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ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΣΖ 

 

CENIPIL
®  

5 & 10 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην  

Donepezil Hydrocloride 

 

Δζείο θαη ν άλζξσπνο πνπ ζαο θξνληίδεη, ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν απηό ην 

θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο, πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε ην θάξκαθό ζαο.  

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

 Eάλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. 

 Η ζπληαγή γη’ απηφ ην θάξκαθν δφζεθε 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. 

 Δάλ θάπνηα απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα 

αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα 

ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. 

 

TO ΠΑΡΟΝ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ: 

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

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ πάξεηε ην Cenipil
®
 

3. Πώο λα πάξεηε ην Cenipil
®
 

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην cenipil
®
 

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ CENIPIL
®
  ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ; 

 

Σν Cenipil
®
 (πδξνρισξηθή δνλεπεδίιε) αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ, πνπ νλνκάδνληαη 

αλαζηνιείο ηεο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο άλνηαο, ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ δηαγλσζζεί 

φηη πάζρνπλ απφ ηελ λφζν Alzheimer ήπηαο έσο κέηξηαο βαξχηεηαο.  Σα ζπκπηψκαηα  πεξηιακβάλνπλ 

απμαλφκελε απψιεηα κλήκεο, ζχγρπζε θαη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά. Χο απνηέιεζκα, αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ ηελ λφζν Alzheimer βξίζθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θπζηνινγηθψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 

Σν Cenipil
®
 ζπληζηάηαη κφλν γηα ρξήζε απφ ελήιηθεο. 

 

 

2. ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ CENIPIL
®
 

 

Μελ πάξεηε Cenipil
®
: 

 ε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηελ πδξνρισξηθή δνλεπεδίιε ή ζε παξάγσγα 

πηπεξηδίλεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ  ηνπ CENIPIL
®
, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε 

παξάγξαθν 6. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζειάδεηε. 

 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Cenipil
®
. Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο πξνηνχ 

αξρίζεηε λα παίξλεηε ην Cenipil
®
 εάλ είραηε πνηέ ή έρεηε:   

 γαζηξηθφ έιθνο ή έιθνο ηνπ δσδεθαδάθηπινπ 

 ζπαζκνχο (παξνμπζκνχο) ή θξίζεηο 

 θάπνηα θαξδηαθή πάζεζε (άξξπζκν ή πνιχ αξγφ θαξδηαθφ ξπζκφ) 

 άζζκα ή άιιεο ρξφληεο πλεπκνληθέο παζήζεηο  

 πξνβιήκαηα κε ην ήπαξ (ζπθψηη) ή επαηίηηδα 

 πξφβιεκα ζηελ νχξεζε ή ήπηα λφζν ησλ λεθξψλ 
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Δπίζεο ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο εάλ είζηε έγθπνο ή λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο. 

 

Λήςε άιισλ θαξκάθσλ 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη 

πξφζθαηα άιια θάξκαθα. Να ζπκπεξηιάβεηε θαη θάξκαθα πνπ δελ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν γηαηξφο 

ζαο αιιά έρεηε αγνξάζεη εζείο νη ίδηνη απφ θάπνην θαξκαθείν. Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο ή ην 

θαξκαθνπνηφ ζαο θαη γηα ηα θάξκαθα πνπ κπνξεί λα πάξεηε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ εάλ 

ζπλερίδεηε λα παίξλεηε ην Cenipil
®
, δηφηη απηά ηα θάξκαθα κπνξεί λα κεηψζνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηε 

δξάζε ηνπ Cenipil
®
. 

 

Ιδηαίηεξα ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο αλ παίξλεηε θάπνην απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο θαξκάθσλ: 

 άιια θάξκαθα γηα ηελ λφζν Alzheimer, π.ρ. γθαιαληακίλε 

 παπζίπνλα ή θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο αξζξίηηδαο, π.ρ. αζπηξίλε, κε ζηεξνεηδή 

αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα, φπσο ηβνππξνθαίλε, ή ε λαηξηνχρνο δηθινθελάθε 

 αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα, π.ρ. ηνιηεξνδίλε 

 αληηβηνηηθά π.ρ. εξπζξνκπθίλε, ξηθακπηθίλε 

 αληηκπθεηηαζηθά, π.ρ. θεηνθνλαδφιε 

 αληηθαηαζιηπηηθά, π.ρ. θινπνμεηίλε 

 αληηζπαζκσδηθά, π.ρ. θαηλπηντλε, θαξβακαδεπίλε 

 θάξκαθα γηα θάπνηα θαξδηαθή πάζεζε, π.ρ. θηληδίλε, βήηα απνθιεηζηέο (πξνπαλνιφιε θαη 

αηελνιφιε), 

 κπνραιαξσηηθά, π.ρ. δηαδεπάκε, ζνπλπινρνιίλε 

 γεληθά αλαηζζεηηθά 

 θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, π.ρ. θπηηθά θάξκαθα. 

