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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ  

 

RHINOHELP 5 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία  

δεζινξαηαδίλε  

 

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπν ην θύλλν οδηγιών σπήζηο πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ην 

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.  

-     Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα   

      αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα   

      ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο.  

 

Σν παπόλ θύλλο οδηγιώλ πεπιέσει:  

1 Ση είλαη ην RHINOHELP
®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ  

2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην RHINOHELP
®
   

3 Πώο λα πάξεηε ην RHINOHELP
®
  

4 Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο  

5 Πώο λα θπιάζζεηαη ην RHINOHELP
®
   

6 Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

 

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ RHINOHELP
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ  

 

Σν RHINOHELP
®
 είλαη έλα αληηαιιεξγηθό θάξκαθν ην νπνίν δελ ζαο πξνθαιεί ππλειία. Βνεζάεη ζηνλ 

έιεγρν ηεο αιιεξγηθήο ζαο αληίδξαζεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο.  

 

Σν RHINOHELP
®
 αλαθνπθίδεη από ηα ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

(θιεγκνλή ησλ ξσζώλσλ πξνθαινύκελε από κία αιιεξγία, γηα παξάδεηγκα ηνλ «ππξεηό εθ ρόξηνπ» ή ηελ 

αιιεξγία ζε αθάξεα ζθόλεο). Απηά ηα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ θηάξληζκα, κύηε πνπ ηξέρεη ή κύηε κε 

θλεζκό, νπξαλίζθν κε θλεζκό θαη κάηηα κε θλεζκό, πνπ είλαη θόθθηλα ή πδαξά.  

 

Σν RHINOHELP
®
 ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θλίδσζε (κία πάζεζε ηνπ δέξκαηνο πξνθαινύκελε από κία αιιεξγία). Απηά ηα ζπκπηώκαηα 

πεξηιακβάλνπλ θλεζκό θαη εμαλζήκαηα.  

 

Ζ αλαθνύθηζε απηώλ ησλ ζπκπησκάησλ δηαξθεί κηα νιόθιεξε εκέξα θαη ζαο βνεζάεη ζην λα 

αλαθηήζεηε ηηο θπζηνινγηθέο εκεξήζηεο δξαζηεξηόηεηέο ζαο θαη ηνλ ύπλν.  

 

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

 

Μην πάπεηε ηο RHINOHELP
®
  

- ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε δεζινξαηαδίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζπζηαηηθό ηνπ RHINOHELP
®
 ή ζηε ινξαηαδίλε.  

 

Σν RHINOHELP
®
 ελδείθλπηαη γηα ελήιηθεο θαη εθήβνπο (12 εηώλ θαη άλσ).  

 

Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο RHINOHELP
®
  

-εάλ εζείο έρεηε πησρή λεθξηθή ιεηηνπξγία.  
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Δάλ απηό έρεη εθαξκνγή ζε εζάο, ή εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη, παξαθαιείζζε λα ην ειέγμεηε κε ην γηαηξό ζαο 

πξηλ πάξεηε ην RHINOHELP
®
.  

 

Λήτη άλλυν θαπμάκυν  
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ RHINOHELP

®
 κε άιια θάξκαθα.  

 

Λήτη ηος RHINOHELP
®
 με ηποθέρ και ποηά 

Tν RHINOHELP
®
 κπνξεί λα ιακβάλεηαη κε ή ρσξίο ηξνθή.  

 

Κύηζη και θηλαζμόρ  
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηνπ ζειαζκνύ.  

Δάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε κσξό, ε ιήςε ηνπ RHINOHELP
®
 δελ ζπληζηάηαη.  

 

Οδήγηζη καη σειπιζμόρ μησανώλ  

ηελ ζπληζηώκελε δνζνινγία, δελ αλακέλεηαη ην RHINOHELP
®
 λα ζαο πξνθαιέζεη ππλειία ή λα ζαο 

κεηώζεη ηελ επαγξύπλεζε. Ωζηόζν πνιύ ζπάληα θάπνηα άηνκα παξνπζίαζαλ ππλειία, ε νπνία κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλώλ.  

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ RHINOHELP
®
  

 

Δλήιηθεο θαη έθεβνη (12 εηώλ θαη άλσ): πάξηε έλα δηζθίν κία θνξά ηελ εκέξα.  

 

Καηαπηείηε ην δηζθίν νιόθιεξν κε λεξό, κε ή ρσξίο ηξνθή.  

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ν γηαηξόο ζαο ζα θαζνξίζεη ηνλ ηύπν ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο 

από ηελ νπνία πάζρεηε θαη ζα θαζνξίζεη γηα πόζνλ θαηξό ζα πξέπεη λα παίξλεηε ην RHINOHELP
®
.  

