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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
NERVIUS® 0.18 mg διζκία
NERVIUS® 0.7 mg διζκία
NERVIUS® 1.1 mg διζκία
Ππαμιπεξόλη

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο
θάπµακο.
- Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξµαθνπνηφ ζαο.
- Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξµαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. ∆ελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξµαθν ζε άιινπο.
Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφµα θαη φηαλ ηα ζπµπηψµαηά ηνπο είλαη ίδηα µε ηα δηθά ζαο.
- Δάλ θάπνηα αλεπηζχµεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχµεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεµεξψζεηε ην γηαηξφ ή
θαξµαθνπνηφ ζαο.
Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1. Ση είλαη ην NERVIUS® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην NERVIUS®
3. Πψο λα πάξεηε ην NERVIUS®
4. Πηζαλέο αλεπηζχµεηεο ελέξγεηεο
5. Πψο λα θπιάζζεηαη ην NERVIUS®
6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ NERVIUS® ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
Σν NERVIUS® αλήθεη ζε µηα νκάδα θαξκάθσλ γλσζηψλ σο ληνπαµηλεξγηθνί αγσληζηέο, νη νπνίνη
δηεγείξνπλ ηνπο ληνπαµηλεξγηθνχο ππνδνρείο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ δηέγεξζε ησλ ληνπαµηλεξγηθψλ
ππνδνρεψλ πξνθαιεί λεπξηθέο ψζεηο ζηνλ εγθέθαιν πνπ βνεζνχλ ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ.
Σν NERVIUS® ρξεζηκνπνηείηαη γηα:
- ηε ζεξαπεία ησλ ζπµπησµάησλ ηεο ηδηνπαζνχο λφζνπ ηνπ Parkinson. Μπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί µφλν
ηνπ ή ζε ζπλδπαζµφ µε ιεβνληφπα.

