ κπνξείηε λα θνηκεζείηε θαλνληθά ή λα απνιαχζεηε ηε δσή φπσο θάλαηε παιηά. 

 

Η ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηαηαξαρή παληθνχ είλαη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην άγρνο, κε ζπκπηψκαηα φπσο λα ζαο βαζαλίδνπλ ζπλερψο επίκνλεο ηδέεο (εκκνλέο), νη νπνίεο 

ζαο αλαγθάδνπλ λα εθηειείηε επαλαιακβαλφκελεο ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο (θαηαλαγθαζκνί). 

 

Η δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο είλαη κία πάζεζε ε νπνία κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ κία 

πνιχ ζπγθηλεζηαθή, ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη έρεη θάπνηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία είλαη παξφκνηα 

κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Η θνηλσληθή αγρψδεο δηαηαξαρή (θνηλσληθή θνβία) είλαη κία 

αζζέλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα έληνλνπ άγρνπο ή 

αλεζπρίαο θαηά ηηο θνηλσληθέο επαθέο (γηα παξάδεηγκα: φηαλ κηιάηε ζε μέλνπο, φηαλ 

απεπζχλεζηε ζε νκάδεο αηφκσλ, φηαλ ηξψηε ή πίλεηε κπξνζηά ζε άιινπο ή φηαλ αλεζπρείηε φηη 

κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζείηε κε ακήραλν ηξφπν). 
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Ο γηαηξφο ζαο απνθάζηζε φηη απηφ ην θάξκαθν είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηάο 

ζαο. 

 

Θα πξέπεη λα ξσηήζεηε ην γηαηξφ ζαο, εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηαηί ζαο δφζεθε ην Serotyp
®
. 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ SEROTYP
®
 

 

Μελ πάξεηε ην Serotyp
®
: 

- ε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε ζεξηξαιίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζπζηαηηθφ ηνπ Serotyp
®
. 

- ε πεξίπησζε πνπ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη αλαζηνιείο ηεο Μνλνακηλνμεηδάζεο (ΜΑΟ) 

(αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ, φπσο ζειεγηιίλε, κνθινβεκίδε) ή θάξκαθα κε δξάζε αλάινγε κε 

απηήλ ησλ αλαζηνιέσλ ηεο ΜΑΟ (φπσο ε ιηλεδνιίδε). Εάλ ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία κε ηε 

ζεξηξαιίλε, πξέπεη λα πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα, πξηλ λα μεθηλήζεηε ζεξαπεία κε 

έλαλ αλαζηνιέα ηεο ΜΑΟ. Αθνχ ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία κε έλαλ αλαζηνιέα ηεο ΜΑΟ, 

πξέπεη λα πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο, πξηλ λα κπνξέζεηε λα μεθηλήζεηε ζεξαπεία κε 

ζεξηξαιίλε. 

- ε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηε έλα άιιν θάξκαθν πνπ ιέγεηαη Πηκνδίδε (έλα αληηςπρσζηθφ 

θάξκαθν). 

 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Serotyp
®
: 

Σα θάξκαθα δελ είλαη πάληα θαηάιιεια γηα φινπο. Ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο πξηλ λα πάξεηε ην 

Serotyp
®
, εάλ ππνθέξεηε ή είραηε ππνθέξεη ζην παξειζφλ κε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ 

θαηαζηάζεηο: 

- χλδξνκν εξνηνλίλεο. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο απηφ ην ζχλδξνκν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί, 

ελψ παίξλεηε ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα ηαπηφρξνλα κε ηε ζεξηξαιίλε. (Γηα ζπκπηψκαηα, δείηε 

ηελ παξάγξαθν 4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο). Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο έρεη πεη εάλ είραηε 

ππνθέξεη απφ απηφ ζην παξειζφλ. 

- Εάλ έρεηε ρακειά επίπεδα λαηξίνπ ζην αίκα, εθφζνλ απηφ κπνξεί λα ζπκβεί σο απνηέιεζκα 

ηεο ζεξαπείαο κε Serotyp
®
. Θα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο εθφζνλ 

ιακβάλεηε ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα γηα ηελ ππέξηαζε, δεδνκέλνπ φηη απηά ηα θάξκαθα 

κπνξνχλ επίζεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα επίπεδα λαηξίνπ ζην αίκα ζαο. 

- Να πξνζέρεηε ηδηαίηεξα εάλ είζηε ειηθησκέλνο/ε, γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο λα έρεηε ρακειά επίπεδα λαηξίνπ ζην αίκα ζαο (δείηε παξαπάλσ). 

