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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
MIRTAPIL®
Mirtazapine, πόζηκν δηάιπκα 15 mg/ml.
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο, πξνηνύ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηό ην
θάξκαθν.
- Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
- Η ζπληαγή γηα ην θάξκαθν απηό ρνξεγήζεθε γηα εζάο. Δελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκε θη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα
δηθά ζαο.
- Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό
ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη:
1. Ση είλαη ην MIRTAPIL® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ.
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην MIRTAPIL®.
3. Πώο λα πάξεηε ην MIRTAPIL®.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην MIRTAPIL®.
6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο.
1. Ση είλαη ην MIRTAPIL® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ:
Σν MIRTAPIL® αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη αληηθαηαζιηπηηθά.
Σν MIRTAPIL® ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο.
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ λα πάξεηε ην MIRTAPIL®:
Μελ πάξεηε ην MIRTAPIL®:
- ε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε κηξηαδαπίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό
ηνπ MIRTAPIL®. Αλ απηό ηζρύεη πξέπεη λα κηιήζεηε ζην γηαηξό ζαο όζν πην ζύληνκα κπνξείηε
πξηλ λα πάξεηε ην MIRTAPIL®.
- Εάλ ιακβάλεηε ή έρεηε πξόζθαηα ιάβεη (κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο) θάξκαθα πνπ
νλνκάδνληαη αλαζηνιείο ηεο κνλν-ακηλνμεηδάζεο (MAO-Is).
Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην MIRTAPIL®:
Υνξήγεζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο θάησ ησλ 18 εηώλ:
Σν MIRTAPIL® θαλνληθά δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο θάησ ησλ 18 εηώλ.
Επίζεο πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη αζζελείο θάησ ησλ 18 εηώλ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλεπηζύκεησλ
ελεξγεηώλ όπσο απόπεηξα απηνθηνλίαο, απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά (θπξίσο
επηζεηηθόηεηα, ελαληησηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκό) όηαλ ιακβάλνπλ θάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Παξόια απηά ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζπληαγνγξαθήζεη ην MIRTAPIL® γηα αζζελείο θάησ ησλ 18
επεηδή ζεσξεί όηη απηό είλαη πξνο ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ ηνπο. Εάλ ν γηαηξόο ζαο έρεη
ζπληαγνγξαθήζεη ην MIRTAPIL® γηα αζζελή θάησ ησλ 18 θαη ζέιεηε απηό λα ην ζπδεηήζεηε,
παξαθαιείζζε λα πάηε πίζσ ζην γηαηξό ζαο. Πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ θάπνην από ηα
παξαπάλσ αλαθεξζέληα ζπκπηώκαηα εκθαληζηεί ή ρεηξνηεξεύζεη όηαλ αζζελείο θάησ ησλ 18
ιακβάλνπλ MIRTAPIL®. Επίζεο, νη καθξνρξόληεο επηδξάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ
MIRTAPIL® ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε, ηελ σξίκαλζε, ηε γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αλάπηπμε ζε
απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα δελ έρνπλ αθόκε απνδεηρζεί.
