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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Budesonide/Target®
100mcg/δόζε, ξηληθό εθλέθσκα, ελαηώξεκα ζηαζεξώλ δόζεσλ
Budesonide

1.
1.1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ολνκαζία:

Budesonide/Target®
1.2.

ύλζεζε

Δξαζηηθή νπζία: Budesonide.
Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Carmellose sodium, Dextrose anhydrous, Polysorbate 80,
Disodium edetate, Potassium sorbate, Hydrochloric acid, Water purified.
1.3.

Φαξκαθνηερληθή κνξθή

Ρηληθό εθλέθσκα, ελαηώξεκα ζηαζεξώλ δόζεσλ.
1.4.

Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία:

Κάζε ςεθαζκόο παξέρεη 100 mcg budesonide. Κάζε ml πεξηέρεη 2 mg βνπδεζνλίδε.
1.5.

Πεξηγξαθή - πζθεπαζία

Υάξηηλν θνπηί πνπ πεξηέρεη έλα θηαιίδην ησλ 10 ml εθνδηαζκέλν κε δνζηκεηξηθή αληιία ζηαζεξώλ
δόζεσλ θαη θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
1.6.

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία

Κνξηηθνζηεξνεηδέο - Αληηαιιεξγηθό (ATC: R01AD05).
1.7.

Τπεύζπλνο θπθινθνξίαο

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα, Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838, Email: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
1.8.

Παξαζθεπαζηήο

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL Δπακ. Γ. Κνξώλεο Α.Δ., Πεξηζηέξη, Αζήλα
2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ
Α
2.1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Σν Budesonide/Target® αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη θνξηηθνζηεξνεηδή,
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ειάηησζε ηεο θιεγκνλήο. Σν Budesonide/Target® κεηώλεη θαη
πξνιακβάλεη ηε θιεγκνλή ή ην νίδεκα ηνπ ξηληθνύ βιελλνγόλνπ.
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Ελδείμεηο

Αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο επνρηαθήο ή ηεο ρξόληαο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ζε ελήιηθεο θαη
παηδηά (6 εηώλ θαη άλσ) θαη ηεο ρξόληαο κε αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο κόλν ζε ελήιηθεο.
Αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ξηληθήο απόθξαμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ξηληθνύο πνιύπνδεο ζηνπο
ελήιηθεο.
2.3.

Αληελδείμεηο

Σα θάξκαθα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αζζελείο, κπνξνύλ όκσο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη
πξνβιήκαηα, όηαλ απηά δε ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν, ζα
πξέπεη πξηλ ην πάξεηε λα έρεηε ελεκεξώζεη ην γηαηξό ζαο αλ είραηε πνηέ θάπνηα αζπλήζηζηε
αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο ζηε βνπδεζνλίδε ή ζε θάπνηα από ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
θάξκαθν ή ζε άιια θάξκαθα.
2.4.

Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε:

