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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Sporizole
® 

100mg θαςάθηα  

Itraconazole 

 

 

1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 

1.1. Ολνκαζία πξντόληνο 

 

Sporizole
®
 

 

1.2. ύλζεζε 

 

Δξαζηηθή νπζία: Ιηξαθνλαδόιε. 

Έθδνρα: Sucrose, Hypromellose, Sodium methylparaben E219, Sodium propylparaben E217, Sugar 

spheres, Titanium dioxide E171 CI 77891, Brilliant blue FCF E133 CI 42090, Gelatine. 

 

1.3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή 

 

Καςάθηα. 

 

1.4. Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά 

 

Κάζε θαςάθην πεξηέρεη 100 mg ηηξαθνλαδόιεο. 

 

1.5. Πεξηγξαθή - πζθεπαζία: 

 

πζθεπαζίεο κε 4, 6, 15 θαη 28 θαςάθηα ζε blisters. 

 

1.6. Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

 

Αληηκπθεηηαζηθό. 

 

1.7. Τπεύζπλνο θπθινθνξίαο 

 

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, E-mail: 

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

 

1.8. Παξαζθεπαζηήο 

 

RAFARM AEBE, Αζήλα, Διιάδα 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΧΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ 

Α 

 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Η ηηξαθνλαδόιε είλαη έλα αληηκπθεηηαζηθό θάξκαθν επξένο θάζκαηνο θαη αληηκεησπίδεη πνιιά είδε 

κπθήησλ ηνπ θόιπνπ, δέξκαηνο, ζηόκαηνο, καηηώλ, λπρηώλ ή εζσηεξηθώλ νξγάλσλ. 

 

mailto:info@targetpharma.gr
http://www.targetpharma.gr/
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2.2. Ελδείμεηο 

 

Γπλαηθνινγηθέο ελδείμεηο:  

α) νμεία αηδνηνθνιπηθή θαληηληίαζε, σο ελαιιαθηηθή ηεο ηνπηθήο ζεξαπείαο. 

β) ππνηξνπηάδνπζα αηδνηνθνιπηθή θαληηληίαζε, σο ελαιιαθηηθή ηεο ηνπηθήο ζεξαπείαο, εθόζνλ έρεη 

επηβεβαησζεί κε θαιιηέξγεηα (ζπρλά είλαη κε ινηκώδνπο αηηηνινγίαο, αιιά αιιεξγηθή ή εμ 

ππεξεπαηζζεζίαο). 

 

Δεξκαηνινγηθέο/Οθζαικνινγηθέο ελδείμεηο: 

Ωο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ζηηο δεξκαηνκπθεηηάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από δεξκαηόθπηα θαη 

δπκνκύθεηεο, ζηελ πνηθηιόρξνπ πηηπξίαζε θαη ζηε κπθεηηαζηθή θεξαηίηηδα. 

ΗΜΔΙΩΗ: Η ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία ζηηο παξαπάλσ ελδείμεηο πξνηηκάηαη όηαλ ε ινίκσμε 

εθηείλεηαη ζε κεγάιε πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο, αθνξά ζην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο θαη λύρηα ή αζζελείο κε 

δηαηαξαγκέλνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο, θαθή αληαπόθξηζε ηεο ηνπηθήο ζεξαπείαο θαη επηκνλή ηεο 

κπθεηηαζηθήο ινίκσμεο παξά ηε ζεξαπεία. 

 

Ολπρνκπθεηηάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από δεξκαηόθπηα θαη δπκνκύθεηεο (είδε Trichophyton, 

Candida θιπ) πνπ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη εξγαζηεξηαθά. 

 

πζηεκαηηθέο κπθεηηάζεηο:  

 Πλεπκνληθή θαη εμσπλεπκνληθή αζπεξγίιισζε. 

 Δλαιιαθηηθή ζεξαπεία ζηε ζπζηεκαηηθή θαληηληίαζε. 

