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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Gynosant®
200 mg ηαράηζα ζηθδνά, Φθμοημκαγυθδ

1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ

1.1

Ονομαζία

Gynosant®
1.2

ύνθεζη

Γναζηζηή μοζία: Φθμοημκαγυθδ
Έηδμπα: Λαηηυγδ ιμκμτδνζηή/Lactose monohydrate, Κοηηανίκδ ιζηνμηνοζηαθθζηή/Cellulose
microcrystalline, Κμθθμεζδέξ άκοδνμ πονίηζμ/Colloidal anhydrous silica, Μαβκήζζμ ζηεαηζηυ/ Magnesium
stearate, Νάηνζμ θαμονοθμεεζσηυ/Sodium Lauryl Sulfate, Άιοθμ ανααμζίημο πνμγεθαηζκμπμζδιέκμ/Starch
maize pregelatinized. Σφκεεζδ ηεκήξ ηάρμοθαξ/Composition of empty capsule: Τζηακίμο
δζμλείδζμ/Titanium dioxide CI 77891 E171, Εεθαηίκδ/Gelatin.
1.3

Φαπμακοηεσνική μοπθή

Καράηζα, ζηθδνά
1.4

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία

Καράηζα ηςκ 200 mg.
1.5

Πεπιγπαθή-ςζκεςαζία

Κμοηί πμο πενζέπεζ 7 ή 14 ζηθδνά ηαράηζα ζε blister PVC/PVDC – Αθμοιζκίμο.
1.6

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία

Ακηζιοηδηζαζζηυ
1.7

Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ

TARGET PHARMA Ltd, Μεκάκδνμο 54, 10431 Αεήκα, Δθθάδα
Τδθ.: 210.5224830, Φαλ: 210.5224838, e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
1.8

Παπαζκεςαζηήρ

KΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ Φανιαηεοηζηή Βζμιδπακία, Λ. Πάνκδεμξ 189, Απανκαί-Αηηζηή. Τδθ: 210-2402404-7.
1.9

ςζκεςαζηήρ

KΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ Φανιαηεοηζηή Βζμιδπακία, Λ. Πάνκδεμξ 189, Απανκαί-Αηηζηή. Τδθ: 210-2402404-7.

2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ
Α

2.1

Γενικέρ πληποθοπίερ

Ζ Φθμοημκαγυθδ είκαζ έκα ακηζιοηδηζαζζηυ θάνιαημ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ εεναπεία θμζιχλεςκ
πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιφηδηεξ.
2.2

Ενδείξειρ:

