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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

THORDEL
®®

 4 mg μαζώμενα διζκία 

  



Target Pharma Ltd.                                                                                                           PIL_2895301-2_v.01 

2 

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

THORDEL
®
 4 mg μαζώμενα διζκία 

κνληεινπθάζηε 

 

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ ππιν δώζεηε ηο θάπμακο αςηό ζηο 

παιδί ζαρ διόηι πεπιλαμβάνει ζημανηικέρ πληποθοπίερ  

 Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

 Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ην παηδί ζαο. Μελ ην δώζεηε ζε 

άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο 

είλαη ίδηα κε ηνπ παηδηνύ ζαο. 

 Δάλ παξαηεξήζεηε ζην παηδί ζαο θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ 

θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη 

ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4. 

 

Σι πεπιέσει ηο παπόν θύλλο οδηγιών 
1. Ση είλαη ην THORDEL

®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ην παηδί ζαο πάξεη ην THORDEL
®
 

3. Πώο λα πάξεηε ην THORDEL
®
 

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηε ην THORDEL
®
 

6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΘ ΕIΝΑΘ ΣΟ THORDEL
® 

ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕIΝΑΘ Η ΥΡHΗ ΣΟΤ 

Σι είναι ηο THORDEL
®
 

Σν THORDEL είλαη έλαο αληαγσληζηήο ησλ ππνδνρέσλ ησλ ιεπθνηξηελίσλ πνπ απνθιείεη νπζίεο πνπ 

ιέγνληαη ιεπθνηξηέληα.  

 

Πωρ ενεπγεί ηο THORDEL
®
  

Σα ιεπθνηξηέληα πξνθαινύλ ζηέλσζε θαη νίδεκα ησλ αεξαγσγώλ ζηνπο πλεύκνλεο. Με ηνλ 

απνθιεηζκό ησλ ιεπθνηξηελίσλ, ην THORDEL
®
 βειηηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο θαη βνεζά 

ζηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο.  

 

Πόηε ππέπει να σπηζιμοποιείηαι ηο THORDEL
®
 

Ο γηαηξόο ζαο ζπληαγνγξάθεζε ην THORDEL
®
 γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο ηνπ παηδηνύ ζαο, 

πξνιακβάλνληαο ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο. 

 

 Σν THORDEL
®
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ ειηθίαο 2 έσο 5 εηώλ νη νπνίνη δελ 

ειέγρνληαη επαξθώο κε ηα θάξκαθά ηνπο θαη ρξεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία. 

 Σν THORDEL
®
 κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία έλαληη ησλ 

εηζπλεόκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ γηα αζζελείο ειηθίαο 2 σο 5 εηώλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη πξόζθαηα 

θνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα γηα ην άζζκα ηνπο θαη έδεημαλ όηη δελ είλαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. 

 Σν THORDEL
®
 βνεζά επίζεο ζηελ πξόιεςε ηεο ζηέλσζεο ησλ αεξαγσγώλ πνπ πξνθαιείηαη από 

ηελ άζθεζε γηα αζζελείο ειηθίαο 2 εηώλ θαη άλσ. 

 

Ο γηαηξόο ζαο ζα θαζνξίζεη πσο πξέπεη λα ρνξεγεζεί ην THORDEL
®
 πνπ ζα εμαξηεζεί από ηα 

ζπκπηώκαηα θαη ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ άζζκαηoο ηνπ παηδηνύ ζαο. 

 

Σι είναι ηο άζθμα ; 

Σν άζζκα είλαη κία ρξόληα λόζνο. 
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Σν άζζκα πεξηιακβάλεη:  

 ζηέλσζε ησλ αεξαγσγώλ πνπ πξνθαινύλ δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Απηή ε ζηέλσζε ησλ 

αεξαγσγώλ επηδεηλώλεηαη θαη βειηηώλεηαη ζε αληαπόθξηζε δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ. 

 επαίζζεηνη αεξαγσγνί πνπ αληηδξνύλ ζε δηάθνξα ζηνηρεία, όπσο ν θαπλόο ηνπ ηζηγάξνπ, ε γύξε, ν 

θξύνο αέξαο ή ε άζθεζε. 

 νίδεκα (θιεγκνλή ) ησλ εζσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ ησλ αεξαγσγώλ.  

Σα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Βήρα, ζπξηγκό θαη αίζζεκα ζθημίκαηνο ζην ζώξαθα. 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΣΟ ΠΑΘΔΘ Α ΠΑΡΕΘ ΣΟ THORDEL
®
 

 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο γηα όπνηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή αιιεξγίεο έρεη ην παηδί ζαο ηώξα ή είρε 

πξηλ. 

 

Μην σοπηγείηε ηο THORDEL
®
 ζηο παιδί ζαρ  

 εάλ απηόο/απηή είλαη αιιεξγηθόο/ή ζηε κνληεινπθάζηε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά 

απηνύ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6). 

 

Πποειδοποιήζειρ και πποθςλάξειρ  

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ ρνξεγήζεηε ην THORDEL
®
 ζην παηδί ζαο. 

 

 Δάλ ην άζζκα ηνπ παηδηνύ ζαο ή ε αλαπλνή επηδεηλώλεηαη, ελεκεξώζηε ακέζσο ηνλ γηαηξό ζαο. 