 Δλαιιαθηηθή ζεξαπεία ζηηο θξππηνθνθθηθέο ινηκώμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξππηνθνθθηθήο κεληγγίηηδαο) ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. 

 ηνκαηνθαξπγγηθή θαληηληίαζε ζε αζζελείο HIV ζεηηθνύο. 

 Δλδεκηθέο κπθεηηάζεηο: ηζηνπιάζκσζε, βιαζηνκύθσζε, παξαθνθθηδηννηδνκύθσζε. 

 Δμσδεξκαηηθή ζπνξνηξίρσζε. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ θαιιηέξγεηεο θαη λα γίλνληαη 

θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (άκεζε κηθξνζθόπεζε, βηνςίεο, νξνινγηθέο εμεηάζεηο) ώζηε λα 

απνκνλσζεί θαη λα ηαπηνπνηεζεί ν αηηηνινγηθόο παξάγνληαο. 

 

Πξνθπιαθηηθά: Γηα ηελ πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή πξνθύιαμε ηεο ηζηνπιάζκσζεο ζε αζζελείο κε 

AIDS. Δλαιιαθηηθά γηα ηελ πξνθύιαμε ηεο θξππηνθθνθηθήο κεληγγίηηδαο ζε αζζελείο κε AIDS. 

 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη ε ρξόληα ρνξήγεζε αδνιώλ, αλ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ε 

ηηξαθνλαδόιε, απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο C. krusei, Aspergillus, Mucorales, Fusarium, T. 

glabrata, πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ θπζηθή αληνρή ζηηο αδόιεο. 

 

2.3. Αληελδείμεηο 

 

Η ηηξαθνλαδόιε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 

 ε θύεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ (βι. θαη 2.6). 

 ε πεξίπησζε ππεξεπαηζζεζίαο ζην θάξκαθν ή ζηα έθδνρά ηνπ. 

 

Δπίζεο κε ρξεζηκνπνηείηε ηα παξαθάησ όηαλ θάλεηε ζεξαπεία κε ηηξαθνλαδόιε: 

 Οξηζκέλα θάξκαθα γηα ηελ αιιεξγία όπσο ηεξθελαδίλε, αζηεκηδόιε θαη κηδνιαζηίλε. 

 ηδαπξίδε, έλα θάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηνπ πεπηηθνύ. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ειαηηώλνπλ ηελ ρνιεζηεξόιε όπσο ζηκβαζηαηίλε, ινβαζηαηίλε. 

 Οξηζκέλα εξεκηζηηθά θάξκαθα όπσο ηξηαδνιάκε θαη από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελε κηδαδνιάκε. 

 Πηκνδίδε, έλα θάξκαθν γηα ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο. 
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 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ αθαλόληζηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ 

όπσο ε θηληδίλε θαη ε δνθεηηιίδε. 

 

2.4.  Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε 

 

2.4.1.  Γεληθά 

 Πάληα λα ελεκεξώλεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα ην αλ ιακβάλεηε θαη άιια θάξκαθα 

γηαηί ιακβάλνληαο νξηζκέλα θάξκαθα καδί κπνξεί λα είλαη βιαβεξό γηα ηελ πγεία ζαο. 

 Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ έρεηε θάπνην πξόβιεκα κε ην ήπαξ. Η δόζε ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί 

λα ρξεηαζζεί πξνζαξκνγή. 

 Γείηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο αλ παξνπζηάζεηε θάπνην από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα ελώ παίξλεηε 

ην θάξκαθν απηό: αλνξεμία, λαπηία, έκεην, θόπσζε, πόλνπο ζηελ θνηιηά ή ζθνπξόρξσκα νύξα. 

