ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
1.1

Ονομαζία: Flodil®

Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg
Αmlodipine

1.2

ύνθεζη - Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate)
- Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize
pregelatinized, Magnesium stearate.
χλζεζε θελήο θάςνπιαο: Gelatine, Titanium Dioxide E171,
Quinoline yellow E104, Iron oxide yellow E 172 (κφλν ησλ 5
mg), Orange yellow E110 ( κφλν ησλ 10 mg)

1.3

Φαπμακοηεσνική μοπθή: Καςάθηα, ζθιεξά

1.4

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία: 5 ή 10 mg Amlνdipine αλά
θαςάθην

1.5

Πεπιγπαθή-ςζκεςαζία: Καςάθηα ησλ 5mg: Κνπηί κε 1 blister κε
PVC/PVDC θχιιν αινπκηλίνπ πνπ θέξεη 14
αδηαθαλή, ιεπθνθίηξηλα θαςάθηα
Καςάθηα ησλ 10mg: Κνπηί κε 1 blister κε
PVC/PVDC θχιιν αινπκηλίνπ πνπ θέξεη 14
αδηαθαλή, πνξηνθαιί θαςάθηα

1.6

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία: Αληηππεξηαζηθφ, αληηζηεζαγρηθφ,
αληηηζραηκηθφ

1.7

Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ: ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ.
Λ. Κεθηζνχ 132, 121 31 Πεξηζηέξη,
ηει.: 210 5702199

