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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΉΣΗ 

 

Flutarzole
® 

0,05% w/w ηνέια, Fluticasone propionate 

 

 

1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

1.1. Ονομαζία 

 

Flutarzole
®
 

 

1.2. ύνθεζη 

 

Δπαζηική οςζία: Fluticasone propionate. 

Έκδοσα: Paraffin liquid, Isopropyl myristate, Cetostearyl alcohol, Cetomacrogol 1000, Propylene 

glycol, Imidurea, Sodium phosphate, Citric acid monohydrate, Water purified. 

 

1.3. Φαπμακοηεσνική μοπθή 

 

Κνέια. 

 

1.4. Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία 

 

Κάεε g ηνέιαξ πενζέπεζ 0,5 mg fluticasone propionate (0,05% w/w). 

 

1.5. Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία 

 

ςθδκάνζμ πμο πενζέπεζ 30 g ηνέιαξ ηαζ θύθθμ μδδβζώκ πνήζδξ. 

 

1.6. Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία 

 

Σμπζηό ημνηζημζηενμεζδέξ. 

 

1.7. Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ 

 

ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μεκάκδνμο 54, 104 31 Αεήκα, Σδθ.: 210 5224830, Φαλ: 210 5224838, E-mail: 

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

 

1.8. Παπαζκεςαζηήρ 

 

Φανιαηεοηζηή Βζμιδπακία PROEL Δπαι. Γ. Κμνώκδξ Α.Δ. 

  

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

ΓΘΑΣΡΟ Α 

 

2.1. Γενικέρ πληποθοπίερ 

 

Η ηνέια Flutarzole
® 

εκδείηκοηαζ βζα ηδκ ακαημύθζζδ από θθεβιμκώδεζξ ηαζ ηκδζιώδεζξ 

δενιαημπάεεζεξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα ημπζηά ζηενμεζδή. 

 

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

 

Θεπαπεία θλεγμονωδών δεπμαηοπαθειών: 

Η ηνέια Flutarzole
® 

εκδείηκοηαζ ζε εκήθζηεξ, παζδζά ηαζ ανέθδ δθζηίαξ άκς ηςκ ηνζώκ ιδκώκ πμο 

δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ιζηνόηενδξ ζζπύμξ ημνηζημζηενμεζδή, βζα ηδκ ακαημύθζζδ από θθεβιμκώδεζξ 

ηαζ ηκδζιώδεζξ δενιαημπάεεζεξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα ημπζηά ζηενμεζδή όπςξ: 

- Έηγεια ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο αημπζημύ, ημο παζδζημύ ηαζ ημο δζζημεζδμύξ εηγέιαημξ 

- Ογώδδξ ηκήθδ 

- Φςνίαζδ (ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηηεηαιέκδξ ηαηά πθάηεξ) 

- Νεονμδενιαηίηζδεξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο απθμύ θεζπήκα 

- Οιαθόξ θεζπήκαξ 

- ιδβιαημννμσηή δενιαηίηζδα 

- Ακηζδνάζεζξ εοαζζεδζίαξ ελ επαθήξ 

- Γζζημεζδήξ ενοεδιαηώδδξ θύημξ 

- ε βεκζηή ενοενμδενιία ςξ ζοιπθδνςιαηζηό ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ημνηζημεεναπείαξ 

- Ακηζδνάζεζξ από δήβιαηα εκηόιςκ 

- Ιδνώα 

Μείωζη ηος κινδύνος ςποηποπήρ ηος σπόνιος ςποηποπιάζονηορ αηοπικού εκζέμαηορ: 

Η ηνέια Flutarzole
® 

εκδείηκοηαζ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηζκδύκμο οπμηνμπήξ ημο πνόκζμο 

οπμηνμπζάγμκημξ αημπζημύ εηγέιαημξ από ηδ ζηζβιή πμο έκα μλύ επεζζόδζμ εεναπεοεεί 

απμηεθεζιαηζηά. 