 Αλ ρξεηάδεηαη λα παίξλεηε ζπλερώο ην θάξκαθν απηό γηα πεξηζζόηεξν από 1 κήλα, ν γηαηξόο ζαο 

ίζσο ζαο δεηήζεη λα θάλεηε ηαθηηθά εμεηάζεηο αίκαηνο. Ο ιόγνο είλαη λα απνθιεηζζεί εγθαίξσο ην 

ελδερόκελν αλσκαιίαο από ην ήπαξ πνπ απνηειεί κία πνιύ ζπάληα πεξίπησζε. 

 Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ αληηκεησπίδεηε θαξδηαθό πξόβιεκα. Αλ ν γηαηξόο ζαο απνθαζίζεη 

λα ζαο ρνξεγήζεη ην θάξκαθν απηό, ζα ζαο δώζεη νδεγίεο γηα ηα ζπκπηώκαηα πνπ πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηε. Δλεκεξώζηε ή δείηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ παξνπζηάζεηε κείσζε ηεο 

αλαπλνήο, κε αλακελόκελε αύμεζε βάξνπο, πξήμηκν ησλ θάησ άθξσλ ή ηεο θνηιηάο, αζπλήζηζηε 

θόπσζε ή μαθληθά μππλάηε ηα βξάδηα. 

 Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ έρεηε θακία αλσκαιία ζηνπο λεθξνύο. Η δόζε ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί 

λα ρξεηαζζεί πξνζαξκνγή. 

 Πξέπεη επίζεο λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο, αλ έρεηε κία αζπλήζηζηε αίζζεζε 

κπξκεθίαζεο, κνπδηάζκαηνο ή αδπλακίαο ζηα ρέξηα ή ζηα πόδηα, θαζώο ιακβάλεηε ηα θαςάθηα. 

 Αλ ζην παξειζόλ είραηε παξνπζηάζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε θάπνην άιιν αληηκπθεηηαζηθό, 

ζπδεηήζηε ην κε ην γηαηξό ζαο. 

 

2.4.2. Κύεζε 

Με ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό αλ είζηε έγθπνο. 

Αλ βξίζθεζηε ζε ειηθία πνπ κπνξείηε λα κείλεηε έγθπνο θαη ππάξρεη ηέηνηα πηζαλόηεηα, πξέπεη λα 

ιακβάλεηε επαξθή αληηζπιιεπηηθά κέηξα, ώζηε λα είζηε βέβαηε όηη δε ζα κείλεηε έγθπνο ελώ 

ιακβάλεηε ην θάξκαθν. Δπεηδή ην θάξκαθν παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκό γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα 

κεηά από ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηε ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ κέηξσλ κέρξη 

ηελ επόκελε πεξίνδό ζαο, αθόηνπ ε ζεξαπεία κε ηα θαςάθηα ζα έρεη ηειεηώζεη. 

Η ηηξαθνλαδόιε
 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε εγθύνπο μόνο καηά ηην κρίζη ηου γιαηρού θαη μόνο ζε 

πεξηπηώζεηο ζπζηεκαηηθώλ κπθεηηάζεσλ που απειλούν ηη ζωή θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο κόλνλ 

όηαλ ε δπλεηηθή σθέιεηα ππεξαληηζηαζκίδεη ην δπλεηηθό θίλδπλν γηα ην έκβξπν. 

 

2.4.3. Γαινπρία 

Γελ πξέπεη λα ζειάδεηε όηαλ παίξλεηε ηηξαθνλαδόιε. Μία πνιύ κηθξή πνζόηεηα ηνπ θαξκάθνπ 

κπνξεί λα εκθαληζζεί ζην γάια ζαο. 

 

2.4.4. Παηδηά 

Σν θάξκαθν απηό δελ πξέπεη λα δίλεηαη ζε παηδηά. Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ην ρνξεγήζεη κόλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

 

2.4.5. Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ 

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα ζην λα νδεγήζεηε ή λα ρεηξηζζείηε κεραλήκαηα, εθηόο αλ αηζζάλεζηε δάιε. 

