ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ROTOVA® Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab
Atorvastatin
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα
ιακβάλεηε απηό ην θάξκαθν.


Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.



Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.



Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην
θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα
ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά 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 άιινλ επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ 284, 15562, Υνιαξγφο, www.eof.gr).

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη:
1. Ση είλαη ην ROTOVA θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ λα πάξεηε ην ROTOVA
3. Πψο λα πάξεηε ην ROTOVA
4. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5. Πψο λα θπιάζζεηαη ην ROTOVA
6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ ROTOVA ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
Σν ROTOVA αλήθεη ζε κηα νκάδα θαξκάθσλ γλσζηή σο ζηαηίλεο, πνπ είλαη ξπζκηζηηθά
θάξκαθα ησλ ιηπηδίσλ.
Σν ROTOVA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα, γλσζηψλ σο
ρνιεζηεξφιε θαη ηξηγιπθεξίδηα, φηαλ κηα δηαηξνθή ρακειή ζε ιηπαξά θαη αιιαγέο ζηνλ
ηξφπν δσήο έρνπλ απνηχρεη. Δάλ έρεηε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηνπάζεηαο, ην ROTOVA
κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ αθφκα θαη αλ ηα επίπεδα
ρνιεζηεξφιεο ζαο είλαη θπζηνινγηθά. Θα πξέπεη λα δηαηεξήζεηε κηα δίαηηα γηα ηε κείσζε
ηεο ρνιεζηεξφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ROTOVA
Μελ πάξεηε ην ROTOVA


ζε πεξίπησζε ππεξεπαηζζεζίαο (αιιεξγίαο) ζην ROTOVA ή ζε νπνηαδήπνηε
παξφκνηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο ή
ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπ θαξκάθνπ - βιέπε Παξάγξαθν 6 γηα
ιεπηνκέξεηεο



ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ή είραηε θάπνηε κία λφζν πνπ επεξεάδεη ην ήπαξ



ζε πεξίπησζε πνπ είραηε θάπνηεο αλεμήγεηα κε θπζηνινγηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο, γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο

MN 70414-A



ζε πεξίπησζε πνπ είζηε γπλαίθα ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία θαη δελ ρξεζηκνπνηείηε
αμηφπηζηε αληηζχιιεςε



ζε πεξίπησζε πνπ είζηε έγθπνο ή πξνζπαζείηε λα κείλεηε έγθπνο



ζε πεξίπησζε πνπ ζειάδεηε

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην ROTOVA
Σα αθφινπζα είλαη αηηίεο πνπ ην ROTOVA κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα εζάο:


Αλ είραηε πξνεγνχκελν εγθεθαιηθφ επεηζφδην κε αηκνξξαγία ζηνλ εγθέθαιν, ή αλ
είραηε κηθξνχο ζχιαθεο κε πγξφ ζηνλ εγθέθαιν απφ πξνεγνχκελα εγθεθαιηθά
επεηζφδηα



Αλ έρεηε πξνβιήκαηα κε ηνπο λεθξνχο ζαο



Αλ έρεηε ππνιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδή (ππνζπξενεηδηζκφ)



Αλ είραηε επαλεηιεκκέλα ή αλεμήγεηα κπτθά άιγε ή πφλνπο, αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ
ηζηνξηθφ κπτθψλ πξνβιεκάησλ



Αλ είραηε πξνεγνχκελα κπτθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε άιια
ππνιηπηδαηκηθά θάξκαθα (γηα παξάδεηγκα άιιε ‘-ζηαηίλε’ ή ‘-θηβξάηε’)



Αλ θαηαλαιψλεηε ζπζηεκαηηθά κεγάιε πνζφηεηα νηλνπλεχκαηνο



Πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ επαηηθήο λφζνπ



Αλ είζηε κεγαιχηεξνη απφ 70 ρξνλψλ

Να ειέγμεηε κε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ πάξεηε ην ROTOVA