 Σν THORDEL
®
 ρνξεγνύκελν από ην ζηόκα δελ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία νμέσλ θξίζεσλ 

άζζκαηνο. Δάλ παξνπζηαζζεί κία θξίζε, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο έδσζε ν γηαηξόο ζαο 

γηα ην παηδί ζαο. Πάληνηε λα έρεηε καδί ζαο ην εηζπλεόκελν θάξκαθν δηάζσζεο ηνπ παηδηνύ ζαο 

γηα ηηο θξίζεηο άζζκαηνο. 

 Δίλαη ζεκαληηθό ην παηδί ζαο λα ιακβάλεη όιεο ηηο ζεξαπείεο πνπ ζαο ζπληαγνγξάθεζε ν γηαηξόο 

ζαο γηα ην άζζκα. Γελ ζα πξέπεη λα ππνθαηαζηήζεηε κε THORDEL
®
 άιια θάξκαθα γηα ην άζζκα 

πνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν γηαηξόο γηα ην παηδί ζαο.  

 Δάλ ην παηδί ζαο ιακβάλεη αληηαζζκαηηθή ζεξαπεία, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ηνπ, εάλ απηόο/απηή εκθαλίζεη ζπλδπαζκό ζπκπησκάησλ όπσο απηά 

ηεο γξίπεο, αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο θαη βειόλεο ή κνύδηαζκα ησλ ρεξηώλ ή 

πνδηώλ, επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή εμάλζεκα. 

 Σν παηδί ζαο δελ πξέπεη λα πάξεη αθεηπιν-ζαιηθπιηθό νμύ (αζπηξίλε) ή άιια αληηθιεγκνλώδε 

θάξκαθα (επίζεο γλσζηά σο κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα ή ΜΑΦ) εάλ κε απηά 

επηδεηλώλεηαη ην άζζκα ηνπ/ηεο. 

 

Παιδιά και έθηβοι  

Να κελ ρνξεγείηαη απηό ην θάξκαθν ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 2 εηώλ. 

 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο απηνύ ηνπ θαξκάθνπ γηα παηδηαηξηθνύο αζζελείο ειηθίαο 

θάησ ησλ 18 εηώλ βαζηδόκελεο ζην εύξνο ειηθίαο. 

 

Άλλα θάπμακα και THORDEL
®
 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ ην παηδί ζαο παίξλεη, έρεη πάξεη πξόζθαηα ή 

κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε άιια θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

 

Οξηζκέλα θάξκαθα κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ δξάζε ηνπ THORDEL
®
 ή ην THORDEL

®
 κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηελ δξάζε ησλ άιισλ θαξκάθσλ ηνπ παηδηνύ ζαο. 

 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ ην παηδί ζαο παίξλεη ηα παξαθάησ θάξκαθα πξηλ αξρίζεη λα παίξλεη 

THORDEL
®
:  

 θαηλνβαξβηηάιε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία επηιεςίαο)  

 θαηλπηνΐλε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία επηιεςίαο)  
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 ξηθακπηθίλε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο θαη νξηζκέλσλ άιισλ 

ινηκώμεσλ) 

 

Σο THORDEL
®
 με ηποθέρ και ποηά 

Σν THORDEL
®
 4  mg καζώκελα δηζθία δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε ην θαγεηό. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ην θαγεηό ή 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό. 

 

Κύηζη και θηλαζμόρ  

Η παξάγξαθνο απηή δελ αθνξά ην THORDEL
®
 4 mg καζώκελα δηζθία, επεηδή πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά ειηθίαο 2 σο 5 εηώλ. 

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανημάηων 
Η παξάγξαθνο απηή δελ αθνξά ην THORDEL

®
 4 mg καζώκελα δηζθία, επεηδή πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά ειηθίαο 2 σο 5 εηώλ, σζηόζν ε αθόινπζε πιεξνθνξία αθνξά ηελ δξαζηηθή 

νπζία, ηελ κνληεινπθάζηε. 

 

Γελ αλακέλεηαη ην THORDEL
®
 λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα ζαο λα νδεγήζεηε απηνθίλεην ή λα 

ρεηξηζζείηε κεραλήκαηα. Ωζηόζν, ε αηνκηθή αληαπόθξηζε ζην θάξκαθν κπνξεί λα πνηθίιιεη. 

Οξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (όπσο δάιε θαη ππλειία) πνπ αλαθέξζεθαλ κε ηε κνληεινπθάζηε 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ νξηζκέλνπο αζζελείο ζηελ ηθαλόηεηα λα νδεγήζνπλ ή λα ρεηξηζζνύλ 

κεραλήκαηα. 

 

Σα μαζώμενα διζκία THORDEL
®
 4 mg πεπιέσοςν αζπαπηάμη, μία πηγή θαινςλαλανίνηρ. 

Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο έρεηε  θαηλπιθεηνλνπξία (κία ζπάληα 

θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ). 