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θέςεηο απηνθηνλίαο θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζιηςεο ή ηεο αγρώδνπο δηαηαξαρήο ζαο:
Εάλ έρεηε θαηάζιηςε θαη/ή αγρώδεηο δηαηαξαρέο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα ζθεθηείηε λα βιάςεηε ηνλ
εαπηό ζαο ή λα θάλεηε ζθέςεηο απηνθηνλίαο. Απηέο κπνξεί λα απμεζνύλ όηαλ αξρίζεηε γηα πξώηε
θνξά ηα αληηθαηαζιηπηηθά, θαζώο όια απηά ηα θάξκαθα ρξεηάδνληαη ρξόλν γηα λα δνπιέςνπλ,
ζπλήζσο πεξίπνπ 2 εβδνκάδεο αιιά θάπνηε θαη πεξηζζόηεξν.
Τπάξρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα θάλεηε ηέηνηεο ζθέςεηο:
 Αλ ζην παξειζόλ είραηε θάλεη ζθέςεηο απηνθηνλίαο ή ζθέςεηο λα βιάςεηε ηνλ εαπηό ζαο.
 Αλ είζηε λεαξόο ελήιηθαο. Πιεξνθόξεζε από θιηληθέο δνθηκέο έρεη δείμεη απμεκέλν θίλδπλν
απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ελήιηθεο ειηθίαο θάησ ησλ 25 ρξόλσλ κε ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε έλα αληηθαηαζιηπηηθό.
Οπνηεδήπνηε ζαο παξνπζηάδνληαη ζθέςεηο λα βιάςεηε ηνλ εαπηό ζαο ή ζθέςεηο απηνθηνλίαο,
επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο ή πεγαίλεηε ζε λνζνθνκείν ακέζσο.
Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα ην πείηε ζε έλαλ ζπγγελή ή ζηελό θίιν όηη έρεηε θαηάζιηςε ή αγρώδε
δηαηαξαρή θαη λα ηνπο δεηήζεηε λα δηαβάζνπλ απηό ην θπιιάδην. Μπνξείηε λα ηνπο δεηήζεηε λα ζαο
πνπλ αλ πηζηεύνπλ όηη ε θαηάζιηςε ή ε αγρώδεο δηαηαξαρή ζαο έρεη ρεηξνηεξέςεη, ή αλ αλεζπρνύλ
γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο.
Επίζεο πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην MIRTAPIL®:
 Εάλ έρεηε ή είραηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο:
→ κηιήζηε ζην γηαηξό ζαο εάλ θάπνηα από ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο ηζρύεη γηα εζάο, πξηλ
μεθηλήζεηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL®, εάλ δελ ην έρεηε ήδε θάλεη.
- παζκνύο (επηιεςία). Εάλ εκθαλίζαηε επηιεπηηθέο θξίζεηο ή εάλ νη επηιεπηηθέο θξίζεηο ζαο
γίλνληαη πην ζπρλέο, ζηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην
γηαηξό ζαο.
- Αζζέλεηα ηνπ ήπαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ίθηεξνπ. Εάλ εκθαλίζηεθε ίθηεξνο ζηακαηήζηε
λα παίξλεηε ην MIRTAPIL θαη επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο.
- Αζζέλεηα ησλ λεθξώλ.
- Καξδηνπάζεηα ή ρακειή αξηεξηαθή πίεζε.
- ρηδνθξέλεηα. Εάλ ηα ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα όπσο παξαλντθέο ζθέςεηο γίλνληαη πην ζπρλέο ή πην
ζνβαξέο επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ην γηαηξό ζαο.
- Μαληνθαηάζιηςε
(ελαιιαζζόκελεο
πεξηόδνπο
ππεξζπκίαο/ππεξδξαζηεξηόηεηαο
θαη
θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο). Εάλ αξρίζαηε λα ληώζεηε ππεξζπκία ή ππεξδηέγεξζε ζηακαηήζηε λα
παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο.
- Δηαβήηε (κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκόζεηε ηε δόζε ηεο ηλζνπιίλεο ή άιισλ θαξκάθσλ θαηά
ηνπ δηαβήηε).
- Παζήζεηο ησλ καηηώλ, όπσο απμεκέλε ελδνθζάικηα πίεζε (γιαύθσκα).
- Πξόβιεκα θαηά ηελ νύξεζε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε.
 Εάλ εκθαλίζεηε ζεκάδηα ινίκσμεο όπσο αλεμήγεηα πςειό ππξεηό, πνλόιαηκν θαη έιθε ζην
ζηόκα.
→ ζηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο γηα