 

2.3. Ανηενδείξειρ 

 

Τπενεοαζζεδζία ζε μπμζμδήπμηε ζοζηαηζηό ημο πνμσόκημξ 

Ρμδόπνμοξ αηιή 

Κμζκή αηιή 

Πενζζημιαηζηή δενιαηίηζδα 

Πνςημπαεή δενιαηζηά θμζιώδδ κμζήιαηα (π.π. απθόξ ένπδξ, ακειεοθμβζά) 

Πενζπνςηηζηόξ ηαζ βεκκδηζηόξ ηκδζιόξ 

Η πνήζδ ηςκ δενιαημθμβζηώκ ζδζμζηεοαζιάηςκ πμο πενζέπμοκ πνμπζμκζηή θθμοηζηαγόκδ δεκ 

εκδείηκοκηαζ ζηδ εεναπεία πνςημπαεώκ επζιμθοζιέκςκ δενιαηζηώκ αθααώκ πμο μθείθμκηαζ ζε 

ιοηδηζάζεζξ ή ααηηδνζαηέξ θμζιώλεζξ ηαζ δενιαημπάεεζεξ ζε ανέθδ ιζηνόηενα ηςκ ηνζώκ ιδκώκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ δενιαηίηζδαξ ηαζ ελακεδιάηςκ από ανεθζηέξ πάκεξ. 

Σα ημπζηά ζηεοάζιαηα ημνηζημζηενμεζδώκ δε εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε πενίπηςζδ 

αδζάβκςζηδξ δενιαημπάεεζαξ. Αηόιδ, εα πνέπεζ κα απμθεύβεηαζ δ πνήζδ ημοξ ζε άημκα έθηδ ηαζ ζε 

εβηαύιαηα, επεζδή πανειπμδίγμοκ ηδκ επμύθςζδ. 

 

2.4. Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη 

 

2.4.1. Γενικά 

 

Λόβς ηςκ ακεπζεύιδηςκ εκενβεζώκ από πζεακή απμννόθδζδ απαζηείηαζ πνμζμπή όηακ εθανιόγεηαζ 

ζε ιεβάθεξ επζθάκεζεξ δένιαημξ ή ζε παναηεηαιέκδ πμνήβδζδ, ζδζαίηενα ζηα παζδζά, ηαεώξ ηαζ ζε 

αζεεκείξ ιε αανζέξ κεθνμπάεεζεξ, αζιμνναβζηή δζάεεζδ ηαζ ζε επζηείιεκμοξ ειαμθζαζιμύξ. 

Να απμθεύβεηαζ δ ιαηνόπνμκδ πνήζδ ιεβάθςκ δόζεςκ ζε εηηεηαιέκεξ επζθάκεζεξ ημο ζώιαημξ. 

Ιδζαίηενα ζε ανέθδ ηαζ ιζηνά παζδζά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαηαζημθή ηςκ επζκεθνζδίςκ. Σα παζδζά 

ηαζ ηα ανέθδ έπμοκ ιεβαθύηενμ πδθίημ επζθάκεζαξ ζώιαημξ πνμξ ζςιαηζηό αάνμξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ 

εκήθζηεξ, επμιέκςξ ζε ζύβηνζζδ ιε ημοξ εκήθζηεξ ηα παζδζά ιπμνμύκ ακαθμβζηά κα απμννμθήζμοκ 

ιεβαθύηενεξ πμζόηδηεξ ημπζηώκ ημνηζημζηενμεζδώκ ηαζ επμιέκςξ εα είκαζ πενζζζόηενμ εοάθςηα ζηδ 

ζοζηδιαηζηή ημλζηόηδηα. 
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Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ ηνέια Flutarzole
®
 εα πνέπεζ κα δίκεηαζ πνμζμπή ώζηε κα αθείθεηαζ δ 

ιζηνόηενδ δοκαηή πμζόηδηα πμο ιαξ δίκεζ ηα εεναπεοηζηά απμηεθέζιαηα. 

Να ιδ βίκεηαζ πνήζδ ημπζηώκ ημνηζημζηενμεζδώκ πένακ ηςκ ηνζώκ εαδμιάδςκ, πςνίξ επακελέηαζδ 

από δενιαημθόβμ. 

Μεηά από επακεζθδιιέκδ εθανιμβή, ημοθάπζζημκ 10-15 διενώκ, ιπμνεί κα παναηδνδεεί πνμζςνζκή 

ιείςζδ ή απώθεζα ηδξ δναζηζηόηδηαξ ηςκ ημνηζημζηενμεζδώκ (ζδίςξ ηςκ θεμνζςιέκςκ), θόβς 

ηαποθύθαλδξ. Σμ θαζκόιεκμ αοηό απμηαείζηαηαζ ιεηά από δζαημπή ηδξ πνήζδξ μθίβςκ διενώκ ή 

εαδμιάδςκ. 