 

 

3. Πωρ να πάπεηε ηο THORDEL
®
 

 

Πάληνηε λα θξνληίδεηε λα παίξλεη ην παηδί ζαο απηό ην θάξκαθν απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ηνπ παηδηνύ ζαο ή 

ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Απηό ην θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε έλα παηδί ππό ηελ επίβιεςε ελειίθνπ. Γηα παηδηά πνπ 

έρνπλ πξόβιεκα λα πάξνπλ καζώκελν δηζθίν, δηαηίζεηαη ε θαξκαθνηερληθή κνξθή ζε θνθθία. 

 Σν παηδί ζαο πξέπεη λα πάξεη κόλν έλα καζώκελν δηζθίν THORDEL
®
 κία θνξά εκεξεζίσο όπσο 

ζαο ζπληαγνγξάθεζε ν γηαηξόο ζαο. 

 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη αθόκε θαη αλ ην παηδί ζαο δελ έρεη ζπκπηώκαηα ή απηόο/απηή δελ έρεη νμεία 

θξίζε άζζκαηνο. 

 

Για παιδιά ηλικίαρ 2 ωρ 5 εηών:  

Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη έλα καζώκελν δηζθίν 4 mg εκεξεζίσο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ην 

βξάδπ. 

 

Δάλ ην παηδί ζαο ιακβάλεη THORDEL
®
, βεβαησζείηε όηη απηόο/απηή δελ ιακβάλεη άιια θάξκαθα 

πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία, ηε κνληεινπθάζηε. 

 

Σν θάξκαθν απηό είλαη γηα ρξήζε από ην ζηόκα. 

Σν δηζθία πξέπεη λα καζώληαη πξηλ από ηελ θαηάπνζε.  

Σν THORDEL
®
 καζώκελα δηζθία 4 mg δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε ην θαγεηό. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ην θαγεηό ή 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό. 

 

Εάν ηο παιδί ζαρ πάπει μεγαλύηεπη δόζη THORDEL
®
 από ηην κανονική 

Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ γηαηξό ηνπ παηδηνύ ζαο γηα νδεγίεο. 

Γελ ππάξρνπλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ππεξδνζνινγίαο. 
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Σα ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ όηη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηελ ππεξδνζνινγία ζε ελήιηθεο θαη 

παηδηά ζπκπεξηειάκβαλαλ θνηιηαθό άιγνο, ππλειία, δίςα, θεθαιαιγία, εκεηό θαη ππεξδξαζηεξηόηεηα. 

 

Εάν ξεσάζεηε να δώζεηε ζηο παιδί ζαρ THORDEL
®
 

Πξνζπαζήζηε λα ρνξεγείηε ην THORDEL
®
 όπσο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί. Ωζηόζν, εάλ μεράζεη ην 

παηδί ζαο λα πάξεη κία δόζε, απιώο ζπλερίζηε κε ηελ ζπλήζε δνζνινγία ηνπ ελόο καζώκελνπ δηζθίνπ 

εκεξεζίσο. 

Μελ ηνπ δώζεηε δηπιή δόζε γηα λα θαιύςεηε ηελ δόζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάν ηο παιδί ζαρ ζηαμαηήζει να παίπνει ηο THORDEL
®
  

Σν THORDEL
®
 κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ην άζζκα ηνπ παηδηνύ ζαο κόλν εάλ απηόο/απηή ζπλερίζεη λα 

ην παίξλεη. 

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ην παηδί ζαο λα ζπλερίζεη λα παίξλεη ην THORDEL
®
 γηα όζν δηάζηεκα έρεη 

ζπληαγνγξαθεζεί από ηνλ γηαηξό ζαο. Απηό ζα βνεζήζεη ώζηε λα ειεγρζεί ην άζζκα ηνπ παηδηνύ ζαο. 

Δάλ έρεηε εξσηήζεηο πεξαηηέξσ γηα ηε ρξήζε ηνπ απηνύ ηνπ θαξκάθνπ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην 

γηαηξό ηνπ παηδηνύ ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηό. 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.  

 

ηηο θιηληθέο κειέηεο κε κνληεινπθάζηε 4 mg καζώκελα δηζθία, νη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο 

ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 100 αζζελείο θαη ιηγόηεξν 

από 1 ζηνπο 10 παηδηαηξηθνύο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία) θαη πνπ ζεσξείηαη όηη ζρεηίδνληαη 

κε ηε κνληεινπθάζηε ήηαλ: 

 θνηιηαθό άιγνο  

 δίςα  

Δπηπιένλ, νη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε θιηληθέο κειέηεο κε 

κνληεινπθάζηε 10 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέληo δηζθία θαη 5 mg καζώκελα δηζθία: 

 θεθαιαιγία  

Απηέο ζπλήζσο ήηαλ ήπηεο θαη παξνπζηάζζεθαλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ 

ζεξαπεία κε κνληεινπθάζηε από όηη κε εηθνληθό  θάξκαθν (δηζθίν πνπ δελ πεξηέρεη θάπνην θάξκαθν). 