αηκαηνινγηθό έιεγρν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο απηά ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη ζεκάδηα
δηαηαξαρώλ ζηελ παξαγσγή θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο ζην κπειό ησλ νζηώλ. Αλ θαη ζπάληα ηα
ζπκπηώκαηα απηά εκθαλίδνληαη πην ζπρλά κεηά από 4-6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο.
 Εάλ είζηε ειηθησκέλν άηνκν. Μπνξεί λα είζηε πεξηζζόηεξν επαίζζεηνο ζηηο αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ.
Υξήζε άιισλ θαξκάθσλ:
Μηιήζηε κε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ ζα πάξεηε (ή ζθνπεύεηε λα πάξεηε) θάπνην από ηα
ζθεπάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαθάησ ιίζηα.
αο παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή πξόζθαηα
παίξλαηε θάπνηα άιια θάξκαθα, αθόκε θαη θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή.
Μελ πάξεηε ην MIRTAPIL® ζε ζπλδπαζκό κε:
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 Αλαζηνιείο κνλν-ακηλνμεηδάζεο (αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ). Επίζεο, κελ παίξλεηε ην MIRTAPIL®
κέζα ζε δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ αθνύ έρεηε ζηακαηήζεη ηε ιήςε αλαζηνιέσλ ηεο ΜΑΟ. Εάλ
ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε MIRTAPIL®, κελ μεθηλήζεηε λα παίξλεηε αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο πξηλ πεξάζεη δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ.
Παξαδείγκαηα αλαζηνιέσλ ηεο ΜΑΟ είλαη ε moclobemide, ε tranylcypromine (θαη νη δύν είλαη
αληηθαηαζιηπηηθά) θαη ε selegiline (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ).
Πξνζέμηε όηαλ παίξλεηε ην MIRTAPIL ζε ζπλδπαζκό κε:
 Αληηθαηαζιηπηηθά όπσο SSRIs, venlafaxine θαη L-tryptophan ή triptans (ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηε ζεξαπεία ηεο εκηθξαλίαο), tramadol (έλα παπζίπνλν), linezolid (έλα αληηβηνηηθό), lithium
(ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία θάπνησλ ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ) θαη St. John’s Wort –
Hypericum perforatum (κηα θπηηθή ζεξαπεία γηα ηελ θαηάζιηςε). ε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο
ην MIRTAPIL ρνξεγνύκελν κόλν ηνπ ή ν ζπλδπαζκόο ηνπ MIRTAPIL® κε απηά ηα θάξκαθα
κπνξεί λα νδεγήζεη ζην απνθαινύκελν ζεξνηνληλεξγηθό ζύλδξνκν. Μεξηθά από ηα ζπκπηώκαηα
ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ είλαη: αλεμήγεηνο ππξεηόο, εθίδξσζε, απμεκέλνο θαξδηαθόο ξπζκόο,
δηάξξνηα, (κε ειεγρόκελεο) κπτθέο ζπζπάζεηο, ξίγε, δηέγεξζε αληαλαθιαζηηθώλ, αλεζπρία,
κεηαβνιέο δηάζεζεο θαη έιιεηςε ζπλείδεζεο. Εάλ έρεηε ζπλδπαζκό απηώλ ησλ ζπκπησκάησλ,
κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο.
 Σν αληηθαηαζιηπηηθό nefazodone. Μπνξεί λα απμήζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ MIRTAPIL®ζην αίκα
ζαο. Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε απηό ην θάξκαθν. Μπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα
ειαηηώζεηε ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL® ή όηαλ ε ιήςε ηεο nefazodone ζηακαηήζεη, λα ρξεηαζηεί λα
απμήζεηε πάιη ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL®.
 Φάξκαθα γηα ην άγρνο ή ηελ αϋπλία όπσο νη βελδνδηαδεπίλεο.
Φάξκαθα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα όπσο νη νιαλδαπίλε.
Φάξκαθα γηα ηελ αιιεξγία όπσο ε ζεηηξηδίλε.