- Αζζέλεηα ηνπ ήπαηνο. Ο γηαηξφο κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη ζα πξέπεη λα ιάβεηε κηθξφηεξε 

δφζε Serotyp
®
. 

- Δηαβήηε. Σα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ζαο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηνπ 

Serotyp
®
 θαη ηα θάξκαθα γηα ην δηαβήηε ζαο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηνχλ. 

- Επηιεςία ή ηζηνξηθφ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Εάλ πάζεηε θξίζε (επηιεπηηθή θξίζε), 

επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο. 

- Εάλ έρεηε ππνθέξεη απφ καληνθαηάζιηςε (δηπνιηθή δηαηαξαρή) ή ζρηδνθξέλεηα. Εάλ έρεηε 

θάπνην καληαθφ επεηζφδην, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο. 

- Εάλ έρεηε ή είραηε πξνεγνπκέλσο απηνθηνληθέο ζθέςεηο (δείηε παξαθάησ - ζθέςεηο 

απηνθηνλίαο θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζιηςήο ζαο ή ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο). 

- Εάλ έρεηε ππνθέξεη απφ αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο ή παίξλαηε θάξκαθα πνπ αξαηψλνπλ ην 

αίκα (π.ρ. αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ (αζπηξίλε) ή βαξθαξίλε) ή πνπ κπνξεί λα απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν αηκνξξαγίαο. 

- Εάλ είζηε παηδί ή έθεβνο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Σν Serotyp
®
 ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

γηα ζεξαπεία κφλν απφ παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 6 έσο 17 εηψλ, πνπ πάζρνπλ απφ 

Θδενςπραλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή. Εάλ παίξλεηε ζεξαπεία γηα απηήλ ηε δηαηαξαρή, ν γηαηξφο 

ζαο ζα ζέιεη λα ζαο παξαθνινπζεί ζηελά (δείηε Υξήζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο παξαθάησ). 

- Εάλ θάλεηε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (ECT). 

 

Αλεζπρία/Αθαζεζία: 

Η ρξήζε ηεο ζεξηξαιίλεο έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ αθαζεζία (εμαληιεηηθή αλεζπρία θαη αλάγθε 

γηα θίλεζε, ε νπνία ζπρλά καο εκπνδίδεη λα θαζίζνπκε ή λα ζηαζνχκε αθίλεηνη). Απηφ είλαη πην 
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πηζαλφ λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ιίγσλ εβδνκάδσλ ηεο ζεξαπείαο. Η αχμεζε ηεο 

δφζεο κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηα ζπκπηψκαηα. 

 

Αληηδξάζεηο ζηέξεζεο: 

Όηαλ ε ζεξαπεία ζηακαηάεη, νη αληηδξάζεηο ζηέξεζεο είλαη ζπλήζεηο, ηδηαίηεξα εάλ ε ζεξαπεία 

ζηακαηάεη απφηνκα (δείηε ηελ παξάγξαθν 4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο). Ο θίλδπλνο 

αληηδξάζεσλ ζηέξεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηε δνζνινγία θαη ην ξπζκφ κε 

ηνλ νπνίν κεηψλεηαη ε δφζε. Γεληθά, ηέηνηα ζπκπηψκαηα είλαη ήπηα έσο κέηξηα. Ωζηφζν, κπνξεί 

λα είλαη ζνβαξά ζε θάπνηνπο αζζελείο. πλήζσο, εκθαλίδνληαη κέζα ζηηο πξψηεο ιίγεο κέξεο 

κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Γεληθά, ηέηνηα ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαη απφ κφλα ηνπο θαη 

παξέξρνληαη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο. ε κεξηθνχο αζζελείο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ πην πνιχ (2-3 

κήλεο ή πεξηζζφηεξν). Όηαλ ζηακαηάηε ηε ζεξαπεία κε ζεξηξαιίλε, ζπλίζηαηαη λα κεηψλεηε ηε 

δφζε ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ αξθεηψλ εβδνκάδσλ ή κελψλ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή. 

 

θέςεηο απηνθηνλίαο θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζιηςεο ή ηεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο ζαο: 

Εάλ έρεηε θαηάζιηςε θαη/ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ζθεθηείηε λα βιάςεηε 

ηνλ εαπηφ ζαο ή λα θάλεηε ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Απηέο κπνξεί λα απμεζνχλ φηαλ αξρίζεηε γηα 

πξψηε θνξά ηα αληηθαηαζιηπηηθά, θαζψο φια απηά ηα θάξκαθα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

δνπιέςνπλ, ζπλήζσο πεξίπνπ 2 εβδνκάδεο αιιά θάπνηε θαη πεξηζζφηεξν. 