1. Κνοπημημηηζηέξ θμζιχλεζξ, πενζθαιαακυιεκδξ ηδξ ηνοπημημηηζηήξ ιδκζββίηζδαξ ηαζ θμζιχλεςκ
άθθςκ πενζμπχκ (π.π. πκεφιμκεξ, δένια). Ακμζμεπανηείξ λεκζζηέξ ηαζ αζεεκείξ ιε AIDS, ηαεχξ ηαζ
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αζεεκείξ ιε ιεηαιυζπεοζδ μνβάκςκ ή άθθα αίηζα ακμζμηαηαζημθήξ ιπμνμφκ κα οπμαθδεμφκ ζε
εεναπεία. H Φθμοημκαγυθδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πνυθδρδ οπμηνμπχκ ηνοπημημηηζηχκ
θμζιχλεςκ ζε αζεεκείξ ιε AIDS.
Γεκζηεοιέκδ ηακηζκηίαζδ πενζθαιαακυιεκδξ ηδξ ηακηζκηαζιίαξ ζε ηθζκζηά ζηαεενμφξ ηαζ ιδ
μοδεηενμπεκζημφξ αννχζημοξ, ηδξ δζάζπανηδξ ηακηζκηίαζδξ ηαζ ηςκ εζηζαηχκ ηακηζκηζάζεςκ
(θμζιχλεζξ ημο πενζημκαίμο, ημο εκδμηανδίμο, ηςκ πκεοιυκςκ ηαζ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ).
Δπίζδξ ιπμνμφκ κα οπμαθδεμφκ ζε εεναπεία ιε ημ θάνιαημ αζεεκείξ ιε ηαημήεδ κεμπθάζιαηα ή
εονζζηυιεκμζ ζε ιμκάδεξ εκηαηζηήξ εεναπείαξ, ηαεχξ ηαζ αζεεκείξ θαιαάκμκηεξ ηοηηανμζηαηζηά ή
ακμζμηαηαζηαθηζηά θάνιαηα. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ βζα ηζξ εκδείλεζξ 1. ηαζ 2. πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ
εεναπείαξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ ηαθθζένβεζεξ ή κα βίκμοκ ηαηάθθδθεξ ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ
(άιεζδ ιζηνμζηυπδζδ, αζμρίεξ, μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ) βζα κα απμιμκςεεί ηαζ ηαοημπμζδεεί μ
αζηζμθμβζηυξ πανάβςκ.
Δκ ης αάεεζ εκδδιζηέξ ιοηδηζάζεζξ πενζθαιαάκμοζεξ ηδκ ημηηζδζμσδμιοηδηίαζδ, ηδκ
παναημηηζδζμσδμιοηδηίαζδ, ηδ ζπμνμηνίπςζδ ηαζ ηδκ ζζημπθάζιςζδ ζε ιδ ακμζμηαηαζηαθιέκμοξ
αζεεκείξ.
Κακηζκηίαζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ: Σημιαημθανοββζηή, μζζμθαβζηή ηακηζκηίαζδ (ςξ εκαθθαηηζηή ηδξ
ημπζηήξ εεναπείαξ), ιδ δζδεδηζηέξ ανμβπμπκεοιμκζηέξ ηακηζκηζάζεζξ. Κακηζκημονία, πνυκζα
αθεκκμβμκμδενιαηζηή ηακηζκηίαζδ. Φνυκζα αηνμθζηή ζημιαηζηή ηακηζκηίαζδ (ζημιαηίηζδα ελ
μδμκημζημζπζχκ), ςξ εκαθθαηηζηή ηδξ ημπζηήξ εεναπείαξ. Αζεεκείξ ηονίςξ ιε δζαηαναπέξ
ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ιπμνμφκ κα οπμαθδεμφκ ζε εεναπεία ιε ημ
θάνιαημ.
Κακηζκηίαζδ ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ:
- Κμθπζηή ηακηζκηίαζδ ςξ εκαθθαηηζηή ηδξ ημπζηήξ εεναπείαξ (ιυκμ ζηδκ εθ’ άπαλ πμνήβδζδ ηςκ
ηαρμοθχκ ηςκ 150 mg)
α) μλεία
α) οπμηνμπζάγμοζα, εθ’ υζμκ δ κυζμξ έπεζ επζαεααζςεεί ιε ηαθθζένβεζα.
- Κακηζκηζαζζηή ααθακίηζξ.
Γενιαημθοηζάζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ δενιαημθοηίαζδ πμδχκ, ρζθμφ δένιαημξ, ιδνμβεκκδηζηχκ
πηοπχκ, ηδκ πμζηζθυπνμο πζηονίαζδ, ηδ δενιαημθοηίαζδ ηςκ μκφπςκ (μκοπμιοηδηίαζδ) ηαζ
δενιαηζηέξ θμζιχλεζξ μθεζθυιεκεξ ζηδκ Candida.
Σημείφζη: Ζ ζοζηδιαηζηή εεναπεία ζηζξ παναπάκς εκδείλεζξ πνμηζιάηαζ υηακ δ θμίιςλδ εηηείκεηαζ
ζε ιεβάθδ πενζμπή ημο δένιαημξ, αθμνά ημ ηνζπςηυ ηδξ ηεθαθήξ ή αννχζημοξ ιε δζαηαναβιέκμοξ
αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ, ηαηή ακηαπυηνζζδ ζηδ ημπζηή εεναπεία ηαζ επζιμκή ηδξ ιοηδηζαζζηήξ
θμίιςλδξ πανά ηδ εεναπεία.
Πνυθδρδ ηςκ ιοηδηζαζζηχκ θμζιχλεςκ ζε αζεεκείξ ιε μοδεηενμπεκία ηαζ ηαημήεεζξ κυζμοξ πμο
πνμδζαεέημοκ ζηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ θμζιχλεςκ ςξ απμηέθεζια πδιεζμεεναπείαξ ιε ηοηηανμζηαηζηά
θάνιαηα ή αηηζκμεεναπείαξ ηαζ ηαηυπζκ ιεηαιυζπεοζδ ιοεθμφ. Δθζζηάηαζ δ πνμζμπή ζημ βεβμκυξ υηζ
δ πνυκζα πμνήβδζδ αγμθχκ αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα ακάπηολδξ C. krusei, Aspergillus, Mucorales,
Fusarium, C. glabrata, πμο ζοπκά πανμοζζάγμοκ θοζζηή ακημπή ζηζξ αγυθεξ. Ζ εεναπεία ιπμνεί κα
ανπίζεζ πνζκ ηδ βκςζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ ενβαζηδνζαηχκ
ελεηάζεςκ, ςζηυζμ, αιέζςξ ιεηά ηδ θήρδ ηςκ ακςηένς απμηεθεζιάηςκ, δ ακηζθμζιχδδξ εεναπεία
πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ ακάθμβα.

Φνήζδ ζε παζδζά
H Φθμοημκαγυθδ δε εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηνζπμθοηία ημο ηνζπςημφ ηδξ ηεθαθήξ.
2.3

Ανηενδείξειρ:

H Φθμοημκαγυθδ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε αζεεκείξ ιε βκςζηή εοαζζεδζία ζημ θάνιαημ ή ζε
μπμζμδήπμηε απυ ηα αδνακή έηδμπα ημο ή ζε ζοββεκή ζηεοάζιαηα αγμθχκ.
H Φθμοημκαγυθδ δεκ πνέπεζ κα ζοβπμνδβείηαζ ιε ζζζαπνίδδ ή ηενθεκαδίκδ μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηυ υηζ
παναηείκμοκ ημ δζάζηδια QT ηαζ ιεηααμθίγμκηαζ απυ ημ έκγοιμ CYP3A4. (αθέπε 2.5- Αθθδθεπζδνάζεζξ
ιε άθθα θάνιαηα ηαζ άθθεξ ιμνθέξ αθθδθεπίδναζδξ).
2.4

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη:

2.4.1. Γενικά
Αζεεκείξ πμο πανμοζζάγμοκ αζμπδιζηέξ δζαηαναπέξ ηδξ δπαηζηήξ θεζημονβίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εεναπείαξ ιε Φθμοημκαγυθδ, εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ζηεκά βζα ηδ πζεακυηδηα ελέθζλδξ ζμαανήξ
δπαηζηήξ αθάαδξ.
Ζ Φθμοημκαγυθδ εα πνέπεζ κα δζαηυπηεηαζ εάκ πανμοζζαζημφκ ηθζκζηά ζοιπηχιαηα ηαζ ζδιεία
εκδεζηηζηά δπαηζηήξ κυζμο ηα μπμία ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζηδκ Φθμοημκαγυθδ.
2

Target Pharma Ltd.

