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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Clocardio
®
  

75 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην  

Κινπηδνγξέιε 

 

 

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο 

θάπμακο 
- Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

- Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. 

Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. 

- 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, Υνιαξγόο, www.eof.gr 

 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 

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

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Clocardio
®
 

3. Πώο λα πάξεηε ην Clocardio
®
 

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Clocardio
®
 

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

1. ΣΘ ΕΘNAI ΣΟ CLOCARDIO
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Σν Clocardio
®
 αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη αληηαηκνπεηαιηαθά 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Σα αηκνπεηάιηα είλαη πνιύ κηθξά ζσκαηίδηα ηνπ αίκαηνο, ηα νπνία 

ζπγθνιιώληαη θαηά ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. Σα αληηαηκνπεηαιηαθά θαξκαθεπηηθά πξντόληα εκπνδίδνπλ 

απηή ηε ζπζζώξεπζε θαη έηζη κεηώλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο ζρεκαηηζκνύ ζξόκβσλ (δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη ζξόκβσζε).  

 

Σν Clocardio
®
 ιακβάλεηαη γηα ηελ πξόιεςε ζρεκαηηζκνύ ζξόκβσλ ζηα ζθιεξπκέλα αηκνθόξα  

αγγεία (αξηεξίεο), κία δηαδηθαζία γλσζηή ζαλ αζεξνζξόκβσζε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αζεξνζξνκβσηηθά επεηζόδηα (όπσο ηζραηκηθό αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, θαξδηαθό επεηζόδην ή 

ζάλαην). 

 

Σν Clocardio
®
 ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνύ ζξόκβσλ θαη 

λα ειαηηώζεη ηνλ θίλδπλν απηώλ ησλ επεηζνδίσλ επεηδή: 

- έρεηε κία πάζεζε ζθιήξπλζεο ησλ αξηεξηώλ (επίζεο γλσζηή ζαλ αζεξνζθιήξπλζε), θαη 

-  έρεηε ηζηνξηθό θαξδηαθνύ επεηζνδίνπ, ηζραηκηθνύ αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ ή πάζρεηε 

από κηα θαηάζηαζε γλσζηή σο πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λόζν, ή 

-  έρεηε ηζηνξηθό ζνβαξνύ πόλνπ ζην ζηήζνο γλσζηνύ σο «αζηαζή ζηεζάγρε» ή «έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ» (θαξδηαθό επεηζόδην). Γηα ηε ζεξαπεία απηήο ηεο πάζεζεο ν γηαηξόο ζαο πηζαλώο λα 

έρεη ηνπνζεηήζεη ελδνπξόζεζε (stent) ζηελ θξαγκέλε ή ζηελσκέλε αξηεξία γηα λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ξνή ηνπ αίκαηνο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζαο έρεη ρνξεγεζεί από ην γηαηξό ζαο 

θαη αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ (κία νπζία πνπ απαληάηαη ζε πνιιά θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν θαη σο αληηππξεηηθά θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ 

πξόιεςε ζξόκβσζεο). 

-  έρεηε έλα κε θαλνληθό θαξδηαθό ξπζκό, κηα θαηάζηαζε πνπ απνθαιείηαη «θνιπηθή καξκαξπγή» 

θαη δελ κπνξείηε λα πάξεηε θάξκαθα πνπ είλαη γλσζηά σο «από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά» 

(αληαγσληζηέο βηηακίλεο Κ), ηα νπνία πξνιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζξόκβσλ θαη εκπνδίδνπλ 

ηνπο ππάξρνληεο ζξόκβνπο λα απμεζνύλ. Πξέπεη λα έρεηε ελεκεξσζεί όηη ηα «από ηνπ ζηόκαηνο 

αληηπεθηηθά» είλαη πην απνηειεζκαηηθά από ην αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ ή ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

ηνπ Clocardio
®
 θαη ηνπ αθεηπινζαιηθπιηθνύ νμένο γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. Ο γηαηξόο ζαο πξέπεη 

http://www.eof.gr/
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λα ζαο έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ην Clocardio
® 

καδί κε αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ εάλ δελ κπνξείηε λα 

πάξεηε «από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά» θαη δελ έρεηε θίλδπλν κείδνλνο αηκνξξαγίαο. 