Δάλ πξφθεηηαη λα θάλεηε θάπνηα εγρείξεζε ε νπνία απαηηεί γεληθή αλαηζζεζία, ελεκεξψζηε ην γηαηξφ 

θαη ηνλ αλαηζζεζηνιφγν ζαο φηη παίξλεηε Cenipil
®
. Απηφ πξέπεη λα γίλεη γηαηί ην Cenipil

®
 κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αλαηζζεηηθνχ πνπ απαηηείηαη.  

 

Σν Cenipil
®
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε λφζν ησλ λεθξψλ ή ήπηα έσο κέηξηα λφζν ηνπ 

ήπαηνο. Δλεκεξψζηε πξψηα ην γηαηξφ ζαο εάλ έρεηε λφζν ησλ λεθξψλ ή ηνπ ήπαηνο. Οη αζζελείο κε 

ζνβαξή λφζν ηνπ ήπαηνο δε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ην Cenipil
®
.  

 

Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο γηα ην φλνκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζαο θξνληίδεη. Ο 

άλζξσπνο πνπ ζαο θξνληίδεη ζα ζαο βνεζήζεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν, φπσο ζαο έρεη 

ζπληαγνγξαθεζεί.  

 

Λήςε ηνπ Cenipil
®
 κε ηξνθέο θαη πνηά 

Οη ηξνθέο δε ζα επεξεάζνπλ ηε δξάζε ηνπ Cenipil
®
 

To Cenipil
®
 δε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη καδί κε αιθνφι, θαζψο ην αιθνφι κπνξεί λα αιιάμεη ηε 

δξάζε ηνπ.  

 

Κύεζε θαη ζειαζκόο 

Σν Cenipil
®
 δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. 

Δάλ είζηε έγθπνο ή λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο πξηλ λα πάξεηε απηφ 

ην θάξκαθν. 

 

Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ 

Η λφζνο Alzheimer κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ 

κεραλεκάησλ θαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, εθηφο εάλ ν γηαηξφο ζαο πεη 

φηη είλαη αζθαιέο λα ηηο θάλεηε. 

Δπηπιένλ, ην θάξκαθφ ζαο κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζεη θφπσζε, δάιε θαη κπτθέο θξάκπεο θαη, εάλ 

έρεηε επεξεαζηεί, δε ζα πξέπεη λα νδεγείηε, ή λα ρεηξίδεζηε κεραλήκαηα. 

 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Cenipil
®
 

Απηφ ην θάξκαθν πεξηέρεη ιαθηφδε. Δάλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο φηη έρεηε κία δπζαλεμία ζε θάπνηα 

ζάθραξα, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο πξηλ λα πάξεηε Cenipil
®
. 
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3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΑ ΓΗΚΗΑ CENIPIL
®
 

 

Πόζν Cenipil
® 

 πξέπεη λα πάξεηε; 

πλήζσο, ζα μεθηλήζεηε παίξλνληαο 5 mg (έλα ιεπθφ δηζθίν) θάζε βξάδπ. Μεηά απφ έλα κήλα, ν 

γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ζαο πεη λα παίξλεηε 10 mg (έλα θίηξηλν δηζθίν) θάζε βξάδπ.  

 

Να θαηαπίλεηε ην δηζθίν Cenipil
® 

κε λεξφ, πξηλ απφ ηελ θαηάθιηζε ην βξάδπ. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

δηζθίνπ πνπ ζα πάξεηε κπνξεί λα αιιάμεη, αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία έρεηε πάξεη 

ην θάξκαθν θαη ζχκθσλα κε απηφ πνπ ζα ζαο ζπζηήζεη ν ηαηξφο ζαο. Η κέγηζηε ζπληζηψκελε δφζε 

είλαη 10 mg θάζε βξάδπ. 

  

Να αθνινπζείηε πάληα ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ  ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο, ζρεηηθά κε ην πψο θαη 

πφηε πξέπεη λα παίξλεηε ην θάξκαθφ ζαο. Μελ αιιάμεηε ηε δφζε ηνπ θαξκάθνπ κφλνη ζαο , ρσξίο ηελ 

ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ζαο.  

 

Γηα πόζν θαηξό πξέπεη λα παίξλεηε ην Cenipil
®
; 

Ο γηαηξφο ζαο ή ν θαξκαθνπνηφο ζαο ζα ζαο ζπκβνπιέςεη γηα πφζν θαηξφ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα 

παίξλεηε ηα δηζθία ζαο. Θα πξέπεη λα επηζθέπηεζηε ηνλ γηαηξφ ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ψζηε λα εθηηκά ηελ ζεξαπεία ζαο θαη λα αμηνινγεζεί ηα ζπκπηψκαηά ζαο. 