PIL_2450403_v.01

Δάκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ πανμοζζαζημφκ ελακεήιαηα, μζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα
παναημθμοεμφκηαζ ζηεκά ηαζ ημ θάνιαημ εα πνέπεζ κα δζαηυπηεηαζ εάκ μζ αθάαεξ ελαημθμοεμφκ κα
ελεθίζζμκηαζ.
Σε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ ηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ αγυθεξ, έπεζ ακαθενεεί ακαθοθαηηζηή ακηίδναζδ.
Ονζζιέκεξ αγυθεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Φθμοημκαγυθδξ, έπμοκ ζοζπεηζζεεί ιε πανάηαζδ ημο
δζαζηήιαημξ QT ζημ δθεηηνμηανδζμβνάθδια. Καηά ηδκ παναημθμφεδζδ ημο θανιάημο ιεηά ηδκ
ηοηθμθμνία ημο ζηδκ αβμνά ακαθένεδηακ πμθφ ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ πανάηαζδξ ημο δζαζηήιαημξ QT
ζημ δθεηηνμηανδζμβνάθδια ηαζ torsade de pointes ζε αζεεκείξ ζημοξ μπμίμοξ είπε πμνδβδεεί
Φθμοημκαγυθδ. Πανυθμ πμο δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ Φθμοημκαγυθδξ ηαζ πανάηαζδξ ημο δζαζηήιαημξ QT
δεκ έπεζ επανηχξ εειεθζςεεί, δ Φθμοημκαγυθδ πνέπεζ κα πμνδβείηαζ ιε πνμζμπή ζε αζεεκείξ ιε
εκδεπυιεκεξ πνμαννοειζηέξ ηαηαζηάζεζξ υπςξ:
- Σοββεκή ή ηεηιδνζςιέκδ επίηηδηδ πανάηαζδ ημο δζαζηήιαημξ QT.
- Μομηανδζμπάεεζα, ζδίςξ υηακ οπάνπεζ ηανδζαηή ακεπάνηεζα.
- Φθεαμημιαζηή αναδοηανδία.
- Δκενβέξ ζοιπηςιαηζηέξ αννοειίεξ.
- Ταοηυπνμκδ εεναπεοηζηή αβςβή βζα ηδκ μπμία είκαζ βκςζηυ υηζ παναηείκεζ ημ δζάζηδια QT.
- Ζθεηνμθοηζηέξ δζαηαναπέξ υπςξ οπμηαθζαζιία, οπμιαβκδζζαζιία ηαζ οπαζαεζηζαζιία. (Βθέπε 2.5
Αθθδθεπζδνάζεζξ ιε άθθα θάνιαηα ηαζ άθθεξ ιμνθέξ αθθδθεπίδναζδξ)
Αζεεκείξ ιε ζπάκζα ηθδνμκμιζηά πνμαθήιαηα δοζακελίαξ ζηδ βαθαηηυγδ, ακεπάνηεζαξ ηδξ Lapp
θαηηάζδξ ή δοζαπμννυθδζδξ βθοηυγδξ-βαθαηηυγδξ δε εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ αοηυ ημ θάνιαημ.
2.4.2.

Ηλικιυμένοι

Ακ δεκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ δζαηαναπήξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ, πνέπεζ κα πμνδβμφκηαζ μζ ζοκήεεζξ
δυζεζξ ημο θανιάημο ζε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ. Σε πενίπηςζδ κεθνζηήξ δοζθεζημονβίαξ (ηάεανζδ
ηνεαηζκίκδξ < 50 ml/min) αθέπε «Γμζμθμβία ζε αζεεκείξ ιε κεθνμπάεεζα».
2.4.3.

Κύηζη

Ζ πνήζδ ημο θανιάημο ζηδκ ηφδζδ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ, εηηυξ ηςκ αζεεκχκ ιε αανζέξ ηαζ
απεζθδηζηέξ βζα ηδ γςή ιοηδηζαζζηέξ θμζιχλεζξ, ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ Φθμοημκαγυθδ
εάκ ηα ακαιεκυιεκα μθέθδ απυ ηδ εεναπεία οπενηαθφπημοκ ημκ πζεακυ ηίκδοκμ ημλζηήξ επίδναζδξ επί
ημο ειανφμο.
Δπανηήξ ακηζζφθθδρδ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε βοκαίηεξ ζε ακαπαναβςβζηή δθζηία.
2.4.4. Γαλοςσία
Γεκ ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ ημο θανιάημο ζηζξ εδθάγμοζεξ ιδηένεξ.
2.4.5. Παιδιά
Βθέπε δμζμθμβία.
2.4.6.

Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν

Γεκ επδνεάγεζ ηδκ ζηακυηδηα μδήβδζδξ ή πεζνζζιμφ ιδπακδιάηςκ.
2.4.7.

Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα έκδοσα

Τμ πνμσυκ αοηυ πενζέπεζ θαηηυγδ. Αζεεκείξ ιε ζπάκζα ηθδνμκμιζηά πνμαθήιαηα δοζακελίαξ ζηδ
βαθαηηυγδ, ακεπάνηεζαξ ηδξ Lapp θαηηάζδξ ή δοζαπμννυθδζδξ βθοηυγδξ-βαθαηηυγδξ δε εα πνέπεζ κα
θαιαάκμοκ αοηυ ημ θάνιαημ.
2.5

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα

Δπεζδή δ Φθμοημκαγυθδ ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε άθθα θάνιαηα υπςξ ακηζπδηηζηά,
ζμοθθμκοθμονίεξ, οδνμπθςνμεεζαγίδδ, θαζκοκημΐκδ, ακηζζοθθδπηζηά απυ ημο ζηυιαημξ, νζθαιπζηίκδ,
ηοηθμζπμνίκδ, εεμθοθθίκδ, ηενθεκαδίκδ, γζδμαμοδίκδ, αζηειζγυθδ, αεκγμδζαγεπίκεξ, εκδμβεκή
ζηενμεζδή, ζζζαπνίδδ, νζθαιπμοηίκδ, ηαηνυθζιμ εάκ παίνκεηε ηάπμζα θάνιαηα κα ζοιαμοθεοηείηε ημ
βζαηνυ ζαξ, μ μπμίμξ εα ηνίκεζ ηζ πνέπεζ κα ηάκεηε ζε ηάεε πενίπηςζδ. Ζ ζφβπνμκδ πμνήβδζδ ιε
ζζγαπνίδδ ακηεκδείηκοηαζ.
3
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Δοζολογία