Φάξκαθα γηα ηνλ έληνλν πόλν όπσο ε κνξθίλε.
ε ζπλδπαζκό κε απηά ηα θάξκαθα ην MIRTAPIL® κπνξεί λα απμήζεη ηελ ππλειία πνπ
πξνθαινύλ απηά ηα ζθεπάζκαηα.
 Φάξκαθα γηα ινηκώμεηο: θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ινηκώμεσλ από βαθηήξηα (όπσο ε
erythromycin), θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία κπθεηηάζεσλ (όπσο ε ketoconazole) θαη θάξκαθα γηα ηε
ζεξαπεία HIV/AIDS (όπσο νη αλαζηνιείο HIV-πξσηεάζεο). ε ζπλδπαζκό κε ην MIRTAPIL®
απηά ηα θάξκαθα κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ MIRTAPIL® ζην αίκα ζαο.
Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε απηά ηα θάξκαθα. Μπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ειαηηώζεηε
ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL® ή όηαλ ε ιήςε απηώλ ησλ θαξκάθσλ ζηακαηήζεη, λα ρξεηαζηεί λα
απμήζεηε πάιη ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL®.
 Φάξκαθα γηα ηελ επηιεςία όπσο ε carbamazepine θαη ε phenytoin.
Φάξκαθα γηα ηε θπκαηίσζε όπσο ε rifampicin.
ε ζπλδπαζκό κε ην MIRTAPIL® απηά ηα θάξκαθα κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ
MIRTAPIL® ζην αίκα ζαο. Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε απηά ηα θάξκαθα. Μπνξεί λα
ρξεηάδεηαη λα απμήζεηε ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL® ή όηαλ ε ιήςε απηώλ ησλ θαξκάθσλ
ζηακαηήζεη, λα ρξεηαζηεί λα ειαηηώζεηε πάιη ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL®.
 Φάξκαθα γηα ηελ πξόιεςε ζξνκβώζεσλ όπσο ε warfarin.
Σν MIRTAPIL® κπνξεί λα απμήζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο warfarin ζην αίκα. Ελεκεξώζηε ην γηαηξό
ζαο εάλ παίξλεηε απηό ην θάξκαθν. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο ρνξήγεζεο ζπληζηάηαη επηκειήο
αηκαηνινγηθή παξαθνινύζεζε από γηαηξό.
Λήςε ηνπ MIRTAPIL κε ηξνθέο θαη πνηά:
Μπνξεί λα λπζηάμεηε εάλ θαηαλαιώζεηε αιθνόι ελώ παίξλεηε ην MIRTAPIL®.
Είλαη θαιύηεξα λα κελ θαηαλαιώζεηε θαζόινπ αιθνόι.
Μπνξείηε λα πάξεηε ην MIRTAPIL® κε ή ρσξίο ηξνθή.
Κύεζε θαη ζειαζκόο:
Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
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Πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπ MIRTAPIL® ζε έγθπεο γπλαίθεο δελ απνδεηθλύνπλ
απμεκέλν θίλδπλν. Παξόια απηά, απαηηείηαη πξνζνρή όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο.
Αλ παίξλεηε ην MIRTAPIL θαη κείλαηε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα κείλεηε έγθπνο, ξσηήζηε ην γηαηξό
ζαο εάλ πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL®. Εάλ παίξλεηε ην MIRTAPIL® κέρξη ή
ιίγν πξηλ ηνλ ηνθεηό, ην κσξό ζαο πξέπεη λα παξαθνινπζεζεί γηα πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
Ρσηήζηε ην γηαηξό εάλ κπνξείηε λα ζειάδεηε, ελόζσ παίξλεηε ην MIRTAPIL® .
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ:
Σν MIRTAPIL® κπνξεί λα κεηώζεη ηελ ηθαλόηεηα πξνζνρήο ή ην βαζκό εγξήγνξζεο. ηγνπξεπηείηε
όηη νη ηθαλόηεηεο ζαο δελ έρνπλ επεξεαζηεί πξηλ νδεγήζεηε ή ρεηξηζηείηε κεραλέο.
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ MIRTAPIL® :
Να ζπκπεξηιεθζνύλ νη απαξαίηεηεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ζπάληεο θιεξνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο.
Επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ.