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ NERVIUS®
Μην πάπεηε ηο NERVIUS®
- ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε πξαµηπεμφιε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ησλ
δηζθίσλ (βιέπε παξάγξαθν 6 «Λνηπέο πιεξνθνξίεο»)
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Πποζέξηε ιδιαίηεπα µε ηο NERVIUS®
Αλαθέξεηε ζην γηαηξφ ζαο εάλ έρεηε (είραηε) ή αλαπηχμαηε νπνηαδήπνηε ηαηξηθή θαηάζηαζε ή
ζπµπηψµαηα, εάλ είλαη θάπνην απφ ηα παξαθάησ:
- λεθξηθή λφζν.
- ςεπδαηζζήζεηο (βιέπεηε, αθνχηε ή αηζζάλεζηε πξάγµαηα πνπ δελ ππάξρνπλ). Οη πεξηζζφηεξεο
ςεπδαηζζήζεηο είλαη νπηηθέο.
- δπζθηλεζία (π.ρ. µε θπζηνινγηθέο, ή ειεγρφµελεο θηλήζεηο ησλ άθξσλ).
Δάλ έρεηε πξνρσξεκέλε λφζν ηνπ Parkinson θαη παίξλεηε επίζεο θαη ιεβνληφπα, κπνξεί λα αλαπηχμεηε
δπζθηλεζία θαηά ηε δηάξθεηα αχμεζεο ηεο δφζεο ηνπ NERVIUS®.
- ππλειία θαη αηθλίδηα πξφθιεζε χπλνπ.
- αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά (π.ρ. παζνινγηθή ελαζρφιεζε µε ηπρεξά παηρλίδηα, ςπραλαγθαζηηθέο
αγνξέο), απμεµέλε γελεηήζηα νξµή (π.ρ. απμεµέλε ζεμνπαιηθή επηζπµία), θξαηπάιε θαγεηνχ.
- ςχρσζε (π.ρ. ζπµπηψµαηα παξφµνηα µε ηεο ζρηδνθξέλεηαο).
- νπηηθή δηαηαξαρή. Θα πξέπεη λα θάλεηε ηαθηηθέο νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσγήο µε NERVIUS®.
- ζνβαξή θαξδηαθή ή ησλ αγγείσλ ηνπ αίµαηνο λφζν. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηε ηαθηηθά ηελ πίεζε ηνπ
αίµαηνο, θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή νξζνζηαηηθήο
ππφηαζεο (πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ αίµαηνο ελψ ζηέθεζηε φξζηνη).
- επηδείλσζε ζπκπησκάησλ.
Μπνξεί λα δείηε φηη ηα ζπµπηψµαηα εµθαλίδνληαη λσξίηεξα απφ φηη ζπλήζσο, είλαη πεξηζζφηεξν έληνλα
θαη επεθηείλνληαη πεξηιαµβάλνληαο θαη άιια άθξα.
Παηδηά θαη έθεβνη
Σν NERVIUS® δελ ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά ή εθήβνπο θάησ ησλ 18 εηψλ.
Λήτη άλλυν θαπµάκυν
Παξαθαιείζζε λα ελεµεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξµαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα
άιια θάξµαθα. Απηφ πεξηιακβάλεη θάξκαθα, θπηηθά θάξκαθα, ηξφθηκα πγηεηλήο δηαηξνθήο ή
ζπκπιεξψκαηα πνπ έρεηε ιάβεη ρσξίο ζπληαγή.
Θα πξέπεη λα απνθεχγεηε λα παίξλεηε ην NERVIUS® καδί µε αληηςπρσζηθά θάξκαθα.
Πξνζέμηε αλ ιαµβάλεηε ηα παξαθάησ θάξµαθα:
- ζηµεηηδίλε (γηα ηελ αγσγή ηεο ππεξέθξηζεο νμέσλ ζην ζηνµάρη ή ζηνµαρηθψλ ειθψλ)
- αµαληαδίλε (πνπ µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ αγσγή ηεο λφζνπ ηνπ Parkinson)
- κεμηιεηίλε (γηα ηελ αγσγή ηνπ κε νκαινχ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, κηα θαηάζηαζε γλσζηή σο θνηιηαθή
αξξπζκία)
- δηδνβνπδίλε (ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγσγή ηνπ ζπλδξφκνπ επίθηεηεο
αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS), κηα αζζέλεηα ηνπ αλζξψπηλνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο)
- ζηζπιαηίλε (γηα ηελ αγσγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαξθίλνπ)
- θηλίλε (ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε ησλ λπρηεξηλψλ επψδπλσλ κπηθψλ ζπαζκψλ
θαη γηα ηελ αγσγή ελφο ηχπνπ εινλνζίαο γλσζηήο σο εκηζειελνεηδήο εινλνζία (θαθνήζεο εινλνζία).
- πξνθατλακίδε (γηα ηελ αγσγή δηαηαξαγκέλν θαξδηαθνχ ξπζκνχ).
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Δάλ ιακβάλεηε ιεβνληφπα, ε δφζε ηεο ιεβνληφπα ζπζηήλεηαη λα κεηψλεηαη φηαλ μεθηλήζεηε ηελ αγσγή
µε NERVIUS®.
Πξνζέμηε αλ παίξλεηε εξεµηζηηθά θάξµαθα (πνπ έρνπλ θαηαζηαιηηθή δξάζε) ή αλ πίλεηε αιθνφι. Ζ
πξνζζεηηθή δξάζε ηνπ NERVIUS® κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ζαο γηα νδήγεζε θαη ην ρεηξηζκφ
µαραλψλ.
Λήτη ηος NERVIUS® µε ηποθέρ και ποηά
Θα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί εάλ πίλεηε αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο µε NERVIUS®.
Σν NERVIUS® κπνξεί λα ιακβάλεηαη µε ή ρσξίο θαγεηφ. Καηαπίλεηε ηα δηζθία µε λεξφ.
Κύηζη και θηλαζµόρ
Κύηση
Πείηε ζην γηαηξφ ζαο αλ είζηε έγθπνο, αλ ζθέθηεζηε λα µείλεηε έγθπνο ή ζθνπεχεηε λα µείλεηε έγθπνο. Ο
γηαηξφο ζαο ζα ζπδεηήζεη ζηε ζπλέρεηα καδί ζαο αλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα παίξλεηε ην NERVIUS®.
Ζ δξάζε ηνπ NERVIUS® ζην αγέλλεην παηδί ζαο δελ είλαη γλσζηή. Δπνκέλσο, λα µελ πάξεηε ην
NERVIUS® εάλ είζηε έγθπνο, εθηφο αλ ζαο ην ππαγφξεπζε ν γηαηξφο ζαο.
Θηλασµός
Σν NERVIUS® δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ην ζειαζκφ. Σν NERVIUS® κπνξεί λα κεηψζεη ηελ
παξαγσγή µκεηξηθνχ γάιαθηνο. Δπίζεο, µπνξεί λα πεξάζεη ζην µεηξηθφ γάια θαη λα θηάζεη ην παηδί ζαο.
Δάλ ε ρξήζε ηνπ NERVIUS® είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ν ζειαζµφο. Εεηήζηε ηε
ζπµβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξµαθνπνηνχ ζαο πξηλ λα ιάβεηε θάπνην θάξκαθν.
Οδήγηζη και σειπιζµόρ µησανών
Σν NERVIUS® κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςεπδαηζζήζεηο (λα βιέπεηε, αθνχηε ή λα αηζζάλεζηε πξάγκαηα
πνπ δελ ππάξρνπλ).
Σν NERVIUS® έρεη ζπζρεηηζζεί µε ππλειία θαη επεηζφδηα αηθλίδηαο εκθάληζεο χπλνπ θπξίσο ζε
αζζελείο µε ηε λφζν ηνπ Parkinson.
Δάλ εµθαλίζεηε απηέο ηηο αλεπηζχµεηεο ελέξγεηεο, δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε
κεραλέο. Θα πξέπεη λα ελεµεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο εάλ ζπµβεί απηφ.
ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά µε οπιζμένα ζςζηαηικά ηος NERVIUS®
Σα δηζθία NERVIUS® πεξηέρνπλ καλληηφιε. Απηή µπνξεί λα έρεη ήπηα ππαθηηθή (θέλσζε ηνπ εληέξνπ)
δξάζε.