Δκήθζηεξ
1α.Γζα ηδ εεναπεία ηδξ ηνοπημημηηζηήξ ιδκζββίηζδαξ ηαζ ηνοπημημηηζηχκ θμζιχλεςκ άθθςκ πενζμπχκ
ημο ζχιαημξ δ ζοκήεδξ δυζδ είκαζ 400 mg ηδκ πνχηδ διένα ηδξ εεναπείαξ αημθμοεμφιεκδ απυ δυζδ
200-400 mg άπαλ διενδζίςξ. Ζ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ επί ηνοπημημηηζηχκ θμζιχλεςκ ελανηάηαζ
απυ ηδκ ηθζκζηή ηαζ ιοηδημθμβζηή ακηαπυηνζζδ ζηδ εεναπεία, αθθά ζοκήεςξ είκαζ ημοθάπζζημκ 6-8
εαδμιάδεξ επί ηνοπημημηηζηήξ ιδκζββίηζδαξ ή 10-12 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ανκδηζημπμίδζδ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ ημο ΔΝΥ.
1α.Γζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ οπμηνμπήξ ηδξ ηνοπημημηηζηήξ ιδκζββίηζδαξ ζε αζεεκείξ ιε AIDS, αθμφ μ
αζεεκήξ θάαεζ έκα μθμηθδνςιέκμ ανπζηυ ζπήια εεναπείαξ, δ Φθμοημκαγυθδ ιπμνεί κα πμνδβδεεί επ’
αυνζζημκ ζε διενήζζα δυζδ 100-200 mg.
2. Γζα ηδ εεναπεία ηδξ ηακηζκηαζιίαξ, ηδξ βεκζηεοιέκδξ ηακηζκηίαζδξ ηαζ άθθςκ αανεζχκ ηακηζκηζάζεςκ,
δ ζοκήεδξ δυζδ ημο θανιάημο είκαζ 400 mg ηδκ πνχηδ διένα ηδξ εεναπείαξ, αημθμοεμφιεκδ απυ
δυζδ 200 mg διενδζίςξ. Ακ πνεζαζηεί επί ακεπανημφξ ακηαπυηνζζδξ δ δυζδ ιπμνεί κα αολδεεί ζε
400 mg διενδζίςξ. Ζ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηθζκζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ αζεεκχκ.
3. Γζα ηζξ εκ ης αάεεζ ιοηδηζάζεζξ ιπμνεί κα απαζηδεμφκ δυζεζξ 200-400 mg διενδζίςξ βζα δζάζηδια
δζανηείαξ ιέπνζ 2 εηχκ. Ζ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ πνέπεζ κα ελαημιζηεφεηαζ.
4. Γζα ηδ εεναπεία ηδξ ζημιαημθανοββζηήξ ηακηζκηίαζδξ δ ζοκήεδξ δυζδ είκαζ 50-100 mg άπαλ
διενδζίςξ επί 7-14 διένεξ. Δάκ είκαζ ακαβηαίμ, ζε αζεεκείξ ιε αανζέξ δζαηαναπέξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο
ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, δ εεναπεία ιπμνεί κα ζοκεπζζηεί βζα ιαηνφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια. Γζα
ηδ εεναπεία ηδξ αηνμθζηήξ ζημιαηζηήξ ηακηζκηίαζδξ πμο παναηδνείηαζ επί ηεπκδηχκ μδμκημζημζπζχκ δ
ζοκήεδξ δυζδ είκαζ 50 mg άπαλ διενδζίςξ επί 14 διένεξ, πμνδβμφιεκδ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ εθανιμβή
ημπζηχκ ακηζζδπηζηχκ ιέηνςκ επί ηςκ μδμκημζημζπζχκ. Γζα ηδ εεναπεία άθθςκ ηακηζκηζαζζηχκ
θμζιχλεςκ ηςκ αθεκκμβυκςκ (εηηυξ ηδξ ημθπζηήξ ηακηζκηίαζδξ, αθέπε ηαηςηένς) π.π. ηδξ
μζζμθαβίηζδαξ, ηςκ ιδ δζδεδηζηχκ ανμβπμπκεοιμκζηχκ θμζιχλεςκ, ηδξ ηακηζκημονίαξ, ηδξ
πνυκζαξ αθεκκμδενιαηζηήξ ηακηζκηίαζδξ ηθπ., δ ζοκήεδξ απμηεθεζιαηζηή δυζδ είκαζ 50-100 mg
διενδζίςξ πμνδβμφιεκδ επί 14-30 διένεξ.
5. Γζα ηδ εεναπεία ηδξ ημθπζηήξ ηακηζκηίαζδξ ηαζ ηδξ ηακηζκηζαζζηήξ ααθακίηζδαξ πνέπεζ κα πμνδβμφκηαζ
150 mg απυ ημο ζηυιαημξ ςξ εθάπαλ δυζδ.
6. Γζα δενιαηζηέξ θμζιχλεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ δενιαημθοηίαζδ ηςκ πμδχκ, ημο ρζθμφ δένιαημξ ηαζ
ηςκ ιδνμβεκκδηζηχκ πηοπχκ ηαεχξ εηείκεξ πμο μθείθμκηαζ ζηδ Candida, δ ζοκζζηχιεκδ δυζδ είκαζ
150 mg άπαλ εαδμιαδζαίςξ ή 50 mg άπαλ διενδζίςξ. Ζ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ηοιαίκεηαζ απυ 2 έςξ
4 εαδμιάδεξ, αθθά εζδζηά δ δενιαημιδηοηίαζδ ηςκ πμδχκ ιπμνεί κα απαζηήζεζ εεναπεία έςξ 6
εαδμιάδεξ. Γζα ηδκ πμζηζθυπνμο πζηονίαζδ δ ζοκζζηχιεκδ δυζδ είκαζ 50 mg άπαλ διενδζίςξ βζα 2
έςξ 4 εαδμιάδεξ.
Γζα δενιαημθοηζάζεζξ ηςκ μκφπςκ δ ζοκζζηχιεκδ δυζδ είκαζ 150 mg άπαλ εαδμιαδζαίςξ. Ζ εεναπεία
πνέπεζ κα ζοκεπίγεηαζ έςξ υημο ημ πάζπμκ κφπζ ακηζηαηαζηαεεί απυ οβζέξ. Ζ ακάπηολδ οβζχκ κοπζχκ
ζηα δάπηοθα ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ πμδζχκ θοζζμθμβζηά απαζηεί 3 ιε 6 ιήκεξ ηαζ 6 ιε 12 ιήκεξ
ακηίζημζπα. Ωζηυζμ, o νοειυξ ακάπηολδξ ιπμνεί κα πμζηίθεζ ζδιακηζηά απυ άημιμ ζε άημιμ ηαζ
ελανηάηαζ ηαζ απυ ηδκ δθζηία ημο αηυιμο. Πενζζηαζζαηά, ιεηά ηδκ επζηοπή εεναπεία ηςκ
ιαηνμπνυκζςκ θμζιχλεςκ, ηα κφπζα ιπμνεί κα παναιείκμοκ δφζιμνθα.
7. Γζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ ιοηδηζαζζηχκ θμζιχλεςκ ζε αζεεκείξ ιε ορδθυ ηίκδοκμ κα ακαπηφλμοκ
βεκζηεοιέκδ θμίιςλδ π.π. αζεεκείξ πμο ακαιέκεηαζ κα έπμοκ αανζά ή παναηεηαιέκδ μοδεηενμπεκία,
υπςξ αζεεκείξ πνμξ ιεηαιυζπεοζδ ιοεθμφ δ ζοκζζηχιεκδ δυζδ είκαζ 400 mg άπαλ διενδζίςξ ηαζ βζα