1.8

Παπαζκεςαζηήρ-ςζκεςαζηήρ: Rafarm AEBE, Παηαλία Αηηηθήο,
ηει.: 210 6643835

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ
Ο ΓΘΑΣΡΟ Α
2.1 Γενικέρ πληποθοπίερ:
Σν Flodil πεξηέρεη ακινδηπίλε θαη είλαη έλα θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
αγσγή ηεο ηδηνπαζνχο ππέξηαζεο θαη ηεο ρξφληαο ζηαζεξήο θαη
αγγεηνζπζπαζηηθήο ζηεζάγρεο.
2.2 Ενδείξειρ:
Σν Flodil ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αγσγή ηεο ηδηνπαζνχο ππέξηαζεο θαη ηεο
ρξφληαο ζηαζεξήο θαη αγγεηνζπζπαζηηθήο ζηεζάγρεο.
2.3 Ανηενδείξειρ:
Ζ ακινδηπίλε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε:
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 ππεξεπαηζζεζία ζηα παξάγσγα δηπδξνππξηδίλεο, ζηελ ακινδηπίλε ή
ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα έθδνρα
 ππφηαζε βαξηάο κνξθήο
 shock (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξδηνγελνχο shock)
 απφθξαμε ηνπ ρψξνπ εθξνήο ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο (ανξηηθή
ζηέλσζε πςεινχ βαζκνχ)
 αζηαζή ζηεζάγρε (εμαηξείηαη ε ζηεζάγρε Prinzmetal)
 αηκνδπλακηθά αζηαζή θαξδηαθή αλεπάξθεηα κεηά απφ νμχ έκθξαγκα
ηνπ κπνθαξδίνπ
2.4 Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη:
2.4.1 Γεληθά:
Οη αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή.
Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ακινδηπίλεο ζε ππεξηαζηθή θξίζε
δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Αζθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Οη αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πνιχ
κεγάιε πξνζνρή. ε κία καθξνρξφληα κειέηε (PRAISE-2), ειεγρφκελε κε
εηθνληθφ θάξκαθν, πνπ πεξηειάκβαλε πάζρνληεο απφ θαξδηαθή αλεπάξθεηα
βαξηάο κνξθήο (βαζκνχ ΗΗΗ θαη IV θαηά ΝΤΖΑ), κε ηζραηκηθήο αηηηνινγίαο,
ππήξμαλ απμεκέλεο αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο ζηελ
νκάδα ππφ ζεξαπεία κε ακινδηπίλε, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ
θαξκάθνπ, αιιά απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ζπζρεηηζηεί κε επηδείλσζε ηεο
θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο.
Ζ ακινδηπίλε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε θαξδηαθή
αλεπάξθεηα κεηά απφ νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (εληφο ησλ πξψησλ 28
εκεξψλ).
Χρήζη ζε αζθενείς με διαηαρατή ηης ηπαηικής λειηοσργίας
Ζ εκηπεξίνδνο δσήο ηεο ακινδηπίλεο παξαηείλεηαη ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή
ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε δε ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνπο αζζελείο
απηνχο δελ έρεη αθφκε θαζνξηζηεί. Ζ ακινδηπίλε πξέπεη επνκέλσο λα
ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε απηνχο ηνπο αζζελείο.
Χρήζη ζε νεθρική ανεπάρκεια
Ζ ακινδηπίλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο αζζελείο απηνχο ζηηο ζπλήζεηο
δφζεηο. Μεηαβνιέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο ακινδηπίλεο ζην πιάζκα δελ
ζπζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Ζ ακινδηπίλε δελ
απνκαθξχλεηαη κε αηκνθάζαξζε.
2.4.2 Χρήζη ζε ηλικιωμένοσς αζθενείς
Ζ αχμεζε ηεο δνζνινγίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα γίλεηαη
κε πξνζνρή.
2.4.3 Κύηζη
Ζ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ακινδηπίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο δελ έρεη
ηεθκεξησζεί. Μειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε αξνπξαίνπο δελ έρνπλ δείμεη
ηνμηθφηεηα, εθηφο απφ θαζπζηεξεκέλε εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη παξαηεηακέλε
δηάξθεηα ηνθεηνχ ζε δφζε 50 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κέγηζηε ζπληζηψκελε
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δφζε ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ ρξήζε ακινδηπίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο ζπληζηάηαη κφλν φηαλ δελ ππάξρεη άιιε αζθαιέζηεξε
ελαιιαθηηθή.
2.4.4 Γαλοστία
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην φθεινο ηνπ ζειαζκνχ γηα ην παηδί θαη ην