 

Η ζπρλόηεηα ησλ πηζαλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ νξίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηελ αθόινπζε ζπλζήθε: 

Πνιύ ζπρλέο: κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζόηεξν από 1 ζηα 10 άηνκα  

πρλέο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 10 άηνκα  

Όρη ζπρλέο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 100 άηνκα 

πάληεο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 1.000 άηνκα 

Πνιύ ζπάληεο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 10.000 άηνκα 

Με γλσζηέο: ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

 

Δπηπιένλ, νη αθόινπζεο έρνπλ αλαθεξζεί κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ: 

 ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Πολύ συχνές) 

 απμεκέλε ηάζε γηα αηκνξξαγία (Σπάνιες) 

 αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηδήκαηνο ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεηιηώλ, ηεο 

γιώζζαο θαη/ή ηνπ ιαηκνύ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή ηελ θαηάπνζε 

(Όχι συχνές) 

 αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηάζεζε [κε θπζηνινγηθά όλεηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηαιηώλ, δπζθνιία ζηνλ ύπλν, ππλνβαζία, επεξεζηζηόηεηα, αίζζεκα 

άγρνπο, αλεζπρία, δηέγεξζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ερζξόηεηα, 

θαηάζιηςε (Όχι συχνές), ηξόκνο, δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο, επεξεαζκέλε κλήκε (Σπάνιες), 

ςεπδαηζζήζεηο, απνπξνζαλαηνιηζκόο, απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο (Πολύ σπάνιες)] 
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 δάιε, λπζηαγκόο, αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο θαη βειόλεο/κνύδηαζκα, ζπαζκόο 

(Όχι συχνές) 

 αίζζεκα παικώλ (Σπάνιες) 

 αηκνξξαγία από ηε κύηε (Όχι συχνές), νίδεκα (θιεγκνλή) ησλ πλεπκόλσλ (Πολύ σπάνιες) 

 δηάξξνηα, λαπηία, εκεηόο (Συχνές), μεξνζηνκία, δπζπεςία (Όχι συχνές) 

 επαηίηηδα (θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο) (Πολύ σπάνιες) 

 εμάλζεκα (Συχνές), κώισπεο, θλεζκόο, θλίδσζε (Όχι συχνές), επαίζζεηα θόθθηλα νδίδηα θάησ από 

ην δέξκα πην ζπρλά ζηηο θλήκεο (νδώδεο εξύζεκα), ζνβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (πνιύκνξθν 

εξύζεκα) ην νπνίν κπνξεί λα εκθαληζζεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε (Πολύ σπάνιες)  

 πόλνο ζηηο αξζξώζεηο ή ηνπο κύεο, κπτθέο θξάκπεο (Όχι συχνές) 

 ππξεηόο (Συχνές), εμαζζέληζε/θόπσζε, αίζζεκα αδηαζεζίαο, νίδεκα (Όχι συχνές) 

 

ε αζζκαηηθνύο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ κνληεινπθάζηε, έρνπλ αλαθεξζεί πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

ελόο ζπλδπαζκνύ ζπκπησκάησλ όπσο απηά ηεο γξίπεο, αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο 

θαη βειόλεο ή κνύδηαζκα ησλ ρεξηώλ θαη πνδηώλ, επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή 

εμάλζεκα (ζύλδξνκν Churg-Strauss). Πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ακέζσο ηνλ γηαηξό ζαο αλ ην παηδί ζαο 

παξνπζηάζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από απηά ηα ζπκπηώκαηα (Βιέπε παξάγξαθν 2). 

 

Αναθοπά ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

Δάλ παξαηεξήζεηε ζην παηδί ζαο θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ 

θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο 

κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο: 

 

Διιάδα 

Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ 

Μεζνγείσλ 284 

GR-15562 Υνιαξγόο, Αζήλα 

Σει: + 30 21 32040380/337 

Φαμ: + 30 21 06549585  

Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr 

 

Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ. 

 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΕ ΣΟ THORDEL
®
 

 

 Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα 

παηδηά. 

 Να κε ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θπςέιε κεηά ην ΛΗΞΗ. Οη δύν πξώηνη αξηζκνί δείρλνπλ ηνλ κήλα, νη ηέζζεξηο ηειεπηαίνη αξηζκνί 

δείρλνπλ ηνλ ρξόλν. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί. 

 Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25
ν
C. 

 Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο 

γηα ην πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

http://www.eof.gr/
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6. ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΘΑ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο THORDEL
®
  

 Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε κνληεινπθάζηε. Κάζε καζώκελν δηζθίν πεξηέρεη λαηξηνύρν 

κνληεινπθάζηε πνπ αληηζηνηρεί ζε 4 mg κνληεινπθάζηε. 

 Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:  

Μαλληηόιε, κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε, πδξνμππξνππινθπηηαξίλε, εξπζξό νμείδην ηνπ ζηδήξνπ 

(E 172), λαηξηνύρνο θαξκειιόδε, άξσκα θεξαζηνύ, αζπαξηάκε θαη ζηεαηηθό καγλήζην.  

 

Εμθάνιζη ηος THORDEL
®
 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

Σα καζώκελα δηζθία THORDEL
®
 4 mg είλαη ξνδ ρξώκαηνο, ζηξνγγπιιά ακθίθπξηνπ ζρήκαηνο. 

Κπςέιεο (blisters) ζε ζπζθεπαζίεο ησλ: 14 θαη  28 δηζθίσλ. 

 

Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο.  