Σμ πνόζςπμ, πενζζζόηενμ από άθθα ιένδ ημο ζώιαημξ, ιπμνεί κα ειθακίζεζ αηνμθζηέξ ιεηααμθέξ 

ιεηά από ιαηνόπνμκδ εεναπεία ιε ημπζηά ημνηζημζηενμεζδή ζζπονήξ δνάζδξ. Αοηό πνέπεζ κα θδθεεί 

οπόρδ όηακ βίκεηαζ εεναπεία δενιαημπαεεζώκ όπςξ ρςνίαζδ, δζζημεζδήξ ενοεδιαηώδδξ θύημξ ηαζ 

ζμαανό έηγεια. 

Όηακ εθανιόγεηαζ ζηεβακή επίδεζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζύζηαζδ βζα ηαεανζζιό ημο δένιαημξ, ώζηε 

αηόιδ κα απμθεοπεεί εκδεπόιεκδ επζιόθοκζδ. 

Δκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ ηαηαννάηηδ ηαζ βθαύηςια όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πενζμπή πθδζίμκ ηςκ 

μθεαθιώκ βζα παναηεηαιέκμ πνμκζηό δζάζηδια. 

Ακ βίκεζ ημπζηή πνήζδ ζηα αθέθανα, πνεζάγεηαζ πνμζμπή ώζηε ημ θάνιαημ κα ιδκ έθεεζ ζε επαθή ιε 

ημκ μθεαθιό ηαζ κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ ημπζημύ ενεεζζιμύ ή βθαοηώιαημξ. 

Σα ημπζηά ζηενμεζδή ιπμνεί κα είκαζ επζηίκδοκα ζηδκ ρςνίαζδ βζα μνζζιέκμοξ θόβμοξ ζημοξ μπμίμοξ 

πενζθαιαάκμκηαζ δ οπμηνμπή πμο ειθακίγεηαζ ιε ηδ δζαημπή ηδξ εεναπείαξ, δ ακάπηολδ 

ακεηηζηόηδηαξ, μ ηίκδοκμξ βεκζηεοιέκδξ θθοηηαζκώδμοξ ρςνίαζδξ ηαζ δ ειθάκζζδ ημπζηήξ ή 

ζοζηδιαηζηήξ ημλζηόηδηαξ μθεζθόιεκδξ ζηδκ επζδείκςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο θνάβιαημξ ζημ δένια. 

Ακ πνδζζιμπμζδεεί ζε ρςνίαζδ είκαζ ζδιακηζηή δ πνμζεηηζηή επίαθερδ ημο αζεεκμύξ από εζδζηό. 

Όηακ εεναπεύμκηαζ θθεβιμκώδεζξ αθάαεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ιμθοκεεί, εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαηάθθδθδ 

ακηζιζηνμαζαηή εεναπεία. Οπμζαδήπμηε επέηηαζδ ηδξ θμίιςλδξ, απαζηεί δζαημπή ηδξ ημπζηήξ 

ημνηζημεεναπείαξ ηαζ ζοζηδιαηζηή πμνήβδζδ ακηζιζηνμαζαηώκ θανιάηςκ. 

Η ααηηδνζαηή ιόθοκζδ οπμαμδεείηαζ ζε πενζαάθθμκ εενιό ηαζ οβνό, ημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ  ιε ηδ 

ζηεβακή επίδεζδ, βζα αοηό ημ δένια εα πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ πνζκ εθανιμζεεί δ κέα ζηεβακή 

επίδεζδ. 

 

2.4.2. Ηλικιυμένοι 

 

Βθέπε παν. 2.3 Ακηεκδείλεζξ ηαζ παν. 2.4 Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ ηαζ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ. 

 

2.4.3. Κύηζη 

 

Η πμνήβδζδ πνμπζμκζηήξ θθμοηζηαγόκδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηύδζδξ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιόκμ ακ ημ 

ακαιεκόιεκμ όθεθμξ δζηαζμθμβεί ημκ πζεακό ηίκδοκμ βζα ημ έιανομ. ε ηέημζα πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ 

κα πμνδβείηαζ ζε ιεβάθεξ πμζόηδηεξ ή βζα ιαηνύ πνμκζηό δζάζηδια. 