ηδκ πνυθδρδ ηςκ ιοηδηζαζζηχκ θμζιχλεςκ ζε αζεεκείξ ιε μοδεηενμπεκία ηαζ ηαημήεεζξ κυζμοξ πμο
πνμδζαεέημοκ ζηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ θμζιχλεςκ ςξ απμηέθεζια πδιεζμεεναπείαξ ιε ηοηηανμζηαηζηά
θάνιαηα ή αηηζκμεεναπείαξ δ δυζδ ηοιαίκεηαζ απυ 50-400 mg άπαλ διενδζίςξ. Ζ πμνήβδζδ πνέπεζ
κα λεηζκά ανηεηέξ ιένεξ πνζκ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ακαιεκυιεκδξ μοδεηενμπεκίαξ ηαζ κα ζοκεπίγεηαζ βζα
7 διένεξ ιεηά ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ μοδεηενυθζθςκ ηοηηάνςκ ζε ηζιέξ άκς ηςκ 1000
ηοηηάνςκ ακά mm3.
Φνήζδ ζε παζδζά
Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εκδθίηςκ ιε πανυιμζεξ θμζιχλεζξ, δ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ααζίγεηαζ
ζηδκ ηθζκζηή ηαζ ιοηδημθμβζηή ακηαπυηνζζδ. Ζ Φθμοημκαγυθδ πμνδβείηαζ ςξ ιία διενήζζα δυζδ.
Γζα παζδζά ιε κεθνζηή δοζθεζημονβία, αθέπε ηδ δμζμθμβία ζηδκ πανάβναθμ «Αζεεκείξ ιε κεθνζηή
δοζθεζημονβία».
Παζδζά δθζηίαξ ιεβαθφηενδξ ηςκ 4 εαδμιάδςκ
Ζ ζοκζζηχιεκδ δυζδ ηδξ Φθμοημκαγυθδξ βζα ηακηζκηίαζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ είκαζ 3 mg/kg διενδζίςξ.
Γυζδ εθυδμο ίζδ ιε 6 mg/kg ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηδκ πνχηδ διένα βζα ηαπφηενδ επίηεολδ
ζηαεενμπμζδιέκςκ επζπέδςκ ζημ αίια. Γζα ηδ εεναπεία ηδξ βεκζηεοιέκδξ ηακηζκηίαζδξ ηαζ ηςκ
ηνοπημημηηζηχκ θμζιχλεςκ, δ ζοκζζηχιεκδ δυζδ είκαζ 6-12 mg/kg διενδζίςξ, ελανηχιεκδ απυ ηδ
αανφηδηα ηδξ κυζμο.
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Γζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ ιοηδηζαζζηχκ θμζιχλεςκ ζε αζεεκείξ ιε ακμζμηαηαζημθή πμο δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ
μοδεηενμπεκίαξ ςξ απμηέθεζια ηοηηανμημλζηήξ πδιεζμεεναπείαξ ή αηηζκμεεναπείαξ, δ δυζδ πνέπεζ κα
είκαζ 3-12 mg/kg διενδζίςξ, ελανηχιεκδ απυ ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ
πνμηθδεείζαξ μοδεηενμπεκίαξ (αθέπε δμζμθμβία εκδθίηςκ).
Ζ ιέβζζηδ δμζμθμβία ηςκ 400 mg διενδζίςξ δε εα πνέπεζ κα οπενααίκεηαζ ζε παζδζά.
Παζδζά δθζηίαξ 4 εαδμιάδςκ ή κευηενα
Τα κεμβκά απμαάθθμοκ ηδ Φθμοημκαγυθδ ανβά. Καηά ηζξ δφμ πνχηεξ εαδμιάδεξ ηδξ γςήξ ημοξ, πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζείηαζ δ ίδζα δυζδ ζε mg/kg ιε αοηή πμο πμνδβείηαζ ζε ιεβαθφηενα παζδζά, αθθά κα πμνδβείηαζ
ηάεε 72 χνεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 3-4 εαδμιάδςκ ηδξ γςήξ ημοξ, δ ίδζα δυζδ πνέπεζ κα πμνδβείηαζ
ηάεε 48 χνεξ. Υπάνπμοκ θίβα θανιαημηζκδηζηά δεδμιέκα βζα κα οπμζηδνίλμοκ αοηή ηδκ δμζμθμβία ζηα
κεμβκά.
Ζ ιέβζζηδ δμζμθμβία δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 12 mg/kg ηάεε 72 χνεξ ζηα παζδζά ηαηά ηζξ δφμ πνχηεξ
εαδμιάδεξ ηδξ γςήξ ημοξ. Γζα παζδζά 3 έςξ 4 εαδμιάδςκ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 12 mg/kg ηάεε 48
χνεξ.
Ζ θανιαημηζκδηζηή ηδξ Φθμοημκαγυθδξ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζε παζδζά ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα.
Φνήζδ ζε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ
Δθ’ υζμκ δεκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ δζαηαναπήξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ πνέπεζ κα πμνδβμφκηαζ μζ
ζοκήεεζξ δυζεζξ ημο θανιάημο. Σε αζεεκείξ ιε κεθνζηή δοζθεζημονβία (ηάεανζδ ηνεαηζκίκδξ < 50
ml/min) ημ δμζμθμβζηυ ζπήια πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηςηένς μδδβία.
Αζεεκείξ ιε κεθνζηή δοζθεζημονβία
Ζ Φθμοημκαγυθδ απμαάθθεηαζ ηονίςξ δζα ηςκ μφνςκ οπυ ακαθθμίςηδ ιμνθή. Σε πμνήβδζδ εθ’ άπαλ
δυζδξ ημο θανιάημο δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ νφειζζδ ηδξ δυζδξ αοηήξ. Δπί πμθθαπθχκ δυζεςκ
Φθμοημκαγυθδξ ζε αζεεκείξ ιε κεθνζηή δοζθεζημονβία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ παζδζχκ, πνέπεζ
κα πμνδβείηαζ ιία ανπζηή δυζδ εθυδμο απυ 50 έςξ 400 mg. Σηδ ζοκέπεζα ιεηά ηδ δυζδ εθυδμο, δ
διενήζζα δυζδ (ζφιθςκα ιε ηζξ εκδείλεζξ) πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα.
Κάεανζδ ηνεαηζκίκδξ (ml/min)
Πμζμζηυ ζοκζζηχιεκδξ δυζδξ
>50
11-50
Αζεεκείξ πμο ανίζημκηαζ ζε αζιμδζφθζζδ