2.4.1. Γεληθά:
Σν θάξκαθν έρεη ζπληαγνγξαθεζεί κόλν γηα ηελ θαηάζηαζε από ηελ νπνία πάζρεηε. Μελ ην
ρξεζηκνπνηείηε γηα άιια πξνβιήκαηα, εθηόο εάλ ζαο ην έρεη ζπκβνπιεύζεη ν γηαηξόο. Πνηέ κε
δαλείδεηε ην δηθό ζαο θάξκαθν ζε θάπνηνλ άιιν.
Τπέξκεηξε δνζνινγία - ή καθξνρξόληα ζεξαπεία - κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
εκθάληζε ζπκπησκάησλ ή ζεκείσλ ππεξθνξηηδνλαηκίαο, θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ άμνλα ΤΤΔ
(ππνζάιακνο-ππόθπζε-επηλεθξίδηα) θαη/ή θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά.
Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί ζα παξαθνινπζνύλ ζηελά ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ πνπ ιακβάλνπλ
γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή από νπνηαδήπνηε νδό ρνξήγεζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα
ζηαζκίδνπλ ηα νθέιε ηεο ζεξαπείαο σο πξνο ηελ πηζαλόηεηα θαζπζηέξεζεο ηεο αλάπηπμεο.
Η κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηελ απέθθξηζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Δλεκεξώζηε ην
γηαηξό ζαο εάλ έρεηε πξνβιήκαηα από ην ήπαξ.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή κπνξεί λα απαηηείηαη ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή θπκαηίσζε.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε ξηληθέο ινηκώμεηο, κπθεηηαζηθήο ή ηνγελνύο αηηηνινγίαο
θαη βαθηεξηαθή ηγκνξίηηδα, νη νπνίεο πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη εθ παξαιιήινπ θαηαιιήισο.
Σα παηδηά ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία είλαη πην επηξξεπή ζε ινηκώμεηο από όηη ηα πγηή. Γηα
παξάδεηγκα, λνζήκαηα όπσο ε αλεκεπινγηά ή ε ηιαξά κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξόηεξε πνξεία ζε παηδηά
ππό αλνζνθαηαζηνιή κε γιπθνθνξηηθνεηδή. ηα παηδηά απηά ή ζε ελήιηθνπο πνπ δελ έρνπλ αλνζία ζε
απηά ηα λνζήκαηα, ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηπρόλ έθζεζή ηνπο. ε πεξίπησζε
πνπ εθηεζνύλ ζε κόιπλζε, ελεκεξώζηε ην γηαηξό.
Ιδηαίηεξε επίζεο πξνζνρή ρξεηάδνληαη νη αζζελείο εθείλνη, νη νπνίνη κεηαηάζζνληαη από ηα
ζπζηεκαηηθώο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή ζε ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target®. ε πεξίπησζε
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα άιιν ζηεξνεηδέο γηα εηζπλνέο από ηνπ ζηόκαηνο, ζα πξέπεη λα
πξνζαξκόδεηαη ην άζξνηζκα ηεο δνζνινγίαο από ηε κύηε θαη ην ζηόκα, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ ζηεξνεηδώλ, ηδίσο ζηα παηδηά.
ηε δηάξθεηα καθξνρξόληαο αγσγήο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ν ξηληθόο βιελλνγόλνο θάζε 6 κήλεο.
Έσο όηνπ απνθηεζεί πεξηζζόηεξε εκπεηξία δε ζπληζηάηαη καθξνρξόληα ζεξαπεία ζε παηδηά.
Τα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή:
Η καθξνρξόληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ νδεγεί, όπωο πξναλαθέξζεθε, ζε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα
ΥΥΕ, δειαδή ζε αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκόο ηεο αλαζηνιήο απηήο
εμαξηάηαη από ηε δόζε, ηελ ηζρύ ηνπ ρνξεγνύκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνύο, ηε ζπρλόηεηα θαη ην ρξόλν
ρνξήγεζήο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, ηελ εκηπεξίνδν δωήο ηνπ ζηνπο ηζηνύο θαη ηε ζπλνιηθή
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Η δόζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηελ έμαξζε ή ύθεζε ηεο λόζνπ, ηελ
εμαηνκηθεπκέλε αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο θαη ηελ έθζεζε ζε ζπγθηλεζηαθά ή θπζηθά stress (ινηκώμεηο,
εγρεηξήζεηο, ηξαπκαηηζκνί θ.ι.π.).
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2.4.2. Ηιηθησκέλνη
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο νδεγίεο. Η δνζνινγία εμαηνκηθεύεηαη.
2.4.3. Κύεζε
Σν ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο κόλν
όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ, ηα νθέιε γηα ηε κεηέξα ππεξηεξνύλ ησλ θηλδύλσλ γηα ην έκβξπν.
Δάλ κείλεηε έγθπνο ελόζσ ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξό
ζαο, όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξα.
2.4.4. Γαινπρία
Σν ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο κόλν
όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ, ηα νθέιε γηα ηε κεηέξα ππεξηεξνύλ ησλ θηλδύλσλ γηα ην βξέθνο.
2.4.5. Παηδηά
Σα απνηειέζκαηα καθξνρξόληαο ζεξαπείαο ησλ ξηληθώο ρνξεγνύκελσλ ζηεξνεηδώλ ζηα παηδηά δελ
είλαη πιήξσο γλσζηά. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θεθάιαην ηεο δνζνινγίαο γηα ηα παηδηά.
2.4.6. Θθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ
Σν Budesonide/Target® δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ.
2.4.7. Θδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα
Γελ ππάξρνπλ.
2.5.

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Budesonide/Target® πξέπεη λα έρεηε ελεκεξώζεη ην γηαηξό ζαο γηα θάζε
άιιν θάξκαθν πνπ ηπρόλ παίξλεηε, ηδηαίηεξα αλ ιακβάλεηε θάξκαθα γηα κπθεηηάζεηο
(θεηνθνλαδόιε), αθόκα θαη θάξκαθα πνπ πηζαλόλ πξνκεζεπηήθαηε ρσξίο ζπληαγή.
Τα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή:
Απαηηείηαη πξνζνρή ζηε ζπγρνξήγεζε κε θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εθεδξίλε, ξηθακπηθίλε,
νηλόπλεπκα, κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε, θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά, δαθηπιίηηδα, θνπκαξηληθά
αληηπεθηηθά, ηλζνπιίλε ή αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο.
2.6.