 

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

 

Μην πάπεηε ηο Clocardio
®
: 

• ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηελ θινπηδνγξέιε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό 

ηνπ Clocardio
®
, 

•  αλ έρεηε κία ηαηξηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί ελεξγή αηκνξξαγία όπσο έιθνο ζηνκάρνπ ή εγθεθαιηθή 

αηκνξξαγία, 

•  εάλ πάζρεηε από ζνβαξή επαηηθή λόζν. 

Αλ πηζηεύεηε όηη νπνηνδήπνηε από απηά ζαο αθνξνύλ ή αλ έρεηε ηελ παξακηθξή ακθηβνιία, 

ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε Clocardio
®
. 

 

Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Clocardio
®
: 

Αλ νπνηαδήπνηε από ηηο πην θάησ αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ηζρύεη γηα ζαο, ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Clocardio
®
: 

• Δάλ ππάξρεη θίλδπλνο αηκνξξαγίαο όπσο: 

- πάζεζε πνπ ζαο ζέηεη ζε θίλδπλν εζσηεξηθήο αηκνξξαγίαο (π.ρ. έιθνο ζηνκάρνπ). 

-  αηκαηνινγηθή δηαηαξαρή εμ’ αηηίαο ηεο νπνίαο έρεηε πξνδηάζεζε γηα εζσηεξηθέο αηκνξξαγίεο 

(αηκνξξαγίεο ζην εζσηεξηθό νπνησλδήπνηε ηζηώλ, νξγάλσλ ή αξζξώζεσλ ηνπ ζώκαηόο ζαο)  

-  πξόζθαηνο ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο 

-  πξόζθαηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νδνληηαηξηθώλ επεκβάζεσλ) 

-  πξνγξακκαηηζκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νδνληηαηξηθώλ 

επεκβάζεσλ) κέζα ζηηο επόκελεο επηά εκέξεο 

•  Δάλ είρε ζρεκαηηζηεί ζξόκβνο ζε θάπνηα αξηεξία ηνπ εγθεθάινπ ζαο (ηζραηκηθό αγγεηαθό 

εγθεθαιηθό επεηζόδην), ην νπνίν ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ επηά εκεξώλ 

• Δάλ πάζρεηε από λόζν ησλ λεθξώλ ή ηνπ ήπαηνο. 

 

Δλόζσ παίξλεηε ην Clocardio
®
: 

•  Θα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θάπνηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδνληηαηξηθήο επέκβαζεο). 

•  Θα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο εάλ παξνπζηάζεηε κία ηαηξηθή θαηάζηαζε 

(επίζεο γλσζηή σο Θξνκβσηηθή Θξνκβνπεληθή Πνξθύξα ή TTP) πνπ πεξηιακβάλεη ππξεηό θαη 

κώισπεο θάησ από ην δέξκα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ σο εξπζξέο θειίδεο, κε ή ρσξίο 

αλεμήγεηε θόπσζε, ζύγρπζε, θίηξηλε απόρξσζε ηνπ δέξκαηνο ή ησλ καηηώλ (ίθηεξνο) (βι. 

παξάγξαθν 4 «ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ»). 

•  Δάλ θνπείηε ή ηξαπκαηηζηείηε, ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξνο από ην ζπλεζηζκέλν ρξόλνο γηα λα 

ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία. Απηό ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ αθνύ εκπνδίδεη ηε 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζξόκβνπ. Γηα κηθξήο ζεκαζίαο θνςίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο, π.ρ. εάλ 

θνπείηε, θαηά ην μύξηζκα, ζπλήζσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Παξόια απηά, εάλ αλεζπρείηε ιόγσ 

ηεο αηκνξξαγίαο ζαο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξό ζαο ακέζσο (βι. παξάγξαθν 4 

«ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ»). 

•  Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα δεηήζεη εμεηάζεηο αίκαηνο. 

 

Σν Clocardio
®
 δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από παηδηά ή έθεβνπο. 

 

Λήτη άλλυν θαπμάκυν 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη 

πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. 

Κάπνηα άιια θάξκαθα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ρξήζε ηνπ Clocardio
®
 ή αληίζηξνθα. 

Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ ιακβάλεηε  

-  από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά, θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κείσζε ηεο πεθηηθόηεηαο 

ηνπ αίκαηνο, 

-  θάπνην κε ζηεξνεηδέο αληηθιεγκνλώδεο θάξκαθν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε ζεξαπεία 

επώδπλσλ θαη/ή θιεγκνλσδώλ θαηαζηάζεσλ ησλ κπώλ ή ησλ αξζξώζεσλ, 
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-  επαξίλε ή νπνηνδήπνηε άιιν ελέζηκν θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηεο 

πεθηηθόηεηαο ηνπ αίκαηνο, 

-  νκεπξαδόιε, εζνκεπξαδόιε ή ζηκεηηδίλε, θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζηνκαρηθώλ 

ελνριήζεσλ, 

-  θινπθνλαδόιε, βνξηθνλαδόιε, ζηπξνθινμαζίλε, ή ρισξακθαηληθόιε, θάξκαθα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε βαθηεξηαθώλ θαη κπθεηηαζηθώλ ινηκώμεσλ, 

-  θινπνμεηίλε, θινπβνμακίλε ή κνθινβεκίδε, θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο, 

-  θαξβακαδεπίλε ή νμθαξβαδεπίλε, θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ κνξθώλ επηιεςίαο, 

-  ηηθινπηδίλε, έλαο άιινο αληηαηκνπεηαιηαθόο παξάγνληαο. 

 

Δάλ είραηε έλα ζνβαξό πόλν ζην ζηήζνο (αζηαζή ζηεζάγρε ή θαξδηαθό επεηζόδην) κπνξεί λα ζαο 

ρνξεγεζεί Clocardio
®
 ζε ζπλδπαζκό κε αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ, κία νπζία πνπ απαληάηαη ζε πνιιά 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν θαη σο 

αληηππξεηηθά. Μία πεξηζηαζηαθή ρξήζε αθεηπινζαιηθπιηθνύ νμένο (όρη πεξηζζόηεξν από 1000 mg ζε 

δηάζηεκα 24 σξώλ) δελ ζα πξέπεη, γεληθά, λα πξνθαιέζεη θάπνην πξόβιεκα, ελώ ζε άιιεο 

πεξηπηώζεηο, παξαηεηακέλε ρξήζε ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί κε ην γηαηξό ζαο. 

 

Λήτη ηος Clocardio
®
 με ηποθέρ και ποηά 

Σν Clocardio
®
 κπνξεί λα ιακβάλεηαη κε ή ρσξίο ηε ιήςε ηξνθήο. 

 

Κύηζη και θηλαζμόρ 

Δίλαη πξνηηκόηεξν λα κελ παίξλεηε απηό ην πξντόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο. 

 

Αλ είζηε έγθπνο ή ππνςηάδεζηε όηη είζηε έγθπνο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην 

θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ ιάβεηε Clocardio
®
. Αλ κείλεηε έγθπνο ελώ ιακβάλεηε Clocardio

®
, 

ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο ακέζσο, θαζώο δελ ζπληζηάηαη ε ιήςε θινπηδνγξέιεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θύεζεο. 

 

Γελ πξέπεη λα ζειάδεηε ελώ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν. 

Δάλ ζειάδεηε ή ζρεδηάδεηε λα ζειάζεηε, κηιήζηε κε ην γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε απηό ην θάξκαθν. 

 

Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. 

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών 

Σν Clocardio
®
 είλαη απίζαλν λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα νδεγείηε ή λα ρεηξίδεζηε κεραλέο. 

 

ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος Clocardio
®
 

To Clocardio
®
 πεξηέρεη ιαθηόδε. Δάλ έρεηε ελεκεξσζεί από ην γηαηξό ζαο όηη έρεηε δπζαλεμία ζε 

θάπνηα ζάθραξα (π.ρ. ιαθηόδε), επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο πξηλ λα πάξεηε απηό ην θάξκαθν. 

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ CLOCARDIO
®
 

 

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Clocardio
®
 απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Δάλ έρεηε 

ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

Δάλ έρεηε εκθαλίζεη ζνβαξό πόλν ζην ζηήζνο (αζηαζή ζηεζάγρε ή θαξδηαθό επεηζόδην), ν γηαηξόο 

ζαο κπνξεί λα ζαο ρνξεγήζεη ηε δόζε ησλ 300 mg Clocardio
®
 (4 δηζθία ησλ 75 mg) κία θνξά θαη 

κόλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. ηε ζπλέρεηα, ε ζπλήζεο δόζε είλαη έλα δηζθίν Clocardio
®
 ησλ 

75 mg ηελ εκέξα, ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη από ην ζηόκα κε ή ρσξίο ηξνθή θαη ηελ ίδηα ώξα 

θάζε κέξα. 

 

Σν Clocardio
®
 ζα πξέπεη λα ην παίξλεηε γηα όζν δηάζηεκα ν γηαηξόο ζαο ζπλερίδεη λα ζαο ην 

ζπληαγνγξαθεί. 