3.

Πώο λα πάξεηε ην MIRTAPIL®:

Πάληνηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο.
Εάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
Ση δόζε λα πάξεηε:
Η ζπλήζεο δόζε έλαξμεο είλαη 15 ή 30 mg εκεξεζίσο. Ο γηαηξόο ζαο κεηά από θάπνηεο εκέξεο
κπνξεί λα ζαο ζπκβνπιεύζεη λα απμήζεηε ηε δόζε ζαο κέρξη ηελ πνζόηεηα πνπ ζα είλαη ην θαιύηεξν
γηα εζάο (κεηαμύ 15 θαη 45 mg ηελ εκέξα). Η δόζε είλαη ζπλήζσο ε ίδηα γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Χζηόζν,
εάλ είζηε ειηθησκέλν άηνκν ή εάλ έρεηε παζήζεηο ησλ λεθξώλ ή ηνπ ήπαηνο, ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα
πξνζαξκόζεη ηε δόζε.
Πόηε λα πάξεηε ην MIRTAPIL®:
→ Να παίξλεηε ην MIRTAPIL® ηελ ίδηα ώξα θάζε κέξα.
Είλαη θαιύηεξα λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® ζαλ εθάπαμ δόζε πξηλ πέζεηε γηα ύπλν. Χζηόζν, ν
γηαηξόο ζαο κπνξεί λα πξνηείλεη λα κνηξάζεηε ηε δόζε ηνπ MIRTAPIL® – κηα ην πξσί θαη κηα ην
βξάδπ πξηλ πέζεηε γηα ύπλν. Η πςειόηεξε δόζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξηλ πέζεηε γηα ύπλν.
Πόηε κπνξείηε λα πεξηκέλεηε λα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε θαιύηεξα:
πλήζσο ην MIRTAPIL® ρξεηάδεηαη κία κε δύν εβδνκάδεο γηα λα δξάζεη αιιά κεηά από δύν κε
ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζα αξρίζεηε λα παξαηεξείηε ηα πξώηα ζεκάδηα βειηίσζεο.
Είλαη ζεκαληηθό ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ζεξαπείαο λα κηιάηε κε ην γηαηξό ζαο γηα ηα απνηειέζκαηα
πνπ έρεη ε ζεξαπεία κε MIRTAPIL®.
→ Μεηά από δύν ή ηέζζεξηο εβδνκάδεο πνπ μεθηλήζαηε ην MIRTAPIL®, κηιήζηε ζην γηαηξό ζαο γηα
ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε ζεξαπεία ζε εζάο.
Εάλ αθόκε δελ αηζζάλεζηε θαιύηεξα ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζπληαγνγξαθήζεη πςειόηεξε δόζε. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε κηιήζηε κε ην γηαηξό ζαο κεηά από άιιεο δύν κε ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
πλήζσο ζα ρξεηαζηεί λα πάξεηε ην MIRTAPIL® κέρξη ηα ζπκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο λα έρνπλ
εμαθαληζηεί γηα 4-6 κήλεο.
Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε MIRTAPIL® από ηελ θαλνληθή:
→ Εάλ εζείο ή θάπνηνο άιινο πάξεη πνιύ κεγάιε δόζε πόζηκνπ δηαιύκαηνο MIRTAPIL® θαιέζηε ην
γηαηξό ακέζσο.
Σα πην πηζαλά ζεκάδηα ζε ππεξδνζνινγία ηνπ MIRTAPIL® (ρσξίο ιήςε άιισλ θαξκάθσλ ή
αιθνόι) είλαη λπζηαγκόο, απνπξνζαλαηνιηζκόο απμεκέλνο θαξδηαθόο ξπζκόο.
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Εάλ μεράζαηε λα πάξεηε ην MIRTAPIL®:
Εάλ ππνηίζεηαη όηη παίξλεηε ηε δόζε σο εθάπαμ εκεξεζίσο:
 Εάλ μεράζαηε λα πάξεηε ηε δόζε ζαο ηνπ MIRTAPIL κελ πάξεηε ηελ μεραζκέλε δόζε. Απιά
παξαιείςηε ηελ. Πάξηε ηελ επόκελε δόζε ζαο ηελ θαλνληθή ώξα.
Εάλ ππνηίζεηαη όηη παίξλεηε ην πόζηκν δηάιπκα δύν θνξέο ηελ εκέξα:
 Εάλ μεράζαηε ηελ πξσηλή δόζε ζαο απιά πάξηε ηε καδί κε ηε βξαδηλή δόζε ζαο.
 Εάλ μεράζαηε ηε βξαδηλή δόζε ζαο, κελ ηελ πάξεηε καδί κε ηελ επόκελε πξσηλή δόζε. Απιά
παξαιείςηε ηελ θαη ζπλερίζηε κε ηελ θαλνληθή πξσηλή θαη βξαδηλή δόζε ζαο.
 Εάλ μεράζαηε θαη ηηο δύν δόζεηο, δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα θαιύςεηε ηηο μεραζκέλεο δόζεηο.
Παξαιείςηε ηηο θαη ζπλερίζηε ηελ επόκελε κέξα κε ηελ θαλνληθή πξσηλή θαη βξαδηλή δόζε ζαο.
Εάλ ζηακαηήζαηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL®:
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® κόλν θαηόπηλ ζπκβνπιήο ηνπ γηαηξνύ ζαο.
Εάλ ζηακαηήζεηε πξόσξα, ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί πάιη. Όηαλ αηζζαλζείηε
θαιύηεξα κηιήζηε ζην γηαηξό ζαο. Ο γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη πόηε κπνξεί λα ζηακαηήζεη ε
ζεξαπεία.
Με ζηακαηάηε απόηνκα ηε ιήςε ηνπ MIRTAPIL® , αθόκε θη όηαλ ε θαηάζιηςε έρεη απνδξάκεη. Εάλ
ζηακαηήζεηε απόηνκα ηε ιήςε ηνπ MIRTAPIL® κπνξεί λα αηζζαλζείηε άξξσζηνο, δαιηζκέλνο,
ηαξαγκέλνο ή αλήζπρνο θαη λα έρεηε πνλνθεθάινπο. Απηά ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα απνθεπρζνύλ κε
ηε ζηαδηαθή δηαθνπή. Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο πεη πώο λα ειαηηώζεηε ζηαδηαθά ηε δόζε.
Εάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο.