Δνζνινγία

Η δνζνινγία εμαηνκηθεύεηαη. Αθνινπζείζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο.
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Budesonide/Target® γηα πξώηε θνξά, ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε ηηο «Οδεγίεο
Υξήζεο» θαη λα ηηο αθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά.
Ανηιμεηώπιζη ηων ζςμπηωμάηων ηηρ εποσιακήρ ή ηηρ σπόνιαρ αλλεπγικήρ πινίηιδαρ
Δλήιηθνη, ειηθησκέλνη θαη παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ: Η ζπληζηώκελε αξρηθή δόζε είλαη 200-400 mcg
ζπλνιηθά εκεξεζίσο. Η δόζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί άπαμ εκεξεζίσο ην πξσί ή λα θαηαλεκεζεί ζε δύν
δόζεηο, πξσί θαη βξάδπ:
200 mcg (2 ςεθαζκνί x 100 mcg) ζε θάζε ξνπζνύλη ην πξσί
ή
100 mcg (1 ςεθαζκόο x 100 mcg) ζε θάζε ξνπζνύλη δύν θνξέο εκεξεζίσο, ην πξσί θαη ην βξάδπ.
Να κε ρνξεγείηαη πεξηζζόηεξν από δύν θνξέο ηελ εκέξα.
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Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζε παηδηά κηθξόηεξα ησλ 6 εηώλ γηα απηήλ ηελ
έλδεημε, δηα ηνύην λα κε ρνξεγείηαη ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελώλ.
Ανηιμεηώπιζη ηων ζςμπηωμάηων ηηρ σπόνιαρ μη αλλεπγικήρ πινίηιδαρ μόνο ζε ενήλικερ
Γνζνινγία σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη. Γελ ελδείθλπηαη γηα ηελ έλδεημε απηή ζε παηδηά, δηόηη ζηηο
θιηληθέο κειέηεο δελ ζπκπεξηειήθζε ηθαλόο αξηζκόο παηδηώλ.
Ανηιμεηώπιζη ηων ζςμπηωμάηων ηηρ πινικήρ απόθπαξηρ πος ζσεηίζεηαι με πινικούρ πολύποδερ
ζηοςρ ενήλικερ
Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη 200 mcg δύν θνξέο ηελ εκέξα (1 ςεθαζκόο x 100 mcg) ζε θάζε
ξνπζνύλη ην πξσί θαη ην βξάδπ γηα δηάζηεκα κέρξη 3 κήλεο.
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζε παηδηά γηα απηήλ ηελ έλδεημε, δηα ηνύην
ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο ελήιηθεο.
εκείσζε: Με ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ ξηληθνύ εθλεθώκαηνο Budesonide/Target® δελ έρεηε άκεζε
εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ. Μπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε κεξηθέο εκέξεο (θάπνηεο
θνξέο έσο θαη 2 εβδνκάδεο) κέρξη λα εκθαληζζεί βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Μεηά ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ θιηληθνύ απνηειέζκαηνο, ε δόζε ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζόηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ.
Δάλ πάζρεηε από επνρηαθή αιιεξγηθή ξηλίηηδα, πξνζπαζήζηε λα μεθηλάηε ηε ζεξαπεία κε
Budesonide/Target® κεξηθέο εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αιιεξγίαο.
Σν ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ ζπκπησκάησλ
αιιεξγίαο ζηα κάηηα. Αλ ληώζεηε ελόριεζε ζηα κάηηα ζαο, ν γηαηξόο κπνξεί λα ζαο ρνξεγήζεη θάπνην
άιιν θάξκαθν γηα ηελ αλαθνύθηζε απηώλ ησλ ζπκπησκάησλ.
Σα παηδηά πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ξηληθό εθλέθσκα ππό ηελ επίβιεςε θάπνηνπ ελήιηθα, γηα
λα εμαζθαιηζζεί όηη ε δόζε ρνξεγείηαη ζσζηά θαη όηη ε δνζνινγία είλαη ζύκθσλε κε ηε ζπληαγή πνπ
ρνξήγεζε ν γηαηξόο.
2.7.

Τπεξδνζνινγία - Αληηκεηώπηζε:

Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε πνιύ κεγάιε πνζόηεηα θαξκάθνπ κία κόλν θνξά, δελ πξόθεηηαη λα
παξνπζηαζζνύλ επηβιαβείο επηδξάζεηο. Αλ ρξεζηκνπνηείηε πνιύ κεγάιε πνζόηεηα θαξκάθνπ γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (κήλεο), είλαη πηζαλό λα εκθαληζζνύλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Αλ λνκίδεηε
όηη θάηη ηέηνην ζαο έρεη ζπκβεί, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο.
Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ Αζελώλ, Σει.: 210.7793777.
2.8.