 

Τπάξρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα θάλεηε ηέηνηεο ζθέςεηο: 

 Αλ ζην παξειζφλ είραηε θάλεη ζθέςεηο απηνθηνλίαο ή ζθέςεηο λα βιάςεηε ηνλ εαπηφ ζαο. 

 Αλ είζηε λεαξφο ελήιηθαο. Πιεξνθφξεζε απφ θιηληθέο δνθηκέο έρεη δείμεη απμεκέλν θίλδπλν 

απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ελήιηθεο ειηθίαο θάησ ησλ 25 ρξνλψλ κε ςπρηαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε έλα αληηθαηαζιηπηηθφ. 

Εάλ έρεηε ζθέςεηο λα βιάςεηε ηνλ εαπηφ ζαο, ή ζθέςεηο απηνθηνλίαο, επηθνηλσλήζηε κε ην 

γηαηξφ ζαο ή πεγαίλεηε ζε λνζνθνκείν ακέζσο. 

Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ην λα πείηε ζε έλα ζπγγελή ή ζηελφ θίιν φηη έρεηε θαηάζιηςε ή αγρψδε 

δηαηαξαρή θαη λα ηνπο δεηήζεηε λα δηαβάζνπλ απηφ ην θχιιν νδεγηψλ. Μπνξείηε λα ηνπο 

δεηήζεηε λα ζαο πνπλ αλ πηζηεχνπλ φηη ε θαηάζιηςε ή ε αγρψδεο δηαηαξαρή ζαο ρεηξνηεξεχεη, ή 

αλ αλεζπρνχλ γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο. 

 

Υξήζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο: 

Η ζεξηξαιίλε ζπλήζσο δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο θάησ ησλ 

18 εηψλ, εθηφο απφ αζζελείο κε Θδενςπραλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή. Οη αζζελείο θάησ ησλ 18 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, φπσο απφπεηξα 

απηνθηνλίαο, απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ερζξηθφηεηα (θπξίσο επηζεηηθφηεηα, αληηδξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζπκφ) φηαλ ιακβάλνπλ απηήλ ηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ. Παξφια απηά, είλαη 

πηζαλφ ν γηαηξφο ζαο λα απνθαζίζεη λα ζπληαγνγξαθήζεη ην Serotyp
®
 ζε έλαλ αζζελή θάησ ησλ 

18, εάλ είλαη πξνο φθεινο ηνπ αζζελή. Εάλ ν γηαηξφο ζαο έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ην Serotyp
®
 ζε 

έλαλ αζζελή θάησ ησλ 18 εηψλ θαη ζέιεηε λα ην ζπδεηήζεηε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί 

ηνπ/ηεο. Επηπιένλ, εάλ θάπνην απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ εκθαληζηνχλ ή 

επηδεηλσζνχλ φηαλ έλαο αζζελήο θάησ ησλ 18 ιακβάλεη Serotyp
®
, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην 

γηαηξφ ζαο. Επίζεο, ε καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα ηνπ Serotyp
®
 φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, ζηελ 

σξίκαλζε θαη ζηε γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αλάπηπμε ζε απηήλ ηε ειηθηαθή νκάδα, δελ έρεη 

αθφκα απνδεηρζεί. 

 

Λήςε άιισλ θαξκάθσλ: 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια 

θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δε ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. 

 

Οξηζκέλα θάξκαθα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δξα ην Serotyp
®
 ή ην ίδην ην Serotyp

®
 

κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα. 

 

Η ιήςε ηνπ Serotyp
®
 καδί κε ηα αθόινπζα θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: 
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 Φάξκαθα πνπ νλνκάδνληαη αλαζηνιείο ηεο Μνλνακηλνμεηδάζεο (ΜΑΟ), φπσο ε κνθινβεκίδε 

(γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο) θαη ζειεγηιίλε (γηα ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Parkison) 

θαη ην αληηβηνηηθφ ιηλεδνιίδε. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Serotyp
®
 καδί κε αλαζηνιείο ηεο 

ΜΑΟ. 

 Φάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (πηκνδίδε). Με 

ρξεζηκνπνηείηε ην Serotyp
®
 καδί κε πηκνδίδε. 