φθεινο ηεο ζεξαπείαο κε ακινδηπίλε γηα ηε κεηέξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ ζειαζκνχ γηα ην παηδί
θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ζεξαπείαο κε ακινδηπίλε γηα ηε κεηέξα.
πκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
2.4.5 Παιδιά: Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο ακινδηπίλεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο
(< 18 εηψλ).
2.4.6 Επιδράζεις ζηην ικανόηηηα οδήγηζης και τειριζμού μητανών:
ε αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ δάιε, θεθαιαιγία, θφπσζε ή λαπηία,
πξνεξρφκελε απφ ηελ ακινδηπίλε, ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο κπνξεί λα έρεη
επεξεαζζεί.
2.4.7 Ηδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερφκελα έθδνρα: Βι. Αληελδείμεηο
2.5 Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα
Επιδράζεις άλλων θαρμακεσηικών προϊόνηων ζηην αμλοδιπίλε
Αλαζηνιείο CYP3A4: Σα επίπεδα ηεο ακινδηπίλεο ζην πιάζκα απμήζεθαλ
θαηά 22% θαη 50% θαηά ηε ζπγρνξήγεζε ηεο κε ηνπο αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4
εξπζξνκπθίλε ζε λένπο αζζελείο θαη δηιηηαδέκε ζε ειηθησκέλνπο αληίζηνηρα.
Μηα κειέηε ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο έρεη απνδείμεη φηη ε δηιηηαδέκε
αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκφ ηεο ακινδηπίλεο, ελδερνκέλσο κέζσ ησλ ελδχκσλ
CYP3A4. Αθνχ ε ζπγθέληξσζε ηεο ακινδηπίλεο ζην πιάζκα απμάλεηαη θαηά
πεξίπνπ 50%, απμάλεηαη θαη ε δξάζε ηεο. Ωζηφζν, ε θιηληθή ζεκαζία απηνχ
ηνπ επξήκαηνο είλαη αβέβαηε. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί φηη ηζρπξνί
αλαζηνιείο CYP3A4 (π.ρ. θεηνθνλαδφιε, ηηξαθνλαδφιε, ξηηνλαβίξε) κπνξεί λα
απμήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ακινδηπίλεο ζην πιάζκα, ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ φηη ε δηιηηαδέκε. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην ζπλδπαζκφ
ηεο ακινδηπίλεο θαη ησλ αλαζηνιέσλ CYP3A4. Γελ έρνπλ σζηφζν αλαθεξζεί
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο λα απνδίδνληαη ζε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε.
Δπαγσγείο CYP3A4: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ησλ
επαγσγέσλ CYP3A4 ζηελ ακινδηπίλε. Ζ ζπγρνξήγεζε ησλ επαγσγέσλ
CYP3A4 ( π.ρ. ξηθακπηθίλε, St. John wort (Τπεξηθφ / Βαιζακφραξην) κε ηελ
ακινδηπίλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε ζπγθέληξσζε ηεο ακινδηπίλεο
ζην πιάζκα. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο ακινδηπίλεο
θαη ησλ επαγσγέσλ CYP3A4.
ε θιηληθέο κειέηεο αιιειεπίδξαζεο, ν ρπκφο γθξέηπ θξνπη, ε ζηκεηηδίλε, ηα
άιαηα αξγηιίνπ/καγλεζίνπ (αληηφμηλα) θαη ε ζηιδελαθίιε δελ επεξέαζαλ ηε
θαξκαθνθηλεηηθή εηθφλα ηεο ακινδηπίλεο.
Επιδράζεις ηης αμλοδιπίνης ζε άλλα θαρμακεσηικά προϊόνηα
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Ζ επίδξαζε ηεο ακινδηπίλεο ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο είλαη
αζξνηζηηθή ζηε δξάζε άιισλ αληηππεξηαζηθψλ παξαγφλησλ.
ε θιηληθέο κειέηεο αιιειεπίδξαζεο, ε ακινδηπίλε δελ επεξέαζε ηε
θαξκαθνθηλεηηθή ηεο αηνξβαζηαηίλεο, ηεο δηγνμίλεο, ηεο αηζαλφιεο (αιθνφιε)
ηεο βαξθαξίλεο ή ηεο θπθινζπνξίλεο.
Ζ ακινδηπίλε δελ επεξεάδεη ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο.
2.6 Δοζολογία:
Σφζν γηα ηελ ππέξηαζε φζν θαη γηα ηε ζηεζάγρε ε ζπλήζεο αξρηθή δφζε ηεο
ακινδηπίλεο είλαη 5 mg άπαμ εκεξεζίσο.
Ζ δφζε απηή κπνξεί λα απμεζεί ζηε κέγηζηε δφζε ησλ 10mg εκεξεζίσο (σο
εθάπαμ δφζε) κεηά απφ 6 εβδνκάδεο, αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θάζε
αζζελνχο.
Ζ ακινδηπίλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κνλνζεξαπεία ή ζε ζπλδπαζκφ
κε άιια αληηζηεζαγρηθά θάξκαθα ζε αζζελείο κε ζηεζάγρε.
Χρήζη ζε ηλικιωμένοσς
Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ζπληζηψληαη ηα ζπλήζε δνζνινγηθά ζρήκαηα.
Δληνχηνηο, αχμεζε ηεο δφζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή.
Χρήζη ζε αζθενείς με διαηαρατή ηης ηπαηικής λειηοσργίας
Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνπο αζζελείο απηνχο δελ έρεη αθφκε θαζνξηζηεί.
Σν θάξκαθν πξέπεη επνκέλσο λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζ’απηνχο ηνπο
αζζελείο.
Χρήζη ζε αζθενείς με νεθρική ανεπάρκεια
Μεηαβνιέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο ακινδηπίλεο ζην πιάζκα δελ
ζπζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Γηα ηνχην,ε ακινδηπίλε
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο αζζελείο απηνχο ζηηο ζπλήζεηο δφζεηο. Ζ
ακινδηπίλε δελ απνθξίλεηαη κε αηκνθάζαξζε.
2.7 Τπεπδοζολογία – Ανηιμεηώπιζη:
ε πεξίπησζε ιήςεο ππεξβνιηθήο δφζεο επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ
γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο ή ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν (ηει. Κέληξνπ
Γειεηεξηάζεσλ: 210 7793777, Αζήλα). Ζ εκπεηξία ππεξδνζνινγίαο απφ
πξφζεζε ζηνλ άλζξσπν είλαη πεξηνξηζκέλε.
Σσμπηώμαηα:
Σα ππάξρνληα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε ιήςε ππεξβνιηθήο δφζεο κπνξεί
λα πξνθαιέζεη έληνλε πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή θαη πηζαλή αληαλαθιαζηηθή
ηαρπθαξδία. εκαληηθή θαη πξνθαλψο παξαηεηακέλε πεξηθεξηθή ππφηαζε
κέρξη θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ shock κε κνηξαίν απνηέιεζκα έρεη
αλαθεξζεί.
Θεραπεία:
Ζ χπαξμε θιηληθά ζεκαληηθήο ππφηαζεο, ιφγσ ιήςεο ππεξβνιηθήο δφζεο ηεο
ακινδηπίλεο, απαηηεί ηε δξαζηηθή ππνζηήξημε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο
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πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπρλήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαξδηαθήο θαη ηεο
αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο αλχςσζεο ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο ξχζκηζεο
ηνπ φγθνπ ηνπ θπθινθνξνχληνο αίκαηνο θαη ησλ απνβαιιφκελσλ νχξσλ. Ζ
ρνξήγεζε αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ δπλαηφλ λα είλαη ρξήζηκε γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ αγγεηαθνχ ηφλνπ θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη αληέλδεημε γηα ηε ρξήζε ηνπο. Ζ ελδνθιέβηα
ρνξήγεζε γιπθνληθνχ αζβεζηίνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηελ
εμνπδεηέξσζε ηεο επίδξαζεο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ αζβεζηίνπ.
Ζ πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ
ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα ζε πγηείο εζεινληέο κέρξη θαη 2 ψξεο κεηά ηε
ιήςε ακινδηπίλεο 10 mg έδεημε λα κεηψλεη ην ξπζκφ απνξξφθεζεο ηνπ
θαξκάθνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ε ακινδηπίλε δεζκεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξσηεΐλεο
ηνπ πιάζκαηνο, ε αηκνδηυιηζε δελ είλαη πηζαλφ λα απνβεί ρξήζηκε.
2.8 Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:
Ζ ακινδηπίλε γίλεηαη θαιψο αλεθηή απφ ηνπο αζζελείο. ε ειεγρφκελεο
θιηληθέο κειέηεο κε placebo πνπ αθνξνχζαλ αζζελείο κε ππέξηαζε ή
ζηεζάγρε, έρνπλ παξαηεξεζεί νη παξαθάησ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο βάζεη MedDRA, σο
εμήο: Πνιχ ζπρλέο: ≥1/10, πρλέο: ≥ 1/100 θαη < 1/10, Όρη ζπρλέο: ≥ 1/1.000
θαη < 1/100, πάληεο: ≥ 1/10.000 θαη < 1/1.000, Πνιχ πάληεο: < 1/10.000.
ςσνέρ παπενέπγειερ πος μποπεί να επηπεάζοςν πεπιζζόηεποςρ από 1
ζηοςρ 100 ανθπώποςρ αναθέπονηαι παπακάηυ:
- Τπλειία
- Εάιε
- Κεθαιαιγία (ηδηαίηεξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο)
- Έμαςε
- Κνηιηαθφ άιγνο, λαπηία
- Οίδεκα
- Οίδεκαηα θάησ άθξσλ
- Κφπσζε
Όσι ζςσνέρ παπενέπγειερ πος μποπεί να επηπεάζοςν πεπιζζόηεποςρ
από 1 ζηοςρ 1.000 ανθπώποςρ αναθέπονηαι παπακάηυ:
- Αυπλία
- Μεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ: άγρνπο, επεξεζηζηφηεηαο,
θαηάζιηςεο)
- Σξφκνο
- Γπζγεπζία, ιηπνζπκία
- Τπαηζζεζία, παξαηζζεζία
- Οπηηθέο δηαηαξαρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηπισπίαο)
- Δκβνέο
- Αίζζεκα παικψλ
- Τπφηαζε
- Γχζπλνηα
- Ρηλίηηδα
- Έκεηνο
- Γπζπεςία