 

2.4.6. Θδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα 

Γελ ππάξρνπλ. 
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2.5. Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο 

 

Μελ παξαιείπεηε λα αλαθέξεηε ζην γηαηξό ζαο ή ζην θαξκαθνπνηό ζαο ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεηε 

απηή ηε ζηηγκή.  

 Φάξκαθα ηα νπνία δεν πρέπει λα ιακβάλνληαη καδί κε ην θάξκαθν (βι. θαη 2.3) είλαη: 

 Οξηζκέλα θάξκαθα γηα ηελ αιιεξγία όπσο ηεξθελαδίλε, αζηεκηδόιε θαη κηδνιαζηίλε. 

 ηδαπξίδε, έλα θάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηνπ πεπηηθνύ. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ειαηηώλνπλ ηε ρνιεζηεξόιε όπσο ζηκβαζηαηίλε, ινβαζηαηίλε. 

 Οξηζκέλα εξεκηζηηθά θάξκαθα όπσο ηξηαδνιάκε θαη από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελε κηδαδνιάκε. 

 Πηκνδίδε, έλα θάξκαθν γηα ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ αθαλόληζηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ 

όπσο ε θηληδίλε θαη δνθεηηιίδε. 

 

Οξηζκέλα θάξκαθα κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηε δξάζε ηεο ηηξαθνλαδόιεο. Απηό 

αλαθέξεηαη εηδηθά ζε νξηζκέλα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο επηιεςίαο (γηα 

παξάδεηγκα θαξβακαδεπίλε, θαηλπηνΐλε θαη θαηλνβαξβηηάιε) θαη ηεο θπκαηίσζεο (π.ρ. ξηθακπηθίλε, 

ξηθακπνπηίλε θαη ηζνληαδίδε). 

 

Θα πξέπεη έηζη, λα ελεκεξώλεηε πάληα ην γηαηξό ζαο αλ ρξεζηκνπνηείηε θάπνην από απηά ηα 

πξντόληα, ώζηε λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα. 

 

πλδπαζκόο κε νξηζκέλα άιια θάξκαθα κπνξεί λα απαηηεί αιιαγή ηεο δόζεο είηε ηεο ηηξαθνλαδόιεο
 

είηε ησλ άιισλ θαξκάθσλ. Παξαδείγκαηα είλαη: 

 

 Οξηζκέλα αληηβηνηηθά όπσο ε θιαξηζξνκπθίλε θαη ε εξπζξνκπθίλε. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα γηα ηε θπκαηίσζε θαη ηελ επηιεςία (ξηθακπηθίλε, ηζνληαδίδε, θαξβακαδεπίλε). 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ δξνπλ ζηελ θαξδηά θαη ζηα αγγεία (δηγνμίλε θαη νξηζκέλα πνπ 

νλνκάδνληαη αλαζηνιείο δηαύισλ αζβεζηίνπ, όπσο δηπδξνππξηδίλε, βεξαπακίιε). 

 Φάξκαθα πνπ θαζπζηεξνύλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο (αληηπεθηηθά). 

 Αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο. 

 Μεζπιπξεδληδνιόλε, έλα θάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη από ην ζηόκα θαη ζε ελέζηκε κνξθή, ζε 

θιεγκνλέο. 

 Κπθινζπνξίλε Α, ηαθξόιηκνπο θαη ξαπακπθίλε (επίζεο γλσζηή σο ζηξόιηκνπο) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο κεηά από κεηακόζρεπζε νξγάλσλ. 

 Οξηζκέλνη αλαζηνιείο ηεο HIV πξσηεάζεο, όπσο ξηηνλαβίξε, ηλδηλαβίξε, ζαθνπηλαβίξε. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, όπσο ηα αιθαινεηδή ηεο 

Vinca, κπνπζνπιθάλε, δνζεηαμέιε θαη ηξηκεηξεμάηε. 

 Οξηζκέλα αγρνιπηηθά ή ππλσηηθά όπσο βνπζπηξόλε, αιπξαδνιάκε θαη βξσηηδνιάκε. 

 Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αλαηζζεηηθά, όπσο κηδαδνιάκε ελδνθιέβηα, 

αιθαηληαλύιε. 

 Δκπαζηίλε, έλα θάξκαθν γηα ηελ αιιεξγία. 

 Ρεκπνμεηίλε, έλα θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάζιηςε. 

 

Αλ ιακβάλεηε θάπνην από ηα θάξκαθα απηά ζπδεηήζηε κε ην γηαηξό ζαο. 

 

Η απνξξόθεζε ηεο ηηξαθνλαδόιεο
 
είλαη αλεπαξθήο όηαλ ε γαζηξηθή νμύηεηα είλαη κεησκέλε. ε 

αζζελείο πνπ παξάιιεια ιακβάλνπλ αληηόμηλα (π.ρ. πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ) απηά ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο κεηά από ηε ιήςε ηεο ηηξαθνλαδόιεο. Αζζελείο κε αρισξπδξία, 

νξηζκέλνη αζζελείο κε AIDS (HIV) ή αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλαζηνιείο ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο 
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(π.ρ. Η2-αληαγσληζηέο, αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ 

ηηξαθνλαδόιε
 
καδί κε πνηό πνπ πεξηέρεη αλζξαθηθό (ηύπνπ Cola). 

 

Αλ έρεηε ακθηβνιίεο ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό. 

 

2.6. Δνζνινγία 

 

Σα θαςάθηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ακέζσο κεηά από έλα πιήξεο γεύκα, γηαηί κόλν έηζη ζα 

απνξξνθεζνύλ ζσζηά από ηνλ νξγαληζκό ζαο. Σα θαςάθηα πξέπεη λα ιεθζνύλ κε ιίγν λεξό. Η δόζε 

θαη ε δηάξθεηα ζεξαπείαο εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο κπθεηίαζεο θαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ 

πξνζβιήζεθε. Ο γηαηξόο ζα ζαο ελεκεξώζεη ιεπηνκεξώο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε. Η παξαθάησ 

δνζνινγία είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά: 

 

ΕΘΔΟ ΜΤΚΗΣΘΑΗ ΚΑΦΑΚΘΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΔΘΑΡΚΕΘΑ ΘΕΡΑΠΕΘΑ 

 Αηδνηνθνιπηθή θαληηληίαζε 

νμεία ή ππνηξνπηάδνπζα 

2 θαςάθηα, 2 θνξέο ηελ εκέξα 

ή 2 θαςάθηα, 1 θνξά ηελ εκέξα 

1 εκέξα 

3 εκέξεο 

 Πνηθηιόρξνπο πηηπξίαζε 2 θαςάθηα, 1 θνξά ηελ εκέξα 7 εκέξεο 

 Γεξκαηνθπηίεο 

 

2 θαςάθηα, 1 θνξά ηελ εκέξα 

ή 1 θαςάθην, 1 θνξά ηελ εκέξα 

7 εκέξεο 

2 εβδνκάδεο 

 Γεξκαηνθπηίεο/πεξηνρέο κε 

ππεξθεξάησζε (πέικαηα, 

παιάκεο) 

2 θαςάθηα, 2 θνξέο ηελ εκέξα 

ή 1 θαςάθην, 1 θνξά ηελ εκέξα 

7 εκέξεο 

1 κήλαο 

 Καληηληίαζε ζηνκαην-

θαξπγγηθήο θνηιόηεηαο ζε 

αζζελείο HIV (+) 

1 θαςάθην, 1 θνξά ηελ εκέξα 

 

2 εβδνκάδεο 

 Μπθεηηαζηθή θεξαηίηηο 2 θαςάθηα, 1 θνξά ηελ εκέξα 3 εβδνκάδεο 

 