 

Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ παίξλεηε ηα αθόινπζα θάξκαθα: 

 Φπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ St. John’s Wort (Hypericum perforatum). Σν απνηέιεζκα 

ηνπ St. John’s Wort κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα 1-2 εβδνκάδεο. Ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο. 

 Πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ην ακηλνμχ ηξππηνθάλε. 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ έληνλνπ πφλνπ (π.ρ. ηξακαδφιε). 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο εκηθξαλίαο (π.ρ. ζνπκαηξηπηάλε). 

 Φάξκαθα πνπ αξαηψλνπλ ην αίκα (βαξθαξίλε). 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πφλνπ/ηεο αξζξίηηδαο (Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε 

(ΜΑΦ) φπσο ε ηκπνππξνθαίλε, ην αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ (αζπηξίλε)). 

 Ηξεκηζηηθά (δηαδεπάκε). 

 Δηνπξεηηθά. 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο επηιεςίαο (θαηλπηνΐλε). 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε (ηνιβνπηακίδε). 

 Φάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξβνιηθψλ νμέσλ ζην ζηνκάρη θαη θαηά ηνπ έιθνπο 

(ζηκεηηδίλε). 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο καλίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο (ιίζην). 

 Άιια θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο (φπσο ακηηξηπηπιίλε, λνξηξηπηπιίλε). 

 Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (φπσο 

πεξθαηλαδίλε, ιεβνκεπξνκαδίλε θαη νιαλδαπίλε). 

 

Λήςε ηνπ Serotyp
®
 κε ηξνθέο θαη πνηά: 

Σα δηζθία Serotyp
® 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε ή ρσξίο ηξνθή. 

 

Σν αιθνφι ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ελψ παίξλεηε ην Serotyp
®
. 

 

Κύεζε θαη ζειαζκόο: 

Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε 

θάξκαθν. 

 

Η αζθάιεηα ηεο ζεξηξαιίλεο δελ έρεη πιήξσο απνδεηρζεί ζε εγθχνπο γπλαίθεο. Η ζεξηξαιίλε ζα 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε έγθπν, κφλν εάλ ν γηαηξφο ζεσξεί φηη ην αλακελφκελν φθεινο γηα ηε 

κεηέξα ππεξηεξεί ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ γηα ην έκβξπν. Γπλαίθεο πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπιιάβνπλ, 

πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κία αζθαιή κέζνδν αληηζχιιεςεο αλ ιακβάλνπλ ζεξηξαιίλε. 

 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε ζεξηξαιίλε εθθξίλεηαη ζην αλζξψπηλν γάια. Η ζεξηξαιίλε ζα πξέπεη 

λα ρνξεγείηαη ζε γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, κφλν εάλ ν γηαηξφο ζεσξεί φηη ην 

αλακελφκελν φθεινο γηα ηε κεηέξα ππεξηεξεί ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ γηα ην κσξφ. 

 

Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ: 

Σα ςπρνηξφπα θάξκαθα, φπσο ε ζεξηξαιίλε, κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή 

ρεηξηζκνχ κεραλψλ. Επνκέλσο, δε ζα πξέπεη λα νδεγείηε νχηε λα ρεηξίδεζηε κεραλήκαηα, ψζπνπ 

λα γλσξίζεηε πψο απηφ ην θάξκαθν επηδξά ζηελ ηθαλφηεηά ζαο λα εθηειείηε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Serotyp
®
: 

Σν θαξκαθεπηηθφ απηφ ζθεχαζκα πεξηέρεη ιαθηφδε. Αζζελείο κε ζπάληα θιεξνλνκηθά 

πξνβιήκαηα φπσο δπζαλεμία ζηε γαιαθηφδε, έιιεηςε ιαθηάζεο Lapp ή δπζαπνξξφθεζε 

γιπθφδεο-γαιαθηφδεο, δε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ. 

 

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ SEROTYP
®
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Πάληνηε λα παίξλεηε ην Serotyp
® 

απζηεξά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. 

Σα δηζθία Serotyp
®
 κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε ή ρσξίο ηξνθή. 

 

Να παίξλεηε ην θάξκαθφ ζαο κία θνξά ηελ εκέξα, είηε ην πξσί είηε ην βξάδπ. 

 

Εάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.  