4.

Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο:

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην MIRTAPIL® κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ
θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Κάπνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη πεξηζζόηεξν
πηζαλό λα εκθαληζηνύλ απ’ όηη άιιεο. Οη πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ MIRTAPIL®
αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη κπνξεί λα ρσξηζηνύλ σο εμήο:
 Πνιύ ζπρλέο: επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξνπο από 1 ρξήζηεο ζηνπο 10.
 πρλέο:
επεξεάδνπλ από 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100.
 Όρη ζπρλέο: επεξεάδνπλ από 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000.
 πάληεο:
επεξεάδνπλ από 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000.
 Πνιύ ζπάληεο: επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ρξήζηεο ζηνπο 10.000.
 Με γλσζηέο: δε κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα.
Πνιύ ζπρλέο:
 Αύμεζε ηεο όξεμεο θαη ζσκαηηθνύ βάξνπο.
 Νπζηαγκόο ή ππλειία.
 Πνλνθέθαινο.
 Ξεξνζηνκία.
πρλέο:
 Λήζαξγνο.
 Ζάιε.
 Σξεκνύιηαζκα ή ηξόκνο.
 Ναπηία.
 Δηάξξνηα.
 Έκεηνο.
 Εμάλζεκα.
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Πόλνο ζηηο αξζξώζεηο (αξζξαιγία) ή ζηνπο κύεο (κπαιγία).
Οζθπαιγία.
Αίζζεκα δάιεο ή ιηπνζπκίαο όηαλ ζεθώλεζηε απόηνκα (νξζνζηαηηθή ππόηαζε).
Πξήμηκν (ζπλήζσο ζηνπο αζηξαγάινπο ή ζηα πόδηα) πνπ πξνθαιείηαη από ηελ θαηαθξάηεζε
πγξώλ (νίδεκα).
Κόπσζε.
Παξαζηαηηθά όλεηξα.
ύγρπζε.
Αίζζεζε δηέγεξζεο.
Πξνβιήκαηα ύπλνπ.