 

2.4.4. Γαλοςσία 

 

Όηακ δ πνήζδ ημνηζημζηενμεζδώκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εδθαζιμύ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ από ημ 

βζαηνό, δ πμζόηδηα ημο θανιάημο ηαζ δ δζάνηεζα εεναπείαξ εα πνέπεζ κα πενζμνίγμκηαζ ζημ εθάπζζημ. 

 

2.4.5. Παιδιά 

 

Μόκμ βζα παζδζά ηαζ ανέθδ δθζηίαξ άκς ηςκ ηνζώκ ιδκώκ πμο δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ιζηνόηενδξ 

ζζπύμξ ημνηζημζηενμεζδή. 

Βθέπε παν. 2.3 Ακηεκδείλεζξ ηαζ παν. 2.4 Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ ηαζ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ. 
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2.4.6. Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανών 

 

Γεκ έπεζ ακαθενεεί. 

 

2.4.7. Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα 

 

Η ηνέια Flutarzole
® 

πενζέπεζ ημ έηδμπμ imidurea ημ μπμίμ απεθεοεενώκεζ ίπκδ θμνιαθδεΰδδξ ςξ 

πνμσόκ δζάζπαζδξ. Η θμνιαθδεΰδδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθθενβζηή εοαζζεδημπμίδζδ ή ενεεζζιό 

ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ επαθή. 

 

2.5.   Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ 

 

Γεκ έπμοκ ακαθενεεί. 

 

2.6. Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ 

 

Θεπαπεία θλεγμονωδών δεπμαηοπαθειών: 

ε εκήθζηεξ, παζδζά ηαζ ανέθδ άκς ηςκ ηνζώκ ιδκώκ αθείθεηαζ ιία ιζηνή πμζόηδηα ηνέιαξ ζηδκ 

πνμζαεαθδιέκδ επζθάκεζα ιία ή δύμ θμνέξ ηδκ διένα (αθ. παν. 2.4 Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ ηαζ 

πνμεζδμπμζήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ). 

Μείωζη ηος κινδύνος ςποηποπήρ ηος σπόνιος ςποηποπιάζονηορ αηοπικού εκζέμαηορ: 

Μόθζξ έκα μλύ επεζζόδζμ ακηζιεηςπζζεεί απμηεθεζιαηζηά, δ ζοπκόηδηα επάθεζρδξ πνέπεζ κα ιεζςεεί 

ζε ιία θμνά ηδκ διένα, δύμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα πςνίξ επζηάθορδ. 

Η επάθεζρδ εα πνέπεζ κα ζοκεπίγεηαζ ζε όθεξ ηζξ πενζμπέξ πμο έπμοκ επδνεαζεεί πνμδβμύιεκα ή ζε 

πενζμπέξ πμο είκαζ βκςζηό όηζ ιπμνμύκ κα οπμηνμπζάζμοκ. Η ηαηηζηή αοηή πνέπεζ κα ζοκμδεύεηαζ 

από ηαεδιενζκή πνήζδ ιαθαηηζηώκ. Η ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα επακελεηάγεηαζ ζε ηαηηζηή αάζδ (αθέπε 

παν. 2.4 Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ ηαζ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ). 

 

2.7. Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη 

 

Ολεία οπενδμζμθμβία είκαζ απίεακμ κα ζοιαεί, εκημύημζξ ζε πενίπηςζδ πνόκζαξ οπενδμζμθμβίαξ ή 

ηαηήξ πνήζδξ είκαζ δοκαηόκ κα ειθακζζεμύκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο οπενημνηζημεζδζζιμύ, όπςξ ηαζ 

ιε μπμζμδήπμηε ημνηζημζηενμεζδέξ ηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα δζαημπεί δ πμνήβδζδ 

ζηαδζαηά. Πάκηςξ θόβς ημο ηζκδύκμο μλείαξ επζκεθνζδζηήξ ηαηαζημθήξ, αοηό πνέπεζ κα βίκεηαζ ηάης 

από ζαηνζηή παναημθμύεδζδ. 

 

Σηλ. Κένηπος Δηληηηπιάζευν: 210 7793777. 

 

2.8. Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ 

 

Οζ ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ ακαθένμκηαζ παναηάης ακά μνβακζηό ζύζηδια ημο ζώιαημξ ηαζ 

ζοπκόηδηα. Ο αηόθμοεμξ παναηηδνζζιόξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ηαλζκόιδζδ ηςκ ακεπζεύιδηςκ 

εκενβεζώκ: πμθύ ζοπκέξ (>1/10), ζοπκέξ (>1/100, 1<10), όπζ ζοπκέξ (>1/1.000, <1/100), ζπάκζεξ 

(>1/10.000, <1/1.000), πμθύ ζπάκζεξ (<1/10.000) πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιειμκςιέκςκ 

πενζζηαηζηώκ. 