 

Δάλ ε αιιεξγηθή ζαο ξηλίηηδα είλαη δηαιείπνπζα (παξνπζία ησλ ζπκπησκάησλ γηα ιηγόηεξν από 4 

εκέξεο αλά εβδνκάδα ή γηα ιηγόηεξν από 4 εβδνκάδεο), ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο ζπζηήζεη έλα πξόγξακκα 

ζεξαπείαο πνπ ζα εμαξηάηαη από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο λόζνπ ζαο. Δάλ ε αιιεξγηθή ζαο 

ξηλίηηδα είλαη επηκέλνπζα (παξνπζία ησλ ζπκπησκάησλ γηα 4 εκέξεο ή πεξηζζόηεξεο αλά εβδνκάδα γηα 

πεξηζζόηεξν από 4 εβδνκάδεο), ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζαο ζπζηήζεη κία πην καθξνρξόληα ζεξαπεία.  

 

Γηα ηελ θλίδσζε, ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηή από αζζελή ζε αζζελή θαη 

ζπλεπώο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. 

 

Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη RHINOHELP
®
 από ηην κανονική  

Πάξηε ην RHINOHELP
®
 κόλν όπσο ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί. Γελ αλακέλνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

κε ηελ θαηά ιάζνο ππεξδνζνινγία. Παξόια απηά, εάλ πάξεηε πεξηζζόηεξα δηζθία RHINOHELP
®
 από 

απηά πνπ ζαο έρνπλ ζπζηήζεη, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ήην θαξκαθνπνηό ζαο.  

 

Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο RHINOHELP
®
  

Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε ηε δόζε ζαο ζην ρξόλν πνπ πξέπεη, λα ηελ πάξεηε όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκα, 

θαη κεηά λα επαλέιζεηε ζην θαλνληθό δνζνινγηθό ζαο ζρήκα. Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα 

αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε.  

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ  

 

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

δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. ηνπο ελήιηθεο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ πεξίπνπ νη 

ίδηεο όπσο κε έλα εηθνληθό δηζθίν. Ωζηόζν, θόπσζε, μεξνζηνκία θαη πνλνθέθαινο αλαθέξζεθαλ πην 
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ζπρλά απ’ όηη κε έλα εηθνληθό δηζθίν. ε εθήβνπο, ν πνλνθέθαινο ήηαλ ε πην ζπρλά αλαθεξόκελε 

αλεπηζύκεηε ελέξγεηα.  

 

Kαηά ηελ εηζαγσγή ηεο δεζινξαηαδηλεο ζηελ αγνξά, έρνπλ αλαθεξζεί πνιύ ζπάληα πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ 

αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ (δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ζπξηγκόο, θλεζκόο, πνκθνί θαη νίδεκα) θαη εμάλζεκα. 

Έρνπλ επίζεο πνιύ ζπάληα αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο αξξπζκίαο, αύμεζε θαξδηαθώλ παικώλ, ζηνκαρηθόο 

πόλνο, λαπηία (αίζζεκα αδηαζεζίαο), έκεηνο, δηαηαξαρή ζηνκάρνπ, δηάξξνηα, δάιε, ππλειία, αληθαλόηεηα 

ύπλνπ, κπτθόο πόλνο, ςεπδαηζζήζεηο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, αλεζπρία κε απμεκέλε θηλεηηθόηεηα ηνπ 

ζώκαηνο, θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο θαη δηαηαξαρέο ζε δνθηκαζίεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 

Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο.  

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ RHINOHELP
®
  

 

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

 

Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 30°C.  

 

Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην RHINOHELP
®
 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί 

θαη ηελ θπςέιε. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.  

 

Δλεκεξώζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ εκθάληζε ησλ 

δηζθίσλ.  

 

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

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

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ  

 

Ση πεπιέσεη ηο RHINOHELP
®
 

 

- Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη δεζινξαηαδίλε 5 mg  

- Σα άιια ζπζηαηηθά ηνπ δηζθίνπ είλαη  

Ππξήλαο δηζθίνπ: Isomalt, Starch, Pregelatinized Celulose, Microcrystalline, Magnesium Oxide, 

heavy Hydroxypropylcellulose, Crospovidone, Magnesium Stearate.  

Ζ επηθάιπςε ηνπ δηζθίνπ απνηειείηαη από ιεπηό πκέλην πνπ πεξηέρεη Polyvinyl Alcohol, Titanium 

Dioxide (E171), Macrogol / PEG 3350 Talc, FD&C Blue #2/Indigo Carmine Aluminum Lake (E132) 

 

Εμθάνιζη ηος RHINOHELP
®
 καη πεπιεσόμενν ηηο ζςζκεςαζίαο  

 

Σα RHINOHELP
®
 5 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζία 

θπςειώλ ησλ 30 δηζθίσλ. 

 

Κάηοσορ Άδειαρ 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   

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


Target Pharma Ltd.                                                                                                      PIL_2982101_v.01 

4 

 

Παπαζκεςαζηήρ:  
 

SPECIFAR ΑΒΔΔ  

28εο Οθησβξίνπ 1,  

123 51 Αγία Βαξβάξα,  

Αζήλα, Διιάδα 
 

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ηον 03/2016 

 

 