 

Κάηοσορ ηηρ Άδειαρ Κςκλοθοπίαρ και Παπαγωγόρ 

 

Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο  

TARGET PHARMA Μνλ/πε ΔΠΔ 

Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα  

Σει.: 210 52 24 830, Φαμ: 210 52 24 838  

E-mail info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr   

 

Παξαγσγόο  

ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΒΔΔ 

Γεξβελαθίσλ 6, 153 31 Παιιήλε 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεσξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017 

  

mailto:info@targetpharma.gr
http://www.targetpharma.gr/
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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

THORDEL
®
 5 mg μαζώμενα διζκία 
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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

THORDEL
®
 5 mg μαζώμενα διζκία 

Μνληεινπθάζηε 

 

 

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ ππιν απσίζεηε να παίπνεηε 

αςηό ηο θάπμακο, διόηι πεπιλαμβάνει ζημανηικέρ πληποθοπίερ για ζαρ ή ηο παιδί ζαρ. 

 Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

 Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο ή ην παηδί ζαο. Μελ ην δώζεηε 

ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο 

είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. 

 Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή 

ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη 

ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4. 

 

Σι πεπιέσει ηο παπόν θύλλο οδηγιών: 
1. Ση είλαη ην THORDEL

®
 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ πάξεηε ην THORDEL
®
  

3. Πώο λα πάξεηε ην THORDEL
®
 

4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5. Πώο λα θπιάζζεηε ην THORDEL
®
 

6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΘ ΕΊΝΑΘ ΣΟ THORDEL
®
 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΊΝΑΘ Η ΥΡΉΗ ΣΟΤ 

 

Σι είναι ηο THORDEL
®
 

Σν THORDEL
®
 είλαη έλαο αληαγσληζηήο ησλ ππνδνρέσλ ησλ ιεπθνηξηελίσλ πνπ απνθιείεη νπζίεο 

πνπ ιέγνληαη ιεπθνηξηέληα.  

 

Πωρ ενεπγεί ηο THORDEL
®
 

Σα ιεπθνηξηέληα πξνθαινύλ ζηέλσζε θαη νίδεκα ησλ αεξαγσγώλ ζηνπο πλεύκνλεο. Με ηνλ 

απνθιεηζκό ησλ ιεπθνηξηελίσλ, ην THORDEL
®
 βειηηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο θαη βνεζά 

ζηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο.  

 

Πόηε ππέπει να σπηζιμοποιείηαι ηο THORDEL
®
 

Ο γηαηξόο ζαο ζπληαγνγξάθεζε ην THORDEL
®
 γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο, πξνιακβάλνληαο ηα 

ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηόο ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο. 

 

 Σν THORDEL
®
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ παηδηαηξηθώλ αζζελώλ ειηθίαο 6 έσο 14 

εηώλ νη νπνίνη δελ ειέγρνληαη επαξθώο κε ηα θάξκαθά ηνπο θαη ρξεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία. 

 Σν THORDEL
®
 κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία έλαληη ησλ 

εηζπλεόκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ γηα αζζελείο ειηθίαο 6 σο 14 εηώλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη 

πξόζθαηα θνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα γηα ην άζζκα ηνπο θαη έδεημαλ όηη δελ είλαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. 

 Σν THORDEL
®
 βνεζά επίζεο ζηελ πξόιεςε ηεο ζηέλσζεο ησλ αεξαγσγώλ πνπ πξνθαιείηαη από 

ηελ άζθεζε. 

 

Ο γηαηξόο ζαο ζα θαζνξίζεη πώο πξέπεη λα ρνξεγεζεί ην THORDEL
®
 πνπ ζα εμαξηεζεί από ηα 

ζπκπηώκαηα θαη ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ άζζκαηόο ζαο ή ηνπ παηδηνύ ζαο. 

 

Σι είναι ηο άζθμα ; 
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Σν άζζκα είλαη κία ρξόληα λόζνο. 

Σν άζζκα πεξηιακβάλεη:  

 δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ιόγσ ζηέλσζεο ησλ αεξαγσγώλ. Απηή ε ζηέλσζε ησλ αεξαγσγώλ 

επηδεηλώλεηαη θαη βειηηώλεηαη ζε αληαπόθξηζε δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ. 

 επαίζζεηνπο αεξαγσγνύο πνπ αληηδξνύλ ζε δηάθνξα ζηνηρεία, όπσο ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ, ζηε 

γύξε, ζηνλ θξύν αέξα ή ζηελ άζθεζε. 

 νίδεκα (θιεγκνλή) ηνπ εζσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο ησλ αεξαγσγώλ.  

Σα ζπκπηώκαηα ηνπ άζζκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Βήρα, ζπξηγκό θαη αίζζεκα ζθημίκαηνο ζην ζώξαθα. 

 

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ THORDEL
®
 

 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο γηα όπνηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή αιιεξγίεο έρεηε εζείο ή ην παηδί ζαο 

ηώξα ή είραηε πξηλ. 

 

Μην πάπεηε ηο THORDEL
®
  

 εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο είζηε αιιεξγηθνί ζηε κνληεινπθάζηε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα 

ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6). 

 

Πποειδοποιήζειρ και πποθςλάξειρ  

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ εζείο ή ην παηδί ζαο πάξεηε ην THORDEL
®
. 

 Δάλ ζε ζαο ή ζην παηδί ζαο ην άζζκα ή ε αλαπλνή επηδεηλώλεηαη, ελεκεξώζηε ακέζσο ηνλ γηαηξό 

ζαο. 