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ NERVIUS®
Πάληνηε λα παίξλεηε ην NERVIUS® απζηεξά ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο.
Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο ζπκβνπιεχζεη γηα ηελ ζσζηή δνζνινγία.
Μπνξείηε λα ιακβάλεηε ην NERVIUS® µε ή ρσξίο θαγεηφ. Καηαπίλεηε ηα δηζθία µε λεξφ.
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Νόζορ ηος Parkinson
Ζ εµεξήζηα δφζε ζα πξέπεη λα ιαµβάλεηαη δηαηξεµέλε ζε 3 ίζεο δφζεηο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο, ε ζπλήζεο δφζε είλαη ½ δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg ηξεηο
θνξέο ηελ εκέξα (πνπ ηζνδπλακεί µε 0.27 mg εκεξεζίσο):

Αξηζµφο δηζθίσλ
Οιηθή εµεξήζηα δφζε
(mg)

1η εβδοµάδα
½ δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg ηξεηο
θνξέο εκεξεζίσο
0.27

Απηή ζα απμάλεηαη θάζε 5-7 εκέξεο φπσο ζα θαζνξηζζεί απφ ην γηαηξφ ζαο εσο φηνπ ξπζµηζηνχλ ηα
ζπµπηψµαηά ζαο (δφζε ζπληήξεζεο).

Αξηζµφο δηζθίσλ

Οιηθή εµεξήζηα δφζε
(mg)

2η εβδοµάδα
1 δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg ηξεηο
θνξέο εκεξεζίσο

0.54

3η εβδοµάδα
½ δηζθίν NERVIUS® 0.7 mg ηξείο
θνξέο εκεξεζίσο
ή
2 δηζθία NERVIUS® 0.18 mg ηξείο
θνξέο εκεξεζίσο
1.1

Ζ ζπλήζεο δφζε ζπληήξεζεο είλαη 1.1 mg αλά εµέξα. Παξ’ φια απηά, µπνξεί ε δφζε ζαο λα απμεζεί θαη
πεξαηηέξσ. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα απμήζεη ηε δφζε ηνπ δηζθίνπ έσο ην κέγηζην
ησλ 3.2 mg πξαµηπεμφιεο αλά εκέξα.

Αξηζµφο δηζθίσλ
Οιηθή εµεξήζηα δφζε
(mg)

Υαμηλόηεπη δόζη ζςνηήπηζηρ
½ δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg ηξείο
θνξέο εκεξεζίσο
0.27