 

Η ζπλήζεο δόζε είλαη: 

Ελήιηθεο: 

 Καηάζιηςε θαη Θδενςπραλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή: 

Γηα θαηάζιηςε θαη ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ε ζπλήζεο απνηειεζκαηηθή δφζε είλαη 50 

mg εκεξεζίσο. Η εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά θαηά 50 mg θαη ζε δηαζηήκαηα 

ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο εβδνκάδαο, ζε κία πεξίνδν εβδνκάδσλ. Η κέγηζηε ζπληζηψκελε δφζε 

είλαη 200 mg εκεξεζίσο. 

 Δηαηαξαρή παληθνύ, Κνηλσληθή αγρώδεο δηαηαξαρή θαη Δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ 

άγρνπο: 

Γηα δηαηαξαρή παληθνχ, θνηλσληθή αγρψδε δηαηαξαρή θαη δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ 

άγρνπο, ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε 25 mg εκεξεζίσο θαη λα απμεζεί ζε 50 mg 

εκεξεζίσο κεηά απφ κία εβδνκάδα. 

Μεηά, ε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα απμεζεί ζηαδηαθά θαηά 50 mg ζε κία πεξίνδν εβδνκάδσλ. 

Η κέγηζηε ζπληζηψκελε δφζε είλαη 200 mg εκεξεζίσο. 

 

Παηδηά θαη έθεβνη: 

Σν Serotyp
®
 πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν γηα ηε ζεξαπεία παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ πάζρνπλ απφ 

Θδενςπραλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή ειηθίαο 6-17 εηψλ. 

 Θδενςπραλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή: 

Παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηώλ: ε ζπληζηψκελε αξρηθή δφζε είλαη 25 mg εκεξεζίσο. Μεηά 

απφ 1 εβδνκάδα, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ηελ απμήζεη ζε 50 mg εκεξεζίσο. Η κέγηζηε 

ζπληζηψκελε δφζε είλαη 200 mg εκεξεζίσο. 

Έθεβνη ειηθίαο 13 έσο 17 εηώλ: ε ζπληζηψκελε αξρηθή δφζε είλαη 50 mg εκεξεζίσο. Η 

κέγηζηε ζπληζηψκελε δφζε είλαη 200 mg εκεξεζίσο. 

 

Εάλ έρεηε πξφβιεκα κε ην ήπαξ ή ηνπο λεθξνχο ζαο, παξαθαινχκε ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο 

θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ. 

 

Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο ζπκβνπιέςεη γηα πφζν θαηξφ ζα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν. Απηφ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηε θχζε ηεο αζζέλεηάο ζαο θαη απφ ην πφζν θαιά αληαπνθξίλεζζε ζηε ζεξαπεία. 

Μπνξεί λα ρξεηαζζνχλ αξθεηέο εβδνκάδεο ψζπνπ ηα ζπκπηψκαηά ζαο λα αξρίζνπλ λα 

βειηηψλνληαη. 

 

Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Serotyp
®
 από ηελ θαλνληθή: 

Εάλ θαηά ιάζνο πάξεηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα Serotyp
®
,  επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ 

ζαο ή πεγαίλεηε ζην θνληηλφηεξν λνζνθνκείν, ζην ηκήκα ησλ επεηγφλησλ. Να παίξλεηε πάληα 

καδί ζαο ην θνπηί ηνπ θαξκάθνπ είηε έρεη κείλεη θάξκαθν είηε φρη. 

 

πκπηψκαηα ππεξδνζνινγίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ππλειία, λαπηία θαη εκεηφ, γξήγνξν 

θαξδηαθφ ξπζκφ, ηξέκνπιν, δηέγεξζε, δάιε θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο αλαηζζεζία.  

 

Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Serotyp
®
: 

Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε έλα δηζθίν, κελ πάξεηε ην δηζθίν πνπ παξαιείςαηε. Απιά πάξεηε ην 

επφκελν δηζθίν ηε ζσζηή ψξα. 

Μελ πάξηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Serotyp
®
 

Με ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Serotyp
®
, εθηφο εάλ ζαο ην πεη ν γηαηξφο ζαο. Ο γηαηξφο ζαο ζα 

ζειήζεη λα κεηψζεη ζηαδηαθά ηε δφζε ην Serotyp
®
 ζε δηάξθεηα αξθεηψλ εβδνκάδσλ, πξηλ λα 

ζηακαηήζεηε ηειηθά ηε ιήςε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ. Εάλ ζηακαηήζεηε μαθληθά ηε ιήςε απηνχ 

ηνπ θαξκάθνπ, κπνξεί λα έρεηε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο δάιε, κνχδηαζκα, δηαηαξαρέο ζηνλ 
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χπλν, δηέγεξζε ή άγρνο, πνλνθεθάινπο, ηάζε γηα έκεην, αζζέλεηα θαη ηξέκνπιν. Εάλ έρεηε 

θάπνηα απφ απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ή θάπνηα άιιε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ελψ 

ζηακαηάηε ηε ιήςε ηνπ Serotyp
®
, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο. 