 

Μολύνζειρ και λοιμώξειρ 

Πμθύ ζπάκζεξ: Γεοηενμπαεήξ θμίιςλδ,  

Γεοηενμπαεήξ θμίιςλδ ζδζαίηενα όηακ εθανιόγεηαζ ζηεβακή επίδεζδ είηε ζε πηοπέξ ημο δένιαημξ, 

έπεζ ακαθενεεί ιε ηδ πνήζδ ημνηζημζηενμεζδώκ. 
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Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ 

Πμθύ ζπάκζεξ: Τπενεοαζζεδζία. 

Ακ ειθακζζεμύκ ζοιπηώιαηα οπενεοαζζεδζίαξ, εα πνέπεζ δ πμνήβδζδ κα ζηαιαηήζεζ αιέζςξ. 

 

Ενδοκπινικέρ διαηαπασέρ 

Πμθύ ζπάκζεξ: Υαναηηδνζζηζηά οπενημνηζημεζδζζιμύ. 

Παναηεηαιέκδ πνήζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ημνηζημζηενμεζδώκ ή εεναπεία ζε εηηεηαιέκεξ πενζμπέξ 

ημο ζώιαημξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ανηεηή ζοζηδιαηζηή απμννόθδζδ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο οπενημνηζημεζδζζιμύ. 

Σμ απμηέθεζια αοηό είκαζ πενζζζόηενμ πζεακό κα ζοιαεί ζε ανέθδ ηαζ παζδζά ηαζ εθόζμκ 

εθανιόγεηαζ ζηεβακή επίδεζδ. ηα ανέθδ, ηα ζπάνβακα ιπμνεί κα θεζημονβήζμοκ ζακ ζηεβακή 

επίδεζδ (αθ. παν. 2.4 Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ ηαζ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαηά ηδ πνήζδ). 

 

Αγγειακέρ διαηαπασέρ 

Πμθύ ζπάκζεξ: Γζαζημθή ηςκ επζθακεζαηώκ αζιμθόνςκ αββείςκ. 

Παναηεηαιέκδ ηαζ έκημκδ εεναπεία ιε ζηεοάζιαηα ημνηζημζηενμεζδώκ πμθύ ζζπονήξ δνάζδξ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ δζαζημθή ηςκ επζθακεζαηώκ αζιμθόνςκ αββείςκ. 

 

Διαηαπασέρ ηος δέπμαηορ και ηος ςποδόπιος ιζηού 

οπκέξ: Κκδζιόξ. 

Όπζ ζοπκέξ: Σμπζηόξ ηαύζμξ. 

Πμθύ ζπάκζεξ: Λέπηοκζδ, βναιιμεζδείξ νααδώζεζξ, οπενηνίπςζδ ηαζ ιεηααμθή ζηδ 

πνώζδ ημο δένιαημξ, αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ, πανόλοκζδ ηδξ 

δενιαημπάεεζαξ, θθοηηαζκώδδξ ρςνίαζδ. 

Έπμοκ ακαθενεεί ημπζηόξ ηαύζμξ ηαζ ηκδζιόξ, πάκηςξ ζε ηθζκζηέξ ιεθέηεξ δ ζοπκόηδηα αοηώκ ηςκ 

ακεπζεύιδηςκ εκενβεζώκ ήηακ βεκζηά ζοβηνίζζιδ ιε ημ εζημκζηό θάνιαημ ηαζ ηα θάνιαηα ιε ηα 

μπμία ζοβηνίεδηε. 

Παναηεηαιέκδ ηαζ έκημκδ εεναπεία ιε ζηεοάζιαηα ημνηζημζηενμεζδώκ πμθύ ζζπονήξ δνάζδξ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ημπζηέξ αηνμθζηέξ ιεηααμθέξ ζημ δένια όπςξ θέπηοκζδ, βναιιμεζδείξ νααδώζεζξ, 

οπενηνίπςζδ ηαζ ιεηααμθή ζηδ πνώζδ ημο δένιαημξ. 