 Σν THORDEL
®
 ρνξεγνύκελν από ην ζηόκα δελ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία νμέσλ θξίζεσλ 

άζζκαηνο. Δάλ παξνπζηαζζεί κία θξίζε, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο πνπ έδσζε ν γηαηξόο  ζε εζάο ή 

ζην παηδί ζαο. Πάληνηε λα έρεηε καδί ζαο ην εηζπλεόκελν θάξκαθν δηάζσζεο γηα ηηο θξίζεηο 

άζζκαηνο. 

 Δίλαη ζεκαληηθό εζείο ή ην παηδί ζαο λα ιακβάλεηε όιεο ηηο ζεξαπείεο πνπ ζαο ζπληαγνγξάθεζε ν 

γηαηξόο ζαο γηα ην άζζκα. Γελ ζα πξέπεη λα ππνθαηαζηήζεηε κε THORDEL
®
 άιια θάξκαθα γηα 

ην άζζκα πνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν γηαηξόο ζε ζαο ή ζην παηδί ζαο.  

 Κάζε αζζελήο πνπ ιακβάλεη αληηαζζκαηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα γλσξίδεη όηη πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπηεί ηνλ γηαηξό ηνπ, εάλ εκθαλίζεη ζπλδπαζκό ζπκπησκάησλ όπσο απηά ηεο γξίπεο, 

αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο θαη βειόλεο ή κνύδηαζκα ησλ ρεξηώλ θαη πνδηώλ, 

επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή εμάλζεκα. 

 Γελ πξέπεη λα πάξεηε εζείο ή ην παηδί ζαο αθεηπιν-ζαιηθπιηθό νμύ (αζπηξίλε) ή άιια 

αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (επίζεο γλσζηά σο κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα ή ΜΑΦ) 

εάλ κε απηά επηδεηλώλεηαη ην άζζκα ζαο. 

 

Παιδιά και έθηβοι 

Να κελ ρνξεγείηαη απηό ην θάξκαθν ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ. 

 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο απηνύ ηνπ θαξκάθνπ γηα παηδηαηξηθνύο αζζελείο ειηθίαο 

θάησ ησλ 18 εηώλ βαζηδόκελεο ζην εύξνο ειηθίαο. 

 

Άλλα θάπμακα και THORDEL
®
 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παίξλεηε, έρεηε πάξεη 

πξόζθαηα ή κπνξεί λα πάξεηε νπνηαδήπνηε άιια θάξκαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ 

πνπ ιακβάλνληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

 

Οξηζκέλα θάξκαθα κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ δξάζε ηνπ THORDEL
®
 ή ην THORDEL

®
 κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηελ δξάζε ησλ άιισλ θαξκάθσλ. 

 

Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παίξλεηε ηα παξαθάησ θάξκαθα πξηλ αξρίζεηε 

λα παίξλεηε THORDEL
®
:  

 θαηλνβαξβηηάιε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία επηιεςίαο)  



Target Pharma Ltd.                                                                                                           PIL_2895301-2_v.01 

11 

 θαηλπηνΐλε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία επηιεςίαο)  

 ξηθακπηθίλε (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο θαη νξηζκέλσλ άιισλ 

ινηκώμεσλ) 

 

Σο THORDEL
®
 με ηποθέρ και ποηά 

Σν THORDEL
®
 5  mg καζώκελα δηζθία δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε ην θαγεηό. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ην θαγεηό ή 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό. 

 

Κύηζη και θηλαζμόρ  

Δάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί, 

δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξηλ πάξεηε THORDEL
®
. 

 

Κύεζε 

Ο γηαηξόο ζα εθηηκήζεη εάλ κπνξείηε λα πάξεηε THORDEL
®
 απηό ην δηάζηεκα. 

 

Θειαζκόο 

Γελ είλαη γλσζηό εάλ ην THORDEL
®
 απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Δάλ ζειάδεηε ή ζθνπεύεηε λα 

ζειάζεηε πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε THORDEL
®
.  

 

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανημάηων 
Γελ αλακέλεηαη ην THORDEL

®
 λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα ζαο λα νδεγήζεηε απηνθίλεην ή λα 

ρεηξηζζείηε κεραλήκαηα. Ωζηόζν, ε αηνκηθή αληαπόθξηζε ζην θάξκαθν κπνξεί λα πνηθίιιεη. 

Οξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (όπσο δάιε θαη ππλειία) πνπ αλαθέξζεθαλ κε ηελ κνληεινπθάζηε 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ νξηζκέλνπο αζζελείο ζηελ ηθαλόηεηα λα νδεγήζνπλ ή λα ρεηξηζζνύλ 

κεραλήκαηα. 

 

Σα μαζώμενα διζκία THORDEL
®
 5  mg πεπιέσοςν αζπαπηάμη, μία πηγή θαινςλαλανίνηρ  

Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο εάλ εζείο ή ην  παηδί ζαο έρεηε θαηλπιθεηνλνπξία (κία ζπάληα 

θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ).  