100%
50%
100% ιεηά απυ ηάεε ζοκεδνία αζιμδζοθίζεςξ

Όηακ δ ηνεαηζκίκδ μνμφ είκαζ μ ιυκμξ δείηηδξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ, εθανιυγεηαζ μ πζμ ηάης ηφπμξ
βζα ακεφνεζδ ηδξ ηάεανζδξ ηνεαηζκίκδξ:
Άκδνεξ:
Γοκαίηεξ:

Βάνμξ ζχιαημξ (Kg) x (140 - δθζηία)
72 x ηνεαηζκίκδ μνμφ (mg/100 ml)
ημ 0.85 ηδξ ηζιήξ ηςκ ακδνχκ

Φμνήβδζδ
H Φθμοημκαγυθδ ιπμνεί κα πμνδβδεεί είηε απυ ημ ζηυια ή ιε εκδμθθέαζα έβποζδ ζε νοειυ πμο κα ιδκ
οπενααίκεζ ηα 10ml/θεπηυ. Ζ μδυξ πμνήβδζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηθζκζηή ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ. Καηά
ηδκ αθθαβή ηδξ μδμφ πoνήβδζδξ απυ εκδμθθέαζα ζηδκ απυ ημο ζηυιαημξ ή ακηίεεηα δεκ οπάνπεζ ακάβηδ
βζα αθθαβή ηδξ διενήζζαξ δυζδξ ημο θανιάημο. H Φθμοημκαγυθδ θένεηαζ ζε δζάθοια πθςνζμφπμο
καηνίμο 0.9%. Κάεε θζαθίδζμ ηςκ 200 mg (θζαθίδζα ηςκ 100 ml) πενζέπεζ 15 mmol Na+ ηαζ Cl-.
Γεδμιέκμο υηζ δ Φθμοημκαγυθδ δζαηίεεηαζ ζε αναζυ δζάθοια πθςνζμφπμο καηνίμο, ζε αζεεκείξ πμο
απαζηείηαζ πενζμνζζιυξ θήρεςξ καηνίμο ή οβνχκ, πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ μ νοειυξ πμνήβδζδξ οβνχκ.
2.7

Τπεπδοζολογία - Ανηιμεηώπιζη:

Σε πενίπηςζδ θήρδξ οπεναμθζηήξ δυζδξ βίκεηαζ ζοιπηςιαηζηή εεναπεία (θήρδ οπμζηδνζηηζηχκ ιέηνςκ
ηαζ εθ’ υζμκ είκαζ ακαβηαία δ πθφζδ ημο ζημιάπμο). Δπεζδή δ Φθμοημκαγυθδ απμαάθθεηαζ δζά ηςκ
μφνςκ, δ εθανιμβή αζιμδζΰθζζδξ επί 3 χνεξ ιεζχκεζ ηζξ ποηκυηδηεξ ημο θανιάημο ζημ πθάζια ηαηά
50%. Σε πενίπηςζδ θήρδξ οπεναμθζηήξ δυζδξ επζημζκςκήζηε ιε ημ Κέκηνμ Γδθδηδνζάζεςκ: 210
7793777.
2.8

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:

Ζ Φθμοημκαγυθδ είκαζ ηαηά ηακυκα ηαθχξ ακεηηή.
Οι πιο ζςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ πος παπαηηπήθηκαν καηά ηη διάπκεια κλινικών μελεηών και
ζσεηίζονηαι με ηη Φλοςκοναζόλη είναι:
Διαηαρατές Νεσρικού Σσζηήμαηος: ηεθαθαθβία
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Διαηαρατές γαζηρενηερικού ζσζηήμαηος: ημζθζαηυ άθβμξ δζάννμζα, ιεηεςνζζιυξ, καοηία.
Διαηαρατές ηοσ δέρμαηος και ηοσ σποδόριοσ ιζηού: Δλάκεδια.
Διαηαρατές ηοσ ήπαηος και ηφν τοληθόρφν οδών: Ζπαηζηή ημλζηυηδηα ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ζπάκζςκ
πενζπηχζεςκ εακάηςκ, αολδιέκεξ ηζιέξ αθηαθζηήξ θςζθαηάζδξ, πμθενοενίκδξ, SGOT ηαζ SGPT.
Σε ιενζημφξ αζεεκείξ ηαζ ζδζαίηενα ζε αζεεκείξ ιε αανζέξ οπμηείιεκεξ κυζμοξ υπςξ ημ AIDS ηαζ μ
ηανηίκμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εεναπείαξ ιε Φθμοημκαγυθδ ηαζ ζοβηνζηζηά θάνιαηα έπμοκ παναηδνδεεί
δζαηαναπέξ ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ, ηδξ θεζημονβίαξ ημο αζιμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ δπαηζηέξ
δζαηαναπέξ (αθέπε “2.4 Δζδζηέξ Πνμεζδμπμζήζεζξ ηαζ Δζδζηέξ Πνμθοθάλεζξ ηαηά ηδ πνήζδ”), αθθά δ
ηθζκζηή ζδιαζία ηαζ δ αζηζμθμβζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδ εεναπεία είκαζ αιθίαμθδ.
Απυ ηδκ απμηηδεείζα ειπεζνία, ιεηά ηδκ ηοηθμθμνία ημο πνμσυκημξ ζηδκ αβμνά, έπμοκ ακαθενεεί μζ
αηυθμοεεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ:
Διαηαρατές ηοσ αιμοποιηηικού και ηοσ λεμθικού ζσζηήμαηος: Λεοημπεκία ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ
μοδεηενμπεκίαξ, αημηηζμηοηηαναζιίαξ ηαζ ενμιαμηοημπεκίαξ.
Διαηαρατές ηοσ ανοζοποιηηικού ζσζηήμαηος: Ακαθοθαλία (ζοιπενζθαιαάκμκηαζ αββεζμμίδδια, μίδδια
πνμζχπμο, ηκδζιυξ, ηκίδςζδ).
Διαηαρατές ηοσ μεηαβολιζμού και ηης θρέυης: Υπενπμθδζηενζκαζιία, οπενηνζβθοηενζδαζιία, οπμηαθζαζιία.
Διαηαρατές Νεσρικού Σσζηήμαηος: Εάθδ, ζπαζιμί, δζαηαναπέξ ηδξ βεφζδξ.
Καρδιαγγειακές Διαηαρατές: Πανάηαζδ δζαζηήιαημξ QT, torsade de pointes (αθέπε ηεθάθαζμ “2.4 Δζδζηέξ
Πνμεζδμπμζήζεζξ ηαζ Δζδζηέξ Πνμθοθάλεζξ ηαηά ηδ πνήζδ”).
Διαηαρατές γαζηρενηερικού ζσζηήμαηος: Γοζπερία, έιεημξ.
Γζαηαναπέξ ημο ήπαημξ ηαζ ηςκ πμθδθυνςκ μδχκ: Μδ θοζζμθμβζηή δπαηζηή θεζημονβία, δπαηίηζδα,
δπαημηοηηανζηή κέηνςζδ, ίηηενμξ.
Διαηαρατές ηοσ δέρμαηος και ηοσ σποδόριοσ ιζηού: Αθςπεηία, απμθμθζδςηζηέξ δζαηαναπέξ ημο δένιαημξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζοκδνυιμο STEVENS-JOHNSON ηαζ ημλζηή επζδενιζηή κεηνυθοζδ.
Παζδζαηνζημί πθδεοζιμί:
Τμ πνμθίθ ηαζ δ επίπηςζδ ηςκ ακεπζεφιδηςκ εκενβεζχκ ηαεχξ ηαζ ηα ιδ θοζζμθμβζηά ενβαζηδνζαηά
εονήιαηα πμο ηαηαβνάθδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηθζκζηχκ ιεθεηχκ ζε παζδζά είκαζ ζοβηνίζζια ιε
εηείκα πμο παναηδνμφκηαζ ζημοξ εκήθζηεξ.
Σε πενίπηςζδ πμο εεςνείηε υηζ ημ θάνιαημ ζαξ πνμηάθεζε ηάπμζα ακεπζεφιδηδ εκένβεζα παναηαθμφιε
κα ηδ βκςζημπμζήζεηε ζημ εενάπμκηα ζαηνυ ζαξ, ή ζημ θανιαημπμζυ ή άθθμ επαββεθιαηία ημο ημιέα ηδξ
οβείαξ, ή απεοεείαξ ζημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ Φανιάηςκ (Μεζμβείςκ 284, 15562, Φμθανβυξ, www.eof.gr)
2.9