 

Εάλ 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 Serotyp
®
 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

 

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 Εζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ 

(Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγφο, www.eof.gr). 

 

Η πην ζπρλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα είλαη ε λαπηία. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο εμαξηψληαη απφ ηε 

δφζε θαη ζπρλά πεξλάλε φζν ζπλερίδεηαη ε ζεξαπεία. 

 

Απμεκέλνο θίλδπλνο θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ έρεη παξαηεξεζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ θάξκαθα. 

 

Ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο: 

Εάλ έρεηε θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα κεηά ηε ιήςε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, θαζψο 

απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ζνβαξά. 

 Εάλ αλαπηχμεηε έλα ζνβαξφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα πνπ δεκηνπξγεί θνπζθάιεο (πνιχκνξθν 

εξχζεκα), (απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζηφκα θαη ηε γιψζζα). Απηά κπνξεί λα είλαη ζεκεία 

κίαο αζζέλεηαο πνπ είλαη γλσζηή σο ζχλδξνκν Stevens-Johnson ή  Σνμηθή Επηδεξκηθή 

Νεθξφιπζε (ΣΕΝ). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν γηαηξφο ζαο ζα δηαθφςεη ηε ζεξαπεία. 

 Αιιεξγηθή αληίδξαζε ή αιιεξγία, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπκπηψκαηα φπσο έλα 

δεξκαηηθφ εμάλζεκα κε θαγνχξα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, αλαπλνή κε ζθχξηγκα, πξήμηκν 

ζηα βιέθαξα, ζην πξφζσπν ή ζηα ρείιε. 

 Εάλ έρεηε δηέγεξζε, ζχγρπζε, δηάξξνηα, πςειφ ππξεηφ θαη πςειή πίεζε αίκαηνο, ππεξβνιηθή 

εθίδξσζε θαη γξήγνξν θαξδηαθφ ξπζκφ. Απηά είλαη ζπκπηψκαηα ηνπ πλδξφκνπ 

εξνηνλίλεο. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, απηφ ην ζχλδξνκν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί φηαλ 

παίξλεηε ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα ηαπηφρξνλα κε ηε ζεξηξαιίλε. Ο γηαηξφο ζαο κπνξεί λα 

ζέιεη λα ζηακαηήζεη ηε ζεξαπεία. 

 Εάλ θηηξηλίζεη  ην δέξκα θαη ηα κάηηα ζαο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη βιάβε ζην ήπαξ. 

 Εάλ έρεηε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κε ηδέεο απηνθηνλίαο. 

 Εάλ αξρίζεηε λα έρεηε αίζζεζε λεπξηθφηεηαο θαη δελ κπνξείηε λα θαζίζεηε ή λα κείλεηε 

αθίλεηνο αθνχ μεθηλήζεηε ηε ιήςε ηνπ Serotyp
®
. Θα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο 

εάλ αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε αεηθίλεηνο. 

 

Οη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο παξαηεξήζεθαλ ζε θιηληθέο κειέηεο ζε ελήιηθεο. 

 

Πνιύ ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο από 1 ζηνπο 10 

αζζελείο): 

Αυπλία, δάιε, ππλειία, πνλνθέθαινο, δηάξξνηα, ηάζε γηα έκεην, μεξνζηνκία, αδπλακία 

εθζπεξκάηηζεο, θφπσζε. 

 

πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εκθαλίδνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 100 αζζελείο): 

Πνλφιαηκνο, αλνξεμία, απμεκέλε φξεμε, θαηάζιηςε, παξάμελε αίζζεζε, εθηάιηεο, άγρνο, 

δηέγεξζε, λεπξηθφηεηα, κεησκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ, ηξίμηκν ησλ δνληηψλ, κνχδηαζκα θαη 

ηζνχμηκν, ηξέκνπιν, ζθηγκέλνη κχεο, κε θπζηνινγηθή γεχζε, έιιεηςε πξνζήισζεο, νπηηθέο 

δηαηαξαρέο, βνπεηφ ζηα απηηά, ηαρππαικίεο, έμαςε, ραζκνπξεηφ, θνηιηαθφο πφλνο, έκεηνο, 

δπζθνηιηφηεηα, ηαξαγκέλν ζηνκάρη, αέξηα, εμάλζεκα, απμεκέλε εθίδξσζε, κπτθφο πφλνο, 

ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ζσξαθηθφο πφλνο. 