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ THORDEL
®
 

 

Πάληνηε λα παίξλεηε ην θάξκαθν απηό απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ 

θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

 Πξέπεη λα πάξεηε εζείο ή ην παηδί ζαο κόλν έλα καζώκελν δηζθίν THORDEL
®
 κία θνξά 

εκεξεζίσο, όπσο ζαο ζπληαγνγξάθεζε ν γηαηξόο ζαο. 

 Πξέπεη λα ην πάξεηε αθόκε θαη αλ εζείο ή ην παηδί ζαο δελ έρεηε ζπκπηώκαηα ή κία νμεία θξίζε 

άζζκαηνο. 

 

Για παιδιά ηλικίαρ 6 ωρ 14 εηών:  

Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη έλα καζώκελν δηζθίν 5 mg εκεξεζίσο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ην 

βξάδπ.  

 

Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο ιακβάλεηε THORDEL
®
, βεβαησζείηε όηη εζείο ή ην παηδί ζαο δελ ιακβάλεηε 

άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία, ηελ κνληεινπθάζηε. 

 

Σν θάξκαθν απηό είλαη γηα ρξήζε από ην ζηόκα. 

Σα δηζθία πξέπεη λα καζώληαη πξηλ από ηελ θαηάπνζε.  

Σν THORDEL
®
 5 mg καζώκελα δηζθία δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε ην θαγεηό. Πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ην θαγεηό ή 2 ώξεο κεηά ην θαγεηό. 
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Εάν εζείρ ή ηο παιδί ζαρ πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη THORDEL
®
 από ηην κανονική 

Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο γηα νδεγίεο. 

Γελ ππάξρνπλ αλαθεξζείζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ 

ππεξδνζνινγίαο. 

Σα πην ζπρλά ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ όηη εκθαλίδνληαη ζηελ ππεξδνζνινγία ζε ελήιηθεο θαη 

παηδηά ζπκπεξηειάκβαλαλ θνηιηαθό άιγνο, ππλειία, δίςα, θεθαιαιγία, εκεηό θαη ππεξδξαζηεξηόηεηα. 

 

Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε THORDEL
®
 ή να δώζεηε ζηο παιδί ζαρ 

Πξνζπαζήζηε λα ιακβάλεηε ην THORDEL
®
 όπσο ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί.  

Ωζηόζν, εάλ μεράζεηε εζείο ή ην παηδί ζαο λα πάξεηε κία δόζε, απιώο ζπλερίζηε κε ην θαλνληθό ζαο 

δνζνινγηθό ζρήκα ηνπ ελόο καζώκελνπ δηζθίνπ εκεξεζίσο. 

Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα θαιύςεηε ηελ δόζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάν εζείρ ή ηο παιδί ζαρ ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο THORDEL
®
  

 

Σν THORDEL
®
 κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ην δηθό ζαο άζζκα ή ηνπ παηδηνύ ζαο κόλν εάλ εζείο ή ην 

παηδί ζαο ζπλερίζεηε λα ην παίξλεηε. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπλερίζεηε λα παίξλεηε ην THORDEL
®
 γηα όζν δηάζηεκα ζαο έρεη 

ζπληαγνγξαθεζεί από ηνλ γηαηξό ζαο. Απηό ζα βνεζήζεη λα ειεγρζεί ην δηθό ζαο άζζκα ή ηνπ παηδηνύ 

ζαο. 

Δάλ έρεηε εξσηήζεηο πεξαηηέξσ γηα ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ζαο ή ηνλ 

θαξκαθνπνηό. 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.  

 

ηηο θιηληθέο κειέηεο κε κνληεινπθάζηε 5 mg καζώκελα δηζθία, νη πην ζπρλέο αλαθεξζείζεο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 1 ζηνπο 100 αζζελείο θαη ιηγόηεξν από 1 

ζηνπο 10 παηδηαηξηθνύο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία) πνπ ζεσξείηαη όηη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κνληεινπθάζηε ήηαλ: 

 θεθαιαιγία  

Δπηπιένλ, νη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε θιηληθέο κειέηεο κε 

κνληεινπθάζηε 10 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέληo δηζθία: 

 θνηιηαθό άιγνο  

Απηέο ζπλήζσο ήηαλ ήπηεο θαη παξνπζηάζζεθαλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ 

ζεξαπεία κε κνληεινπθάζηε από όηη κε εηθνληθό θάξκαθν (δηζθίν πνπ δελ πεξηέρεη θάπνην θάξκαθν). 

 

Η ζπρλόηεηα ησλ πηζαλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ νξίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηελ αθόινπζε ζπλζήθε: 

Πνιύ ζπρλέο: κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζόηεξν από 1 ζηα 10 άηνκα  

πρλέο κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 10 άηνκα  

Όρη ζπρλέο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 100 άηνκα 

πάληεο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 1.000 άηνκα 

Πνιύ ζπάληεο: κπνξεί λα επεξεάζεη έσο 1 ζηα 10.000 άηνκα 

Με γλσζηέο: ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

 

Δπηπιένλ, νη αθόινπζεο έρνπλ αλαθεξζεί κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ: 

 ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Πολύ συχνές) 

 απμεκέλε ηάζε γηα αηκνξξαγία (Σπάνιες) 

 αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηδήκαηνο ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεηιηώλ, ηεο 