 

Δάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Cenipil
®
 

Mελ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ηα δηζθία, εθηφο εάλ ζαο ην πεη ν γηαηξφο ζαο. Δάλ ζηακαηήζεηε λα 

παίξλεηε ην CENIPIL
®
 ηα νθέιε απφ ηελ ζεξαπεία ζα εμαζζελήζνπλ ζηαδηαθά.  

 

Δάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Cenipil
®
 από ηελ θαλνληθή 

ΜΗΝ ΠΑΡΔΣΔ παξαπάλσ απφ έλα δηζθίν ηελ εκέξα. Καιέζηε ην γηαηξφ ζαο ακέζσο, εάλ πάξεηε 

παξαπάλσ δηζθία απφ φζα πξέπεη. Δάλ δελ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηαηξφ ζαο θαιέζηε ζηα 

Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά ηνπ ηνπηθνχ Ννζνθνκείνπ ζαο ακέζσο. Να παίξλεηε πάληα καδί ζαο ζην 

λνζνθνκείν ηα δηζθία θαη ην θνπηί, έηζη ψζηε ν γηαηξφο λα γλσξίδεη ηη έρεη ιεθζεί.  

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ππεξδνζνινγίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ λαπηία θαη έκεην, έθθξηζε ζηέινπ απφ ην 

ζηφκα, εθίδξσζε, αξγφ θαξδηαθφ ξπζκφ, ρακειή πίεζε αίκαηνο (αίζζεκα δάιεο ή δάιε φηαλ είζαζηε 

ζε φξζηα ζηάζε), πξνβιήκαηα ζηελ αλαπλνή, απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ζπαζκνχο (παξνμπζκνχο) ή 

θξίζεηο.  

 

Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Cenipil
®
 

Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε έλα δηζθίν, απιψο πάξηε έλα δηζθίν ηελ επφκελε εκέξα ζηελ ζπλεζηζκέλε 

ψξα. Mελ παίξλεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε έλα δηζθίν πνπ έρεηε μεράζεη. Δάλ μεράζεηε λα 

πάξεηε ην θάξκαθφ ζαο γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα, θαιέζηε ην γηαηξφ ζαο πξηλ πάξεηε 

επηπιένλ θάξκαθν. 

 

 

4.  ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

Όπσο φια ηα θάξκαθα, ην Cenipil
®
 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αλ θαη δελ 

παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

 

Οη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί απφ αλζξψπνπο πνπ παίξλνπλ Γνλεπεδίιε: 

Eλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο, εάλ έρεηε θάπνηα από απηέο ελώ παίξλεηε Cenipil
®
 

  

νβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

Πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ακέζσο ην γηαηξφ ζαο εάλ παξαηεξήζεηε απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

πνπ αλαθέξνληαη. Μπνξεί λα ρξεηαζηείηε άκεζε ηαηξηθή ζεξαπεία. 

 βιάβε ζην ήπαξ, π.ρ. επαηίηηδα. Σα ζπκπηψκαηα ηεο επαηίηηδαο έρνπλ σο εμήο: λαπηία ή 

εκεηνχο, απψιεηα ηεο φξεμεο, γεληθή αδηαζεζία, ππξεηφο, θαγνχξα, θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο 
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θαη ησλ καηηψλ θαη ζθνχξν ρξψκα νχξσλ (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 

1000 αλζξψπνπο) 

 γαζηξηθφ ή δσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ έιθνπο είλαη πφλνο ζην ζηνκάρη θαη 

δπζθνξία (δπζπεςία) αλάκεζα ζηνλ νκθαιφ θαη ζην ζηέξλν (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε 

ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 100 αλζξψπνπο) 

 αηκνξξαγία απφ ην ζηνκάρη ή ην έληεξν. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε καχξσλ ζαλ 

πίζζα θνπξάλσλ ή αίκα απφ ην νξζφ ζαο (πηζαλά εκθαλίδεηαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 1 ζνπο 100 

αλζξψπνπο) 

 ζπαζκνί (παξνμπζκνί) ή θξίζεηο (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 100 

αλζξψπνπο) 

 

Πνιχ ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο  (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 10 

αλζξψπνπο : 

 δηάξξνηα 

 λαπηία ή έκεηνο 

 πνλνθέθαινη 

 

πρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ κέρξη 1 ζηνπο 10 αλζξψπνπο) : 

 κπτθέο θξάκπεο 

 θφπσζε 

 δπζθνιία ζηνλ χπλν (αυπλία) 

 θνηλφ θξπνιφγεκα 

 απψιεηα φξεμεο 

 ςεπδαηζζήζεηο (ην λα βιέπεηε ή λα αθνχηε πξάγκαηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ) 