 

http://www.eof.gr/
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Αζπλήζεηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εκθαλίδνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 1.000 αζζελείο): 

Κξχσκα ζην ζηήζνο, κχηε πνπ «ηξέρεη», ςεπδαηζζήζεηο, επθνξία (αίζζεκα ππεξβνιηθήο ραξάο), 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, κε θπζηνινγηθή ζθέςε, ζπαζκφο, αθνχζηεο κπτθέο ζπζπάζεηο, κε 

θπζηνινγηθφο ζπληνληζκφο, ππεξθηλεζία, ακλεζία, κεησκέλε αίζζεζε, δηαηαξαρή ζηελ νκηιία, 

δαιάδα φηαλ ζηαζείηε φξζηνη, εκηθξαλία, πφλνο ζηα απηηά, γξήγνξνο θαξδηαθφο ξπζκφο, πςειή 

πίεζε αίκαηνο, έμαςε, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, πηζαλή αλαπλνή κε ζθχξηγκα, ιαράληαζκα, 

αηκνξξαγία ζηε κχηε, πξφβιεκα ζηνλ νηζνθάγν, δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, αηκνξξνΐδεο, αχμεζε 

ζάιηνπ, δηαηαξαρή ζηε γιψζζα, ξέςηκν, πξήμηκν ησλ καηηψλ, κνβ θειίδεο ζην δέξκα, απψιεηα 

ησλ καιιηψλ, θξχνο ηδξψηαο, μεξνδεξκία, θαγνχξα, νζηεξναξζξίηηδα, κπτθή αδπλακία, 

νζθπαιγία, κπτθνί ζπαζκνί, νχξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, αληθαλφηεηα νχξεζεο, αχμεζε 

ζηελ νχξεζε, αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ηεο νχξεζεο, δπζθνιία ζηελ νχξεζε, αηκνξξαγία ζηνλ 

θφιπν, γπλαηθεία ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, αίζζεζε θαθνπρίαο, ξίγε, ππξεηφο, αδπλακία, δίςα, 

κείσζε ηνπ βάξνπο, αχμεζε ηνπ βάξνπο. 

 

πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εκθαλίδνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 10.000 αζζελείο): 

Εληεξηθφ πξφβιεκα, κφιπλζε ζηα απηηά, θαξθίλνο, πξεζκέλνη αδέλεο, πςειή ρνιεζηεξφιε, 

ρακειφ ζάθραξν ζην αίκα, νξγαληθά ζπκπηψκαηα ιφγσ άγρνπο ή ζπλαηζζεκάησλ, εμάξηεζε απφ 

ην θάξκαθν, ςπρσηηθή δηαηαξαρή, επηζεηηθφηεηα, παξάλνηα, ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ππλνβαζία, 

πξφσξε εθζπεξκάηηζε, θψκα, κε θπζηνινγηθέο θηλήζεηο, δπζθνιία ζηελ θίλεζε, απμεκέλε 

αίζζεζε, δηαηαξαρέο ζηηο αηζζήζεηο, γιαχθσκα, δαθξπηθφ πξφβιεκα, εκθάληζε θειίδσλ 

κπξνζηά ζηα κάηηα, δηπιή φξαζε, πφλνο ηνπ καηηνχ απφ ην θσο, αίκα ζηα κάηηα, δηαζηαικέλεο 

θφξεο καηηψλ, θαξδηαθή πξνζβνιή, αξγφο θαξδηαθφο ξπζκφο, θαξδηαθφ πξφβιεκα, θαθή 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζε ρέξηα θαη πφδηα, «θιείζηκν» ηνπ ιαηκνχ, γξήγνξε αλαπλνή, αξγή 

αλαπλνή, δπζθνιία ζηελ νκηιία, ιφμπγθαο, αίκα ζηα θφπξαλα, εξεζηζκέλν ζηφκα, πιεγή ζηε 

γιψζζα, δηαηαξαρή ζηα δφληηα, πξφβιεκα ζηε γιψζζα, πιεγή ζην ζηφκα, πξνβιήκαηα κε ηελ 

επαηηθή ιεηηνπξγία, δεξκαηηθφ πξφβιεκα κε θνπζθάιεο, εμάλζεκα ζηα καιιηά, κε θπζηνινγηθή 