Όρη ζπρλέο:
 Αίζζεκα ππεξζπκίαο ή ζπλαηζζεκαηηθό ‘’αλέβαζκα’’ (καλία).
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο.
 Αζπλήζηζην αίζζεκα ζην δέξκα π.ρ. θάςηκν, ηζίκπεκα, θαγνύξα ή αζζελή πόλν (παξαηζζεζία).
 ύλδξνκν αλήζπρσλ πνδώλ.
 Ληπνζπκία (ζπγθνπή).
 Αίζζεκα κνπδηάζκαηνο ζην ζηόκα (ζηνκαηηθή ππαηζζεζία).
 Υακειή πίεζε.
 Εθηάιηεο.
 Αίζζεζε άγρνπο.
 Φεπδαηζζήζεηο.
 Αλάγθε γηα θίλεζε.
πάληεο:
 Κηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καηηώλ. Απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ήπαηνο (ίθηεξνο).
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο.
 παζκσδηθέο κπτθέο θηλήζεηο ή ζπζπάζεηο (κπνθινλία).
Με γλσζηέο:
 εκάδηα ινίκσμεο όπσο μαθληθόο αλεμήγεηνο πςειόο ππξεηόο, πνλόιαηκνο θαη ζηνκαηηθά έιθε
(αθνθθηνθπηηαξαηκία).
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο γηα λα θάλεηε
εμέηαζε αίκαηνο.
 ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο ην MIRTAPIL® κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηελ παξαγσγή
έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο (θαηαζηνιή ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ). Κάπνηα άηνκα κπνξεί λα
γίλνπλ ιηγόηεξν αλζεθηηθά ζε ινηκώμεηο γηαηί ην MIRTAPIL® κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα
πξνζσξηλή έιιεηςε ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (θνθθηνθπηηαξνπελία). ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο επίζεο
ην MIRTAPIL® κπνξεί λα πξνθαιέζεη έιιεηςε εξπζξώλ θαη ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ θαζώο θαη
αηκνπεηαιίσλ (απιαζηηθή αλαηκία), έιιεηςε αηκνπεηαιίσλ (ζξνκβνθπηνπελία) ή αύμεζε ζηνλ
αξηζκό ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (εσζηλνθηιία).
 Επηιεπηηθή θξίζε (παξνμπζκόο ζπαζκώλ).
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο.
 πλδπαζκόο ζπκπησκάησλ όπσο αλεμήγεηνο ππξεηόο, εθίδξσζε, απμεκέλνο θαξδηαθόο ξπζκόο,
δηάξξνηα, (κε ειεγρόκελεο) κπτθέο ζπζπάζεηο, ξίγε, δηέγεξζε αληαλαθιαζηηθώλ, αλεζπρία,
κεηαβνιέο δηάζεζεο θαη έιιεηςε ζπλείδεζεο. ε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο απηά κπνξεί λα είλαη
ζεκάδηα ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνύ ζπλδξόκνπ.
→ ηακαηήζηε λα παίξλεηε ην MIRTAPIL® θαη κηιήζηε ακέζσο ζην γηαηξό ζαο.
 θέςεηο λα βιάςεηε ηνλ εαπηό ζαο ή λα απηνθηνλήζεηε.
→ Επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο ή πεγαίλεηε ακέζσο ζην λνζνθνκείν.
 Με θπζηνινγηθή αίζζεζε ζην ζηόκα (ζηνκαηηθή παξαηζζεζία).
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 Πξήμηκν ζην ζηόκα (ζηνκαηηθό νίδεκα).
 Τπνλαηξηαηκία.
 Με θπζηνινγηθή έθθξηζε ηεο αληη-δηνπξεηηθήο νξκόλεο.
Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο.

5.

Πσο λα θπιάζζεηαη ην MIRTAPIL ®

Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά.
Να κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην MIRTAPIL® κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θαη ζηε θηάιε. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη.
Μεηά ην άλνηγκα, ε δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ δηαιύκαηνο είλαη 6 εβδνκάδεο.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.
Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δε ζαο ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα
κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.

Λνηπέο πιεξνθνξίεο:

Ση πεξηέρεη ην MIRTAPIL®:
- Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε κηξηαδαπίλε. Κάζε ml δηαιύκαηνο πεξηέρεη 15mg Μηξηαδαπίλεο.
- Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Maltitol liquid, Glycerol, Citric acid monohydrate, Orange flavour, Lmethionine, Sodium benzoate, Saccharin sodium, Water purified.
Εκθάληζε ηνπ MIRTAPIL® θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο:
Είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε γπάιηλε θηάιε ησλ 66 ml από γπαιί amber, κε πώκα αζθαιείαο γηα παηδηά θαη
πηπέηα δνζνκεηξηθή βαζκνινγεκέλε ζε ml.
Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο:
ΣΑΡΓΚΕΣ ΦΑΡΜΑ
Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα
Σει. 210.5224830 Fax: 2105224838
E-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr

Παξαγσγόο:
RAFARM AEBE.
Σξόπνο δηάζεζεο: κε ηαηξηθή ζπληαγή.
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεσξήζεθε/εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά: 11/2016
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