 

Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Clocardio
®
 από ηην κανονική 

Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο ή ηελ πιεζηέζηεξε λνζνθνκεηαθή ππεξεζία έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ αηκνξξαγίαο. 
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Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Clocardio
®
 

Αλ μεράζεηε λα ιάβεηε κία δόζε Clocardio
®
 θαη ην ζπκεζείηε κέζα ζε 12 ώξεο από ηε ζπλεζηζκέλε 

ζαο ώξα, ιάβεηε ην δηζθίν ζαο ακέζσο θαη θαηόπηλ ιάβεηε ην επόκελν δηζθίν ηελ ζπλεζηζκέλε ώξα. 

 

Αλ ην μεράζεηε γηα πεξηζζόηεξν από 12 ώξεο απιώο ιάβεηε ηελ επόκελε θαλνληθή δόζε ζηε 

ζπλεζηζκέλε ώξα. Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο Clocardio
®
 

 

Μη διακόπηεηε ηην αγυγή εκηόρ και αν ζαρ πει ο γιαηπόρ ζαρ να ηο κάνεηε. Δπηθνηλσλήζηε κε ην 

γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ ην ζηακαηήζεηε. 

Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην γηαηξό ή ηνλ 

θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Clocardio
®
 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη 

δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Ζ ζπρλόηεηα ησλ πηζαλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ νξίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηελ αθόινπζε ζπλζήθε: 

-  πνιύ ζπρλή (επεξεάδεη πεξηζζόηεξνπο από 1 ρξήζηε ζηνπο 10) 

-  ζπρλή (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100) 

-  όρη ζπρλή (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000) 

-  ζπάληα (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000) 

-  πνιύ ζπάληα (επεξεάδεη ιηγόηεξνπο από 1 ρξήζηε ζηνπο 10.000) 

-  κε γλσζηή (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα) 

 

Επικοινυνήζηε με ηο γιαηπό ζαρ αμέζυρ αν παποςζιάζεηε: 

- ππξεηό, ζεκεία ινίκσμεο ή ππεξβνιηθήο θόπσζεο. Απηά πηζαλώο λα εκθαληζηνύλ ιόγσ ησλ 

ζπάλησλ πεξηπηώζεσλ κεηώζεσο θάπνησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο 

-  ζπκπηώκαηα επαηηθώλ πξνβιεκάησλ όπσο θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο θαη/ή ησλ καηηώλ (ίθηεξνο), 

αλεμάξηεηα από ην εάλ ζπλνδεύεηαη από αηκνξξαγία, ε νπνία εκθαλίδεηαη θάησ από ην δέξκα σο 

εξπζξέο θειίδεο θαη/ή ζύγρπζε (βι. παξάγξαθν 2 «Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Clocardio
®
»). 

-  νίδεκα ζην ζηόκα ή δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο, όπσο εμαλζήκαηα θαη θλεζκόο, θιύθηαηλεο ηνπ 

δέξκαηνο. Απηά πηζαλόλ είλαη ζεκάδηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο. 

 

Η πιο ζςσνή ανεπιθύμηηη ενέπγεια πος έσει αναθεπθεί με ηο Clocardio
®
 είναι η αιμοππαγία. Ζ 

αηκνξξαγία πηζαλόλ λα παξνπζηαζηεί σο αηκνξξαγία από ην ζηνκάρη ή ην έληεξν, κώισπεο, αηκάησκα 

(αζπλήζηζηε αηκνξξαγία ή κώισπαο θάησ από ην δέξκα), αηκνξξαγία από ηε κύηε, αίκα ζηα νύξα. ε 

κηθξό αξηζκό πεξηπηώζεσλ έρεη αλαθεξζεί αηκνξξαγία ζηα κάηηα, ζην εζσηεξηθό ηεο θεθαιήο, ζηνλ 

πλεύκνλα ή ζηηο αξζξώζεηο. 

 

Εάν παπαηηπήζεηε παπαηεηαμένη αιμοππαγία όηαν παίπνεηε ηο Clocardio
® 

Δάλ θνπείηε ή ηξαπκαηηζηείηε, ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξνο από ην ζπλεζηζκέλν ρξόλνο γηα λα 

ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία. Απηό ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ αθνύ εκπνδίδεη ηε 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζξόκβνπ. 