ΤΣΗΜΑΣΘΚΕ ΜΤΚΗΣΘΑΕΘ 

 Αζπεξγίιισζε 

 Καληηληίαζε 

 Με-κεληγγηηηδηθή θξππηνθόθθσζε 

 Κξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα 

 Ιζηνπιάζκσζε 

 πνξνηξίρσζε 

 Παξαθνθθηδηνηδνκύθσζε 

 Χξσκνκύθσζε 

 Βιαζηνκύθσζε 

 

 

 

Καζνξίδνληαη κεγαιύηεξεο δόζεηο 

Καζνξίδεηαη κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

 

 Ολπρνκπθεηηάζεηο: Η δόζε θαη ε δηάξθεηα ζεξαπείαο εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο θάζε αζζελνύο θαη 

ν γηαηξόο ζα θαζνξίζεη αλ ζα ζαο ζπζηήζεη ζπλερή ή θπθιηθή ζεξαπεία 

πλερήο ζεξαπεία λπρηώλ 2 θαςάθηα, 1 θνξά ηελ εκέξα 3 κήλεο 

Κπθιηθή ζεξαπεία λπρηώλ 2 θαςάθηα, 2 θνξέο ηελ εκέξα 1 εβδνκάδα αλά κήλα γηα 3 κήλεο 

(ρέξηα) θαη 

3-4 κήλεο (πόδηα) 

Αλαιπηηθά:  Μεηά από ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζηακαηάηε λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν 

γηα 3 εβδνκάδεο. Μεηά ν θύθινο επαλαιακβάλεηαη, 2 θνξέο αθόκε γηα 

ηηο κπθεηηάζεηο ησλ λπρηώλ ηνπ ρεξηνύ θαη 2-3 θνξέο αθόκε γηα ηηο 

κπθεηηάζεηο ησλ λπρηώλ ηνπ πνδηνύ (κε ή ρσξίο παξάιιειε κπθεηίαζε 

ησλ λπρηώλ ηνπ ρεξηνύ), (βιέπε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο). 
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2.7. Τπεξδνζνινγία – Αληηκεηώπηζε 

 

Αλ πήξαηε κεγάιε πνζόηεηα ηηξαθνλαδόιεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο, ν 

νπνίνο θαη ζα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα. 

Κέληξν Δειεηεξηάζεσλ Αζελώλ, Σει.: 210.7793777 

 

Πληροθορίες για ηο γιαηρό ζε περίπηωζη σπερδοζολογίας: 

ε πεξίπησζε ηπραίαο ππεξδνζνινγίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππνζηεξηθηηθά κέηξα. ε δηάζηεκα 

κηαο ώξαο από ηε ιήςε, κπνξεί λα δηελεξγεζεί πιύζε ζηνκάρνπ. Αλ θξίλεηαη ζθόπηκν, κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ελεξγόο άλζξαθαο. Η ηηξαθνλαδόιε δελ απνκαθξύλεηαη κε αηκνδηύιηζε. Γελ ππάξρεη εηδηθό 

αληίδνην. 

 

2.8. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

 

Μπνξεί λα εκθαληζζνύλ ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα: δπζπεςία, λαπηία, πόλνο ζηελ θνηιηά θαη 

δπζθνηιηόηεηα. 

Αθόκε κπνξεί λα παξνπζηαζζεί πνλνθέθαινο, αλαζηξέςηκεο απμήζεηο ζηα επαηηθά έλδπκα, 

δηαηαξαρέο ηεο πεξηόδνπ ή δάιε. 

Η ππεξεπαηζζεζία ζηελ ηηξαθνλαδόιε είλαη ζπάληα. Μπνξεί λα ηελ αλαγλσξίζεηε, γηα παξάδεηγκα 

από δεξκαηηθό εμάλζεκα, θαγνύξα, αξγή αλαπλνή ή/θαη ηδξώηα ζην πξόζσπν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ηηξαθνλαδόιε θαη λα δείηε ην γηαηξό ζαο. 