Ττηλόηεπη δόζη ζςνηήπηζηρ
1 ½ δηζθίν NERVIUS® 0.7 mg ηξείο
θνξέο εκεξεζίσο
3.2

Ασθενείς µε νευρική νόσο
Δάλ έρεηε µέηξηα ή ζνβαξή λεθξηθή λφζν, ν γηαηξφο ζαο ζα ζαο ζπληαγνγξαθήζεη ραµειφηεξε δφζε. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιαµβάλεηε ηα δηζθία µφλν µία ή δχν θνξέο εµεξεζίσο. Δάλ έρεηε
κέηξηα λεθξηθή λφζν, ε ζπλήζεο δφζε έλαξμεο είλαη ½ δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg δχν θνξέο
εκεξεζίσο. ε ζνβαξή λεθξηθή λφζν, ε ζπλήζεο δφζε έλαξμεο είλαη ½ δηζθίν NERVIUS® 0.18 mg ηελ
εκέξα.
Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη NERVIUS® από ηην κανονική
Δάλ θαηά ιάζνο πάξεηε πεξηζζφηεξα δηζθία
-επηθνηλσλήζηε µε ην γηαηξφ ζαο ή ην πιεζηέζηεξν λνζνθνµείν µε ηµήµα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ
αµέζσο γηα λα ζαο θαζνδεγήζνπλ.
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-µπνξεί λα εµθαλίζεηε έµεην, αλεζπρία, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλεπηζχµεηε ελέξγεηα πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 4 (Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες)
Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο NERVIUS®
Μελ αλεζπρήζεηε. Απιά αθήζηε απηή ηε δφζε εληειψο θαη πάξηε ηελ επφµελε δφζε ζαο ζηε ζσζηή ψξα.
Μελ επηρεηξήζεηε λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε.
Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο NERVIUS®
Μελ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην NERVIUS® πξηλ ην ζπδεηήζεηε πξψηα µε ην γηαηξφ ζαο. Δάλ πξέπεη
λα ζηαµαηήζεηε λα ιαµβάλεηε απηφ ην θάξµαθν, ν γηαηξφο ζαο ζα µεηψζεη ηε δφζε ζηαδηαθά. Απηφ
µεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπµπησµάησλ.
Αλ πάζρεηε απφ λφζν ηνπ Parkinson δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηελ αγσγή ζαο µε NERVIUS® απφηνκα.
Ζ μαθληθή δηαθνπή κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζεη µία ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ ιέγεηαη θαθνήζεο
λεπξνιεπηηθφ ζχλδξνκν πνπ κπνξεί λα απνηειεί κείδνλα θίλδπλν γηα ηελ πγεία ζαο. Σα ζπµπηψµαηα
πεξηιαµβάλνπλ:
-αθηλεζία (απψιεηα θίλεζεο ησλ µπψλ)
-άθαµπηνπο µχεο
-ππξεηφ
-αζηαζή πίεζε ηνπ αίµαηνο
-ηαρπθαξδία (απμεµέλν θαξδηαθφ ξπζµφ)
-ζχγρπζε
-θαηαζηνιή ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλεηδήζεσο (θψµα)
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά µε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ηνλ
θαξµαθνπνηφ ζαο.

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
Όπσο φια ηα θάξκαθα έηζη θαη ην NERVIUS® κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Ζ εθηίµεζε απηψλ ησλ αλεπηζχµεησλ ελεξγεηψλ βαζίδεηαη ζηηο εμήο ζπρλφηεηεο:
Πολύ ζςσνέρ:
ςσνέρ:
Όσι ζςσνέρ:
πάνιερ:
Πολύ ζπάνιερ:
Άγνυζηο

Δπεξεάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ρξήζηε ζηνπο 10
Δπεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100
Δπεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεοζηνπο 1.000
Δπεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000
Δπεξεάδεη ιηγφηεξνπο απφ 1 ρξήζηε ζηνπο 10.000
Ζ ζπρλφηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα

Δάλ πάζρεηε απφ λφζν ηνπ Παξθηλζνλ, κπνξεί λα εµθαλίζεηε ηηο παξαθάησ αλεπηζχµεηεο ελέξγεηεο
(αλεμαξηήησο ηεο ελδείμεσο):
Πνιχ ζπρλέο:
- ∆πζθηλεζία (π.ρ. µε θπζηνινγηθέο, ή ειεγρφµελεο θηλήζεηο ησλ άθξσλ)
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- Τπλειία
- Εαιάδα
- Ναπηία (ηάζε πξνο έµεην)
- Τπφηαζε (ρακειή πίεζε ηνπ αίκαηνο)
πρλέο:
- Σάζε γηα αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά
- Ψεπδαηζζήζεηο (φηαλ βιέπεηε, αθνχηε ή ληψζεηε πξάγµαηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ)
- χγρπζε
- Αίζζεκα θνχξαζεο (θφπσζε)
- Έιιεηςε χπλνπ (αυπλία)
- Πεξίζζηα πγξψλ, ζπλήζσο ζηα πφδηα (πεξηθεξηθφ νίδεµα)
- Πνλνθέθαινο
- Με θπζηνινγηθά φλεηξα
- ∆πζθνηιηφηεηα
- Αλεζπρία
- Ακλεζία (δηαηαξαρή ηεο κλήκεο)
- Οπηηθή δηαηαξαρή
- Έκεηνο (λαπηία)
- Απψιεηα βάξνπο
Όρη ζπρλέο:
- Παξάλνηα (π.ρ. ππεξβνιηθνί θαη αδηθαηνιφγεηνη θφβνη)
- Παξαίζζεζε
- Δθηεηαµέλε ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο θαη αηθλίδηα επεηζφδηα χπλνπ
- Τπεξθηλεζία (απμεµέλεο θηλήζεηο θαη αληθαλφηεηα επίηεπμεο αθηλεζίαο)
- Αχμεζε ηνπ ζσµαηηθνχ βάξνπο
- Απμεµέλε ζεμνπαιηθή επηζπµία (π.ρ. αχμεζε ηεο γελεηήζηαο νξµήο)
- Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. εμάλζεµα, θλεζµφο, ππεξεπαηζζεζία)
- Ληπνζπκία
- Παζνινγηθή ελαζρφιεζε µε ηπρεξά παηρλίδηα, ηδηαίηεξα φηαλ ιακβάλνληαη πςειέο δφζεηο ηνπ
NERVIUS®
- Τπεξζεμνπαιηθφηεηα
- Ψπραλαγθαζηηθέο αγνξέο
- Γχζπλνηα (δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή)
- Πλεπκνλία (ινίκσμε ησλ πλεπκφλσλ)
Άγλσζηε ζπρλφηεηα:
- Αχμεζε ηνπ θαγεηνχ (θξαηπάιε θαγεηνχ, ππεξθαγία)
Δάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχµεηε ελέξγεηα πνπ
δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεµεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξµαθνπνηφ
ζαο.
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5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ NERVIUS®
Να θπιάζζεηαη ζε µέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Να µε ρξεζηκνπνηείηαη ην NERVIUS® κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί. Ζ
εµεξνµελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εµέξα ηνπ µήλα πνπ αλαθέξεηαη.
Με θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 30°C.
Φπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο.
Σα θάξµαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην
θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξµαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα µέηξα ζα βνεζήζνπλ
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Σι πεπιέσει ηο NERVIUS®
Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε πξαµηπεμφιε.
0.18 mg δηζθία: θάζε δηζθίν πεξηέρεη 0.18 mg pramipexole βάζεσο (σο 0.25 mg pramipexole άιαηνο
[δηυδξνρισξηθή κνλνυδξηθή]).
0.7 mg δηζθία: θάζε δηζθίν πεξηέρεη 0.7 mg pramipexole βάζεσο (σο 1.0 mg pramipexole άιαηνο
[δηυδξνρισξηθή µνλνυδξηθή]).
1.1 mg δηζθία: θάζε δηζθίν πεξηέρεη 1.1 mg pramipexole βάζεσο (σο 1.5 mg pramipexole άιαηνο
[δηυδξνρισξηθή κνλνυδξηθή].
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: καλληηφιε, άκπιν αξαβνζίηνπ, άλπδξν θνιινεηδέο ππξίηην, πνβηδφλε Κ25 θαη
ζηεαηηθφ µαγλήζην
Εμθάνιζη ηος NERVIUS® και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
0.18 mg δηζθία: ιεπθά, ακθίθπξηα, επηκήθε, ραξαγµέλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο δηζθία (δηαζηάζεηο:
8mm×4mm πεξίπνπ).
0.7 mg δηζθία: ιεπθά, ζηξνγγπιά, επίπεδα, ραξαγκέλα ζηε κηα πιεπξά δηζθία (δηακέηξνπ: 9mm πεξίπνπ).
1.1 mg δηζθία: ιεπθά, ζηξνγγπιά, επίπεδα, ραξαγκέλα θαη ζηηο δπν πιεπξέο (δηακέηξνπ: 11 mm πεξίπνπ).
Σν NERVIUS® είλαη δηαζέζηκν ζε ζπζθεπαζία blister ησλ 30, 100 δηζθίσλ.
Μπνξεί λα µελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
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Κάηοσορ Αδείαρ Κςκλοθοπίαρ
TARGET PHARMA
Μελάλδξνπ 54
10431, Αζήλα
Σει.: 210 52 24 830 Φαμ: 210 52 24 838
E-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr
Παπαγυγόρ
Specifar ABEE,
28εο Οθησβξίνπ 1,
1235 51 Αγία Βαξβάξα,
Αζήλα
Σει: 210 54 01 500
Δ-mail: info@specifar.gr

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 11/2016
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