Γηα κηθξήο ζεκαζίαο θνςίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο, π.ρ. εάλ θνπείηε, θαηά ην μύξηζκα, ζπλήζσο δελ 

ππάξρεη πξόβιεκα. Παξόια απηά, εάλ αλεζπρείηε ιόγσ ηεο αηκνξξαγίαο ζαο, ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξό ζαο ακέζσο (βι. παξάγξαθν 2 «Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Clocardio
®
»). 

 

Άλλερ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ πος έσοςν αναθεπθεί με ηο Clocardio
®
 είναι: 

πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Γηάξξνηα, θνηιηαθόο πόλνο, δπζπεςία ή θαύζνο. 

 

Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: 
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Πνλνθέθαινο, έιθνο ζηνκάρνπ, έκεηνο, λαπηία, δπζθνηιηόηεηα, ππεξβνιηθά πνιιά αέξηα ζην ζηνκάρη 

ή ζην έληεξν, εμαλζήκαηα, θλεζκόο, δάιε, αίζζεζε «κπξκεγθηάζκαηνο» θαη κνπδηάζκαηνο. 

 

πάληα αλεπηζύκεηε: Ίιηγγνο. 

 

Πνιύ ζπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Ίθηεξνο, ζνβαξόο θνηιηαθόο πόλνο κε ή ρσξίο νζθπαιγία, 

ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή πνπ κεξηθέο θνξέο ζπλνδεύεηαη από βήρα, γεληθεπκέλεο αιιεξγηθέο 

αληηδξάζεηο, νίδεκα ζην ζηόκα, θιύθηαηλεο ηνπ δέξκαηνο, αιιεξγία ηνπ δέξκαηνο, θιεγκνλή ηνπ 

ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ (ζηνκαηίηηδα), πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ζύγρπζε, παξαηζζήζεηο, πόλνο 

ζηηο αξζξώζεηο, κπτθόο πόλνο, αιιαγέο ζηε γεύζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Δπηπιένλ, ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ αηκαηνινγηθώλ 

εμεηάζεσλ ή ησλ αλαιύζεσλ νύξσλ. 

 

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, Υνιαξγόο, www.eof.gr) 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ CLOCARDIO
® 

 

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

Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Clocardio
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηελ 

θπςέιε, κεηά ηε ΛΖΞΖ. 

 

Γηα ηηο ζπλζήθεο θύιαμεο αλαηξέμηε ζην θνπηί. 

Δάλ ην Clocardio
®
 δηαηίζεηαη ζε θπςέιεο από PA-ALU-PVC/Aluminium, θπιάζζεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 25°C. 

Δάλ ην Clocardio
®
 δηαηίζεηαη ζε θπςέιεο κόλν από αινπκίλην, δελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο 

δηαηήξεζεο.  

Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Clocardio
® 

εάλ παξαηεξήζεηε νπνηνδήπνηε νξαηό ζεκείν βιάβεο. 

Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην 

θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

6. ΛΟIΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο Clocardio
® 

Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε θινπηδνγξέιε. Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 75 mg θινπηδνγξέιεο (σο όμηλε 

ζεηηθή). 

 

Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: 

Πσρήνας: Isomalt (720), Microcrystalline cellulose Ph 102, Crospovidone, Calcium stearate. 

Επικάλσψη OPADRY II PINK (31K34146): Titanium Dioxide E171, FD&C Yellow #6/ Sunset 

yellow FCF Aluminium Lake, Triacetin, HPMC 2910/ Hypromellose 15cP, Iron Oxide Red E172, 

Lactose Monohydrate, Yellow, Iron Oxide E172. 

 

Εμθάνιζη ηος Clocardio
®
 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

To Clocardio
®
 75mg είλαη ξνδ, ζηξνγγπιό θαη ακθίθπξην δηζθίν επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην. 

 

To Clocardio
®
 75mg δηαηίζεηαη ζε θνπηηά από ραξηόλη πνπ πεξηέρνπλ θπςέιεο από PA-ALU-

PVC/Aluminium πνπ πεξηέρνπλ 28 θαη 100 επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία. 

Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

Παπαγυγόρ 

ONE PHARMA Βηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή Δηαηξεία ΑΔ 

60
ν
 ρικ. ΝΔΟ Αζελώλ-Λακίαο 

http://www.eof.gr/
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ρεκαηάξη Βνησηίαο, 32009 Διιάδα 

 

Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπία  

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

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

  

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 11-4-2013 

mailto:info@targetpharma.gr