 αζπλήζε φλεηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθηαιηψλ 

 ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε 

 επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 ιηπνζπκία 

 δάιε 

 αλαθάησκα ζην ζηνκάρη 

 εμάλζεκα 

 θαγνχξα  

 αθξάηεηα νχξσλ 

 πφλνο 

 αηπρήκαηα (αζζελείο κπνξεί λα είλαη επηξξεπείο ζε πηψζεηο θαη ηξαχκαηα) 

 

Με ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 100 αλζξψπνπο): 

 βξαδπθαξδία 

 

πάληεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (πηζαλά εκθαλίδνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 1000 αλζξψπνπο): 

 δπζθακςία, ηξέκνπιν ή αλεμέιεγθηε θίλεζε, ηδηαίηεξα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο γιψζζαο, αιιά 

θαη ησλ άθξσλ. 

 

Δάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα 

πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην 

θαξκαθνπνηφ ζαο. 

 

Αλαθνξά αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ην γηαηξφ, ή ην θαξκαθνπνηφ ή ηνλ/ηελ 

λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ 

θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο ζηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγφο, Σει: + 30 21 32040380/337, Φαμ: 

+ 30 21 06549585, Ιζηφηνπνο: www.eof.gr). Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξείηε 

λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξφληνο 

θαξκάθνπ. 
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5.  ΠΩ  ΝΑ  ΦΤΛΑΔΣΔ  ΣΟ CENIPIL
®  

 

ΝΑ ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε ηα δηζθία Cenipil
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

επηζήκαλζε. Η εκεξνκελία ιήμεο απνηειεί ηελ ηειεπηαία εκέξα απηνχ ηνπ κήλα. 

 

Mε θπιάζζεηε απηφ ην θάξκαθν ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 30C. Να θπιάζζνληαη ζε κέξε 

πνπ δελ ηα θζάλνπλ θαη δελ ηα βιέπνπλ ηα παηδηά. 

 

Δάλ ν γηαηξφο ζαο, ζαο πεη λα ζηακαηήζεηε απηφ ην θάξκαθν, ζα πξέπεη λα επηζηξέςεηε φηη θάξκαθν 

δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.  

 

 

6. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Ση πεξηέρνπλ ηα δηζθία CENIPIL
® 

 Η δξαζηηθή νπζία ηνπ Cenipil
®
  είλαη ε πδξνρισξηθή δνλεπεδίιε. Σν δηζθίν ησλ 5 mg 

πεξηέρεη 5 mg πδξνρισξηθήο δνλεπεδίιεο θαη ην δηζθίν ησλ 10 mg πεξηέρεη 10 mg 

πδξνρισξηθήο δνλεπεδίιεο. 

 Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη Λαθηφδε κνλνυδξηθή/Lactose monohydrate, Άκπιν 

αξαβνζίηνπ/Maize starch, Κπηηαξίλε κηθξνθξπζηαιιηθή/Cellulose microcrystalline, 

Τδξνμππξνππινθπηηαξίλε/Ηydroxypropyl cellulose, Μαγλήζην ζηεαηηθφ/Magnesium stearate. 

Eπηθάιπςε: Tάιθεο θεθαζαξκέλνο/Talc purified, Πνιπαηζπιελνγιπθφιε/Macrogol, 

Τπξνκειιφδε/Hypromellose, Σηηαλίνπ δηνμείδην/Σitanium dioxide (E171). 

 Eπηπξφζζεηα, ε επηθάιπςε ησλ δηζθίσλ ησλ 10 mg πεξηέρεη ζπλζεηηθφ θίηξηλν νμεηδίν ηνπ 

ζηδήξνπ/Yellow iron oxide (E172). 

 

Με ηη κνηάδνπλ ηα δηζθία Cenipil
®
 

Λεπθά δηζθία ησλ 5 mg 

Κίηξηλα δηζθία ησλ 10 mg 

 

Ση βξίζθεηαη ζε κία ζπζθεπαζία ηνπ Cenipil
®
 

 

Σα δηζθία δηαηίζεληαη ζε θνπηηά ησλ 28, 30, 56 θαη 60 δηζθίσλ, αλαιφγσο ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ζαο 

έρεη ζπληαγνγξαθεζεί.  

Μπνξεί λα κε θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο 

TARGET PHARMA MON/ΠΖ ΔΠΔ. 

Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα, Σει.: 210.5224830, Φαμ: 210.5224838, 

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

 

Παξαζθεπαζηήο 

KΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ – Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία,  

Λ. Πάξλεζνο  189, Αραξλαί-Αηηηθή. Σει: 210-2402404-7. 

 

 

Σξόπνο δηάζεζεο  
Σν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή Νεπξνιφγνπ ή Φπρηάηξνπ. 

 

To παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε: 07 Mαξηίνπ 2014 

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