Πνιύ ζπάληα, κπνξεί λα εκθαληζζεί κηα αίζζεζε κνπδηάζκαηνο ζηα ρείιε ή κηα ζνβαξή δηαηαξαρή 

ζην δέξκα. Αλ απηό παξνπζηαζζεί, ζηακαηήζηε ηε ιήςε ηηξαθνλαδόιεο θαη επηθνηλσλήζηε κε ην 

γηαηξό ζαο. 

Δλεκεξώζηε ή δείηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ παξνπζηάζεηε κείσζε ηεο αλαπλνήο, κε αλακελόκελε 

αύμεζε βάξνπο, πξήμηκν ησλ θάησ άθξσλ ή ηεο θνηιηάο, αζπλήζηζηε θόπσζε ή μαθληθά μππλάηε ηα 

βξάδηα. 

 

Δηδηθά ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ρξήζεο κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 

παξαθάησ ζπκπηώκαηα, ηα νπνία όκσο είλαη ζπάληα: κπτθή αδπλακία, ίθηεξνο, ζθνπξόρξσκα νύξα 

θαη σρξά θόπξαλα, ζπζζώξεπζε πγξώλ ηνπ ζώκαηνο, ηξηρόπησζε. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, δηαθόςηε 

ην θάξκαθν θαη δείηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο. 

 

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, Χνιαξγόο, www.eof.gr). 

 

Εβδνκάδα 1ε 2ε-3ε-4ε 5ε 6ε-7ε-8ε 9ε 10ε-11ε-12ε 

Νύρηα ρεξηώλ 

κόλν 

2 θαςάθηα, 

2 θνξέο ηελ 

εκέξα 

Γε ιακβάλεηε 

ηηξαθνλαδόιε 

2 θαςάθηα, 2 

θνξέο ηελ 

εκέξα 

Γε ιακβάλεηε 

ηηξαθνλαδόιε 

2 θαςάθηα, 2 

θνξέο ηελ 

εκέξα 

Λήμε 

ζεξαπείαο 

Εβδνκάδα 1ε 2ε-3ε-4ε 5ε 6ε-7ε-8ε 9ε 10ε-11ε-12ε 13ε 14ε-15ε-16ε 

Νύρηα 

πνδηώλ 

(κε ή ρσξίο 

παξάιιειε 

κπθεηίαζε 

ησλ λπρηώλ 

ηνπ ρεξηνύ) 

2 θαςάθηα, 

2 θνξέο ηελ 

εκέξα 

Γε 

ιακβάλεηε 

ηηξαθνλα- 

δόιε 

2 θαςάθηα,  

2 θνξέο 

ηελ εκέξα 

Γε 

Λακβάλεηε 

ηηξαθνλα- 

δόιε 

2 θαςάθηα, 

2 θνξέο 

ηελ εκέξα 

Γε 

ιακβάλεηε 

ηηξαθνλα- 

δόιε 

2 θαςάθηα, 

2 θνξέο ηελ 

εκέξα 

Λήμε 

ζεξαπείαο 

http://www.eof.gr/
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2.9. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν αζζελήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε θάπνηα 

δόζε  

 

Δάλ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη παξαιείςαηε κία δόζε, ζα 

πξέπεη λα ηε ιάβεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δάλ εληνύηνηο πιεζηάδεη ε ώξα γηα ηελ επόκελε δόζε, 

ζπλερίζηε θαλνληθά ηελ αγσγή ρσξίο λα ιάβεηε ηε δόζε πνπ παξαιείςαηε. 

 

2.10. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν αζζελήο γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο πξντόληνο 

 

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη ζηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

Αλ απηή ε εκεξνκελία έρεη παξέιζεη, λα κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν. 

 

2.11. Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο 

 

Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25ºC. 

 

2.12. Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ 

 

14-12-2012. 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

 

 Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα. 

Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο. 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε 

ακέζσο ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ 

ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα 

δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. 

 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 ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα 

αιινηώζνπλ 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 κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηείζηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά. 

 

 

4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 

Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

 