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

Δάκ πνέπεζ κα θαιαάκεηε ημ θάνιαημ ζε ηακμκζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ παναθείρεηε ιία δυζδ, εα
πνέπεζ κα πάνεηε ηδ δυζδ αοηή ημ ηαπφηενμ δοκαηυκ. Δάκ, εκ ημφημζξ, πθδζζάγεζ δ χνα βζα ηδκ επυιεκδ
δυζδ ιδ θάαεηε ηδ δυζδ πμο παναθείραηε, αθθά ζοκεπίζηε ηακμκζηά ηδ εεναπεία.
2.10 Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ:
Ακαβνάθεηαζ ζηδκ ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή ζοζηεοαζία.
Σε πενίπηςζδ πμο δ διενμιδκία αοηή έπεζ πανέθεεζ ιδκ ημ πνδζζιμπμζήζεηε.
2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ:
Τμ πνμσυκ θοθάζζεηαζ ζε εενιμηναζία παιδθυηενδ ηςκ 25ºC.
Φοθάζζεηαζ ζε εέζδ πμο δεκ αθέπμοκ ηαζ δεκ πνμζεββίγμοκ ηα παζδζά.
2.12 Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών
07-01-2015

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Τμ θάνιαημ αοηυ ζαξ ημ έβναρε μ βζαηνυξ ζαξ ιυκμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζαηνζηυ ζαξ πνυαθδια. Γε εα
πνέπεζ κα ημ δίκεηε ζε άθθα άημια ή κα ημ πνδζζιμπμζείηε βζα ηάπμζα άθθδ πάεδζδ, πςνίξ
πνμδβμοιέκςξ κα έπεηε ζοιαμοθεοηεί ημ βζαηνυ ζαξ.
- Δάκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ειθακζζηεί ηάπμζμ πνυαθδια ιε ημ θάνιαημ, εκδιενχζηε αιέζςξ
ημ βζαηνυ ζαξ ή ημ θανιαημπμζυ ζαξ.

6

Target Pharma Ltd.

PIL_2450403_v.01

- Δάκ έπεηε μπμζαδήπμηε ενςηδιαηζηά βφνς απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημ θάνιαημ πμο
θαιαάκεηε ή πνεζάγεζηε ηαθφηενδ εκδιένςζδ βζα ημ ζαηνζηυ ζαξ πνυαθδια ιδ δζζηάζεηε κα γδηήζεηε
ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ απυ ημ βζαηνυ ζαξ ή ημ θανιαημπμζυ ζαξ.
- Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ αζθαθέξ ημ θάνιαημ πμο ζαξ πμνδβήεδηε εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο ζαξ δυεδηακ.
- 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 θμοηνμφ, βζαηί δ γέζηδ ηαζ δ οβναζία ιπμνεί κα
αθθμζχζμοκ ημ θάνιαημ ηαζ βίκεζ επζαθααέξ βζα ηδκ οβεία ζαξ.
- Να ιδκ ηναηάηε θάνιαηα πμο δεκ ηα πνεζάγεζηε πθέμκ ή πμο ήδδ έπμοκ θήλεζ.
- Όθα ηα θάνιαηα πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε αζθαθέξ ιένμξ, ιαηνζά απυ ηα παζδζά.

4.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Τμ θάνιαημ αοηυ πμνδβείηαζ ιυκμ ιε ζαηνζηή ζοκηαβή.
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