γιώζζαο θαη/ή ηνπ ιαηκνύ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή ηελ θαηάπνζε 

(Όχι συχνές) 
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 αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηάζεζε [κε θπζηνινγηθά όλεηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηαιηώλ, δπζθνιία ζηνλ ύπλν, ππλνβαζία, επεξεζηζηόηεηα, αίζζεκα 

άγρνπο, αλεζπρία, δηέγεξζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ερζξόηεηα, 

θαηάζιηςε (Όχι συχνές), ηξόκνο, δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο, επεξεαζκέλε κλήκε (Σπάνιες), 

ςεπδαηζζήζεηο, απνπξνζαλαηνιηζκόο, απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο (Πολύ σπάνιες)] 

 δάιε, λπζηαγκόο, αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο θαη βειόλεο/κνύδηαζκα, ζπαζκόο 

(Όχι συχνές) 

 αίζζεκα παικώλ (Σπάνιες) 

 αηκνξξαγία από ηε κύηε (Όχι συχνές), νίδεκα (θιεγκνλή) ησλ πλεπκόλσλ (Πολύ σπάνιες) 

 δηάξξνηα, λαπηία, εκεηόο (Συχνές), μεξνζηνκία, δπζπεςία (Όχι συχνές) 

 επαηίηηδα (θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο) (Πολύ σπάνιες) 

 εμάλζεκα (Συχνές), κώισπεο, θλεζκόο, θλίδσζε (Όχι συχνές), επαίζζεηα θόθθηλα νδίδηα θάησ από 

ην δέξκα πην ζπρλά ζηηο θλήκεο (νδώδεο εξύζεκα),ζνβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο (πνιύκνξθν 

εξύζεκα) ην νπνίν κπνξεί λα εκθαληζζεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε (Πολύ σπάνιες)  

 πόλνο ζηηο αξζξώζεηο ή ηνπο κύεο, κπτθέο θξάκπεο (Όχι συχνές) 

 ππξεηόο (Συχνές), εμαζζέληζε/θόπσζε, αίζζεκα αδηαζεζίαο, νίδεκα (Όχι συχνές) 

 

ε αζζκαηηθνύο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ κνληεινπθάζηε, έρνπλ αλαθεξζεί πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

ελόο ζπλδπαζκνύ ζπκπησκάησλ όπσο απηά ηεο γξίπεο, αίζζεκα όπσο απηό από ηξύπεκα θαξθίηζαο 

θαη βειόλεο ή κνύδηαζκα ησλ ρεξηώλ θαη πνδηώλ, επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή 

εμάλζεκα (ζύλδξνκν Churg-Strauss). Πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ακέζσο ηνλ γηαηξό ζαο αλ 

παξνπζηάζεηε έλα ή πεξηζζόηεξα από απηά ηα ζπκπηώκαηα (Βιέπε παξάγξαθν 2). 

 

Αναθοπά ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

 

Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα,  ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ 

θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο 

κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο: 

 

Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ 

Μεζνγείσλ 284 

GR-15562 Υνιαξγόο, Αζήλα 

Σει: + 30 21 32040380/337 

Φαμ: + 30 21 06549585  

Ιζηόηνπνο: http://www.eof.gr 

 

Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ. 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΕ ΣΟ THORDEL
®
 

 

 Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα 

παηδηά. 

 Να κε ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θπςέιε κεηά ην ΛΗΞΗ. Οη δύν πξώηνη αξηζκνί δείρλνπλ ηνλ κήλα, νη ηέζζεξηο αξηζκνί ηειεπηαίνη 

δείρλνπλ ηνλ ρξόλν. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί. 

 Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25 C. 

 Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο 

γηα ην πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

http://www.eof.gr/
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6. ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΘΑ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Σι πεπιέσει ηο THORDEL
® 

 

 Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε κνληεινπθάζηε. Κάζε καζώκελν δηζθίν πεξηέρεη λαηξηνύρν 

κνληεινπθάζηε πνπ αληηζηνηρεί ζε 5 mg κνληεινπθάζηε. 

 Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:  

Μαλληηόιε , κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε, πδξνμππξνππινθπηηαξίλε, εξπζξό νμείδην ηνπ ζηδήξνπ 

(E 172), λαηξηνύρνο θαξκειιόδε, άξσκα θεξαζηνύ, αζπαξηάκε θαη ζηεαηηθό καγλήζην.  

 

Εμθάνιζη ηος THORDEL
®
 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

 

Σα καζώκελα δηζθία THORDEL
®
 5 mg είλαη ξνδ, ζηξνγγπιά, ακθίθπξηνπ ζρήκαηνο. 

Κπςέιεο (blisters) ζε ζπζθεπαζίεο ησλ: 14 θαη 28 δηζθίσλ. 

Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

Κάηοσορ ηηρ Άδειαρ Κςκλοθοπίαρ και Παπαγωγόρ 

 

Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο  

TARGET PHARMA Μνλ/πε ΔΠΔ 

Μελάλδξνπ 54, 10431 Αζήλα  

Σει.: 210 52 24 830, Φαμ: 210 52 24 838  

E-mail info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr   

 

Παξαγσγόο  

ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΒΔΔ 

Γεξβελαθίσλ 6, 153 31 Παιιήλε 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεσξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017 

 

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