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- Μεηαβνιή ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ εληέξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηάξξνηαο θαη
δπζθνηιηφηεηαο)
- Ξεξνζηνκία
- Αιινίσζε ηεο γεχζεο
- Αισπεθία
- Πνξθχξα
- Γπζρξσκαηηζκφο δέξκαηνο
- Απμεκέλε εθίδξσζε
- Κλεζκφο
- Δμάλζεκα
- Αξζξαιγία, Μπαιγία
- Μπτθέο θξάκπεο
- Οζθπαιγία
- Γηαηαξαρή νχξεζεο, λπθηνπξία, ζπρλνπξία
- Αληθαλφηεηα
- Γπλαηθνκαζηία
- Θσξαθηθφ άιγνο
- Δμαζζέληζε
- Άιγνο
- Καθνπρία
πάνιερ παπενέπγειερ πος μποπεί να επηπεάζοςν λιγόηεποςρ από 1
ζηοςρ 1.000 ανθπώποςρ αναθέπονηαι παπακάηυ:
- ηεζαγρηθφ άιγνο
Πολύ ζπάνιερ παπενέπγειερ πος μποπεί να επηπεάζοςν λιγόηεποςρ
από 1 ζηοςρ 10.000 ανθπώποςρ αναθέπονηαι παπακάηυ:
- Λεπθνπελία
- Θξνκβνπελία
- Αιιεξγηθή αληίδξαζε: θλίδσζε
- Τπεξγιπθαηκία
- Τπεξηνλία
- Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα
- Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ
- Αξξπζκία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βξαδπθαξδίαο, θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο θαη
θνιπηθήο καξκαξπγήο)
- Αγγεηίηηδα
- Βήραο
-Παγθξεαηίηηδα
-Γαζηξίηηδα
- Τπεξπιαζία νχισλ
- Ζπαηίηηδα, ρνινζηαηηθφο ίθηεξνο
- Ζπαηηθά έλδπκα απμεκέλα*
- Αγγεηνλεπξσηηθφ νίδεκα
- Πνιχκνξθν εξχζεκα
-Κλίδσζε, απνθνιηδσηηθή δεξκαηίηηδα, ζχλδξνκν Stevens Johnson, νίδεκα
Quincke, θσηνεπαηζζεζία
σκαηηθφ βάξνο απμεκέλν, ζσκαηηθφ βάξνο κεησκέλν
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* θπξίσο ζπλππάξρνπλ κε ρνιφζηαζε
Αλ παξνπζηαζηνχλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ θπιιάδην ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
2.9 Σι ππέπει να γνυπίζει ο αζθενήρ ζε πεπίπηυζη πος παπαλείτει να
πάπει κάποια δόζη:
Αλ μεράζεηε λα πάξεηε κία δφζε, λα ηελ πάξεηε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Δάλ
σζηφζν, πιεζηάδεη ε ψξα γηα λα πάξεηε ηελ επφκελε δφζε, αγλνήζηε απηή
πνπ μεράζαηε θαη ζπλερίζηε θαλνληθά ηε ζεξαπεία.
2.10 Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ:
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε
εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηείηε.
2.11 Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ:
Σν Flodil πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κέρξη 25°C.
2.12 Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών:
Φεβξνπάξηνο 2013.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Σν θάξκαθν απηφ ζαο ην έγξαςε ν γηαηξφο ζαο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ ζαο
πξφβιεκα. Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα
θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ηνλ γηαηξφ ζαο.
- ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα παξαθαινχκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο, ή ζηνλ
θαξκαθνπνηφ ή άιιν επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγφο, www.eof.gr).
- Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην
θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζηε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ ζαο
πξφβιεκα κε δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ηνλ γηαηξφ ζαο ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο.
- Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη
λα ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δφζεθαλ.
- Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή
θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε.
- Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνχ, δηφηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία
κπνξεί λα αιινηψζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο.
- Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη.
- Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θξαηάηε φια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά απφ ηα
παηδηά.
4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Σν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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