πθή ηξηρψλ, κε θπζηνινγηθή ζσκαηηθή κπξσδηά, δηαηαξαρή ζηα νζηά, κεησκέλε νχξεζε, 

αθξάηεηα νχξσλ, δπζθνιία ζηελ νχξεζε, ππεξβνιηθή αηκνξξαγία ηνπ θφιπνπ, μεξή πεξηνρή 

θφιπνπ, εξπζξφ θαη επψδπλν πένο θαη εξπζξή θαη επψδπλε αθξνπνζζία, γελεηήζηεο εθθξίζεηο, 

παξαηεηακέλε ζηχζε, έθθξηζε απφ ην καζηφ, θήιε, νπιή ζην ζεκείν ρνξήγεζεο, κεησκέλε 

αλεθηηθφηεηα ζην θάξκαθν, δπζθνιία ζην πεξπάηεκα, κε θπζηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο, κε θπζηνινγηθφ ζπέξκα, θάθσζε, ραιάξσζε ησλ αγγείσλ ηνπ αίκαηνο. 

 

Μεηά από ηελ θπθινθνξία ηεο ζεξηξαιίλεο ζηελ αγνξά έρνπλ αλαθεξζεί νη αθόινπζεο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: 

Μείσζε ζηα ιεπθνθχηηαξα, κείσζε ζηα θχηηαξα πνπ πξνθαινχλ πήμε ζην αίκα, ρακειέο 

νξκφλεο ηνπ ζπξενεηδή, ελδνθξηλνινγηθφ πξφβιεκα, ρακειφ λάηξην ζην αίκα, κε θπζηνινγηθά, 

ηξνκαθηηθά φλεηξα, απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, πξνβιήκαηα θίλεζεο ησλ κπψλ (φπσο 

ππεξθηλεζία, ζθηγκέλνη κχεο θαη δπζθνιία ζην πεξπάηεκα), ιηπνζπκία, κε θπζηνινγηθή φξαζε, 

αηκνξξαγηθά πξνβιήκαηα (φπσο αηκνξξαγία ηεο κχηεο, αηκνξξαγία ζην ζηνκάρη ή αίκα ζηα 

νχξα), παγθξεαηίηηδα, ζνβαξά πξνβιήκαηα επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ίθηεξνο, νίδεκα δέξκαηνο, 

δεξκαηηθή αληίδξαζε ζηνλ ήιην, θαγνχξα, πφλνο ζηηο αξζξψζεηο, κπτθέο θξάκπεο, αχμεζε 

κεγέζνπο ζηήζνπο, αλσκαιίεο ζηελ έκκελν ξχζε, πξήμηκν ησλ πνδηψλ, πξνβιήκαηα 

πεθηηθφηεηαο θαη ζνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

 

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζε παηδηά θαη ζε εθήβνπο: 

ε θιηληθέο δνθηκέο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

παξφκνηεο κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ελήιηθεο (δείηε παξαπάλσ). Οη πην ζπρλέο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο ήηαλ πνλνθέθαινο, αυπλία, δηάξξνηα θαη ηάζε γηα 

έκεην. 

 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ SEROTYP
®
 

 

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

 

Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Serotyp
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί. Η 

εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. 
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Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.  

Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δε ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα 

κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Ση πεξηέρεη ην Serotyp
®
 

- Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε ζεξηξαιίλε. Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν πεξηέρεη 

πδξνρισξηθή ζεξηξαιίλε ηζνδχλακε κε 50 ή 100 mg ζεξηξαιίλεο. 

 

- Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: 

 Έκδοτα πσρήνα: Λαθηφδε κνλνυδξηθή, Κπηηαξίλε κηθξνθξπζηαιιηθή, Πνβηδφλε, 

Καξακειιφδε λαηξηνχρνο δηαζηαπξνχκελε, Μαγλήζην ζηεαηηθφ. 

 Έκδοτα επικάλσυης: Τπξνκειιφδε, Σηηαλίνπ δηνμείδην (Ε171), Σάιθεο, Πξνππιελνγιπθφιε. 

 

Εκθάληζε ηνπ Serotyp
®
 θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο 

Υάξηηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη 14 ή 28 επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία ζε blister θαη θχιιν 

νδεγηψλ ρξήζεο. 

 

Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ΣΑΡΓΚΕΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, 

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

 

Παξαγσγόο 

Actavis Ltd., Μάιηα. 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά: 14-12-2012. 

 

Σξόπνο δηάζεζεο: Φαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. 

 

 

mailto:info@targetpharma.gr

