ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
______________________________________________________________________________________
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
_______________________________________________________________________________________
: NOVAQUASOL A ® Κρέμα
Vitamin A 7.055 IU/g
Dexpanthenol 20 mg/g

1.1. Όνομα

1.2. Σύνθεση:

: Vitamin A και Dexpanthenol
: Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Propyl paraben, Methyl paraben, Sodium
lauryl sulfate, Glycerin, Menthol, Camphor, Purified Water
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή: Κρέμα για δερματική χρήση
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε g κρέμας περιέχει Vitamin A 7.055 IU και Panthenol 2%
1.5. Περιγραφή-Συσκευασία : Λευκή έως υποκίτρινη υδατοδιαλυτή κρέμα σε σωληνάριο ασφαλείας από
αλουμίνιο. Κάθε σωληνάριο περιέχει 50 g.
1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Τοπικό βιταμινούχο
1.7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε.
Λεωφ. Κηφισού 132, 121 31 Περιστέρι Τηλ. 210 5702199
1.8. Παρασκευαστής:
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε
49ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 190 11 Αυλώνα
______________________________________________________________________________________
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
_______________________________________________________________________________________
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.5.

Δραστικές ουσίες
Έκδοχα

Γενικές πληροφορίες:
Η κρέμα NOVAQUASOL A συνδυάζει την αντιϋπερκερατωσική και επιθηλιοπλαστική δράση της
βιταμίνης Α με την αποδεδειγμένη αντικνησμώδη, επιθηλιοπλαστική και επουλωτική δράση της
πανθενόλης. Η βιταμίνη Α δρα ευνοϊκά στις υπερκερατωσικές και δυσπλασικές εκδηλώσεις του
δέρματος και το επαναφέρει στη φυσιολογική του κατάσταση.
Ενδείξεις:
Ελαφρές δερματοπάθειες.
Αντενδείξεις:
Η NOVAQUASOL A αντενδείκνυται σε άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα
συστατικά της.
Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
Εάν κατά τη θεραπεία εμφανιστεί ερεθισμός συνιστάται η διακοπή του φαρμάκου. Πρέπει να
αποφεύγεται η εφαρμογή της κρέμας επάνω ή γύρω από τα μάτια.
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του
φαρμάκου από ηλικιωμένους.
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του
φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη.
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του
φαρμάκου κατά το θηλασμό.
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του
φαρμάκου από τα παιδιά.
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για την επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων.
Στις σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργίας στα έκδοχα η χρήση του φαρμάκου πρέπει να
αποφεύγεται. Στα έκδοχα περιέχονται καμφορά και μενθόλη.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες.
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

Δοσολογία:
Μικρή ποσότητα κρέμας αλείφεται ελαφρά στην πάσχουσα περιοχή δύο φορές την ημέρα ή κατά
τις οδηγίες του γιατρού (όχι στα μάτια).
Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:
Εάν το φάρμακο ληφθεί κατά λάθος από το στόμα θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη συμπτωματική
αγωγή. Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά υπερδοσολογίας με το φάρμακο.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κανένα περιστατικό ερεθισμού ή αντίδρασης υπερευαισθησίας.
Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε μια δόση:
Εάν παραλείψετε μία δόση συνεχίστε το δοσολογικό σχήμα αγνοώντας τη δόση αυτή. Για να
επιτευχθούν όμως τα αναμενόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται
κανονικά.
Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:
Να μην χρησιμοποιείτε το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στην
εξωτερική συσκευασία.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος:
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤ 25º C.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
2-5-2014

______________________________________________________________________________________
3.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
_______________________________________________________________________________________

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα.
Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση,
χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε
- αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που
λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να
- ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να
- λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε
- πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να
αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

_____________________________________________________________________________________
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
____________________________________________________________________________________________

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.
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