Πανόλοκζδ ηςκ ζδιείςκ ηαζ ζοιπηςιάηςκ ηδξ δενιαημπάεεζαξ ηαζ αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ 

έπμοκ ακαθενεεί ιε ηδ πνήζδ ημνηζημζηενμεζδώκ. 

Η εεναπεία ηδξ ρςνίαζδξ ιε ημνηζημζηενμεζδέξ (είηε δ δζαημπή ημο) ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδ 

θθοηηαζκώδδ ιμνθή ηδξ κόζμο. 

 

2.9 Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ ζε πεπίπηυζη πος παπαλείτει να πάπει κάποια δόζη 

 

Δάκ πνέπεζ κα θαιαάκεηε ημ θάνιαημ ζοκεπώξ ηαζ παναθείρεηε ιία δόζδ, εα πνέπεζ κα πάνεηε ηδ 

δόζδ αοηή ημ ηαπύηενμ δοκαηόκ. Δάκ, εκημύημζξ, πθδζζάγεζ δ ώνα βζα ηδκ επόιεκδ δόζδ ιδ θάαεηε ηδ 

δόζδ πμο παναθείραηε, αθθά ζοκεπίζηε ηακμκζηά ηδ εεναπεία. 

Μδ δζπθαζζάγεηε ηζξ δόζεζξ. 

 

2.10 Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ για ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ 

 

Ακαβνάθεηαζ ζηδκ ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή ζοζηεοαζία. 

ε πενίπηςζδ πμο δ διενμιδκία αοηή έπεζ πανέθεεζ ιδκ ημ πνδζζιμπμζήζεηε. 

 

2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ 

 

Φοθάζζεηαζ ζε εενιμηναζία παιδθόηενδ ηςκ 25ºC. 
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2.12 Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών 

 

15 Απνζθίμο 2011. 

 

 

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 Σμ θάνιαημ αοηό ζαξ ημ έβναρε μ βζαηνόξ ζαξ ιόκμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζαηνζηό ζαξ πνόαθδια. 

Γεκ εα πνέπεζ κα ημ δίκεηε ζε άθθα άημια ή κα ημ πνδζζιμπμζήζεηε βζα ηάπμζα άθθδ πάεδζδ, 

πςνίξ πνμδβμοιέκςξ κα έπεηε ζοιαμοθεοεεί ημ βζαηνό ζαξ. 

 Δάκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ειθακζζεεί ηάπμζμ πνόαθδια ιε ημ θάνιαημ, εκδιενώζηε 

αιέζςξ ημ βζαηνό ή ημ θανιαημπμζό ζαξ. 

 Δάκ έπεηε μπμζαδήπμηε ενςηδιαηζηά βύνς από ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμύκ ημ θάνιαημ πμο 

θαιαάκεηε ή πνεζάγεζηε ηαθύηενδ εκδιένςζδ βζα ημ ζαηνζηό ζαξ πνόαθδια, ιδ δζζηάζεηε κα 

γδηήζεηε ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ από ημ βζαηνό ή ημ θανιαημπμζό ζαξ. 

 Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηό ηαζ αζθαθέξ ημ θάνιαημ πμο ζαξ πμνδβήεδηε εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο ζαξ δόεδηακ. 

 Γζα ηδκ αζθάθεζά ζαξ ηαζ ηδκ οβεία ζαξ είκαζ απαναίηδημ κα δζααάζεηε ιε πνμζμπή ηάεε 

πθδνμθμνία πμο αθμνά ημ θάνιαημ πμο ζαξ πμνδβήεδηε. 

 Να ιδ δζαηδνείηε ηα θάνιαηα ζε ενιάνζα ημο θμοηνμύ, δζόηζ δ γέζηδ ηαζ δ οβναζία ιπμνεί κα 

αθθμζώζμοκ ημ θάνιαημ ηαζ κα ημ ηαηαζηήζμοκ επζαθααέξ βζα ηδκ οβεία ζαξ. 

 Να ιδκ ηναηάηε θάνιαηα πμο δεκ ηα πνεζάγεζηε πθέμκ ή πμο ήδδ έπμοκ θήλεζ. 

 Γζα ιεβαθύηενδ αζθάθεζα ηναηάηε όθα ηα θάνιαηα ζε αζθαθέξ ιένμξ ιαηνζά από ηα παζδζά. 

 

 

4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ 

 

Σμ θάνιαημ αοηό πμνδβείηαζ ιόκμ ιε ζαηνζηή ζοκηαβή. 

 

 