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Μαδί κε ηηο επηζπκεηέο ελέξγεηεο, θάζε θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη νξηζκέλεο παξελέξγεηεο.
Δλεκεξώζηε νπσζδήπνηε ην γηαηξό ζαο αλ νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
παξνπζηαζζεί θαη επηκέλεη:
Σπλεζέζηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Δξεζηζκόο ηεο κύηεο, ξηλνξξαγία.
Σπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Άκεζεο θαη όςηκεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, όπσο δεξκαηηθό
εμάλζεκα θ.α. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο.
Πνιύ ζπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Δμειθώζεηο, κπθεηίαζε θαη αηξνθία ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο
κύηεο.
Σνπηθά ζπκπηώκαηα, όπσο λπγκνί, μεξόηεηα θαη πηαξκνί, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο
κπνξεί λα εκθαληζζνύλ.
Τα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή:
Η καθξνρξόληα θπξίσο ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® ζαο πξνθάιεζε θάπνηα
αλεπηζύκεηε ελέξγεηα παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην
4
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θαξκαθνπνηό ή άιιν επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο , ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό
Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγόο, www.eof.gr).
2.9.

Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε θάπνηα δόζε

Αλ μεράζεηε λα πάξεηε κία δόζε ηνπ ξηληθνύ εθλεθώκαηνο, δελ είλαη αλάγθε λα πξνζπαζήζεηε λα ηελ
αλαπιεξώζεηε. Απιώο πάξηε ηελ επόκελε δόζε, ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ ζαο έρεη
ζπληαγνγξαθεζεί.
Με δηπιαζηάδεηε ηηο δόζεηο.
2.10. Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο
Με ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν κεηά από ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηελ
εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
2.11. Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο
Μεηά ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ, λα επαλαηνπνζεηείηε ην πξνζηαηεπηηθό θαπάθη ζηε ζέζε ηνπ.
Φπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 25˚C. Να κε κπαίλεη ζε θαηάςπμε.
2.12. Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ:
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα.
Γε ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε 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 ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ
ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα
δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ.
 Γηα ηε αζθάιεηα 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 ρξεηάδεζζε πιένλ ή πνπ έρνπλ ήδε ιήμεη.
 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.

4.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ:

Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.

5.

ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΗ/ΥΕΘΡΘΜΟΤ

Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ Budesonide/Target® θαη αθνινπζήζηε ηηο πξνζεθηηθά.
Σα παηδηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® κόλν ππό ηελ
επίβιεςε ελόο ελειίθνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή δνζνινγία θαη ρξήζε ηνπ.
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά ην ξηληθό εθλέθσκα Budesonide/Target® αλαθηλήζηε ην
θηαιίδην θαη κεηά ςεθάζηε κεξηθέο θνξέο ζηνλ αέξα (5-10 θνξέο), έηζη ώζηε λα παξέρεηαη έλα
νκνηόκνξθν λέθνο ζηαγνληδίσλ. ε επόκελεο ρξήζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θάξκαθν δε
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ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά, ζεσξείηαη αξθεηό λα ςεθάζεηε κία κόλν θνξά ζηνλ αέξα, έηζη ώζηε λα
«θνξησζεί» μαλά ε αληιία.

1. Φπζήμηε ηε κύηε ζαο. Αλαθηλήζηε ην θηαιίδην. Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό
θαπάθη ηνπ ξύγρνπο.
2. Κξαηώληαο ην θηαιίδην ζε όξζηα ζέζε, εηζάγεηε ην ξύγρνο ηεο ζπζθεπήο ζην
ξνπζνύλη ζαο. Φεθάζηε ηε ζπληζηώκελε δόζε ηνπ θαξκάθνπ. Υνξεγήζηε ηε
ζπληζηώκελε δόζε θαη ζην άιιν ζαο ξνπζνύλη, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.
3. Σνπνζεηήζηε μαλά ην πξνζηαηεπηηθό θαπάθη. Με ρνξεγείηε πεξηζζόηεξεο δόζεηο
από όζεο ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξόο.
Καζαξηζκόο: Καζαξίδεηε ηαθηηθά ηα άλσ πιαζηηθά κέξε ηεο ζπζθεπήο. Αθαηξέζηε ην
πξνζηαηεπηηθό θαπάθη θαη ηξαβήμηε ην ιεπθό ξηληθό ξύγρνο. Πιύλεηε ηα πιαζηηθά ηκήκαηα κε δεζηό
λεξό. Μεηά ην πιύζηκν, αθήζηε λα ζηεγλώζνπλ θαιά ζηνλ αέξα θαη ζπλαξκνινγήζηε πάιη ηε
ζπζθεπαζία.
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