Αλ είραηε ζνβαξή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

Αλ θάπνηα απφ απηά ζαο αθνξνχλ, ν γηαηξφο ζαο ζα ρξεηαζηεί λα ζαο ζπζηήζεη λα θάλεηε κία
εμέηαζε αίκαηνο πξηλ θαη πηζαλψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεία ζαο κε ην ROTOVA γηα λα
πξνβιέςεη ηνλ θίλδπλν αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο κπο. Δίλαη γλσζηφ
φηη ν θίλδπλνο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο κχεο, π.ρ. ξαβδνκπφιπζε,
απμάλεη φηαλ ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα (βιέπε Παξάγξαθν 2 «Λήςε
άιισλ θαξκάθσλ»).
Λήςε άιισλ θαξκάθσλ
Τπάξρνπλ θάπνηα θάξκαθα πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ηε δξάζε ηνπ ROTOVA ή ε δξάζε ηνπο
κπνξεί λα αιιάμεη απφ ην ROTOVA . Απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα θάλεη
έλα απφ ηα δχν ή θαη ηα δχν θάξκαθα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε, ζα κπνξνχζε
λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ή ηε ζνβαξφηεηα αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ζεκαληηθήο πάζεζεο ηεο θζνξάο ηνπ κπφο, γλσζηήο σο ξαβδνκπφιπζε, ε νπνία
πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 4:


Φάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο, π.ρ. θπθινζπνξίλε
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Οξηζκέλα αληηβηνηηθά ή αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα, π.ρ.
θιαξηζξνκπθίλε, ηειηζξνκπθίλε θεηνθνλαδφιε, ηηξαθνλαδφιε,
θινπθνλαδφιε, πνζαθνλαδφιε , ξηθακπηθίλε, θνπζηδηθφ νμχ



Άιια θάξκαθα πνπ ξπζκίδνπλ ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ, π.ρ. γεκθηβξνδίιε, άιιεο
θηβξάηεο, θνιεζηηπφιε



Κάπνηνη αλαζηνιείο δηαχισλ αζβεζηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηεζάγρε ή
ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, π.ρ.ακινδηπίλε, δηιηηαδέκε, θάξκαθα πνπ ξπζκίδνπλ
ηνλ θαξδηαθφ ζαο ξπζκφ π.ρ. δηγνμίλε, βεξαπακίιε, ακηνδαξφλε



Φάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεία ηνπ HIV, π.ρ. ξηηνλαβίξε, ινπηλαβίξε,
αηαδαλαβίξε, ηλδηλαβίξε, darunavir, θηι.



Άιια θάξκαθα γλσζηά γηα ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ROTOVA πεξηιακβάλνπλ
ηελ εδεηηκίκπε (πνπ κεηψλεη ηελ ρνιεζηεξφιε), ηε βαξθαξίλε (πνπ κεηψλεη ην
ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ζξφκβσλ ζην αίκα), ηα απφ ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθά, ηε
stiripentol (έλα αληηζπαζκσδηθφ γηα ηελ επηιεςία), ζηκεηηδίλε (ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζηνκαρηθφ θαχζν θαη πεπηηθά έιθε), θαηλαδφλε (έλα αλαιγεηηθφ) θαη ηα αληηφμηλα
(πξντφληα γηα ηε δπζπεςία πνπ πεξηέρνπλ αξγίιην ή καγλήζην)



Φάξκαθα ηα νπνία ιακβάλνληαη ρσξίο ζπληαγή γηαηξνχ: St John’s Wort

εξπζξνκπθίλε,
βνξηθνλαδφιε,

Παξαθαιείζζε πάληα λα ελεκεξψλεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή
έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δελ ζαο έρνπλ
ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.
Λήςε ηνπ ROTOVA κε ηξνθέο θαη πνηά:
Βιέπε Παξάγξαθν 3 γηα νδεγίεο γηα ην πψο λα πάξεηε ην ROTOVA. Παξαθαινχκε ιάβεηε
ππφςε ηα αθφινπζα:
Χσμός γκρέιπυροστ:
Μελ θαηαλαιψλεηε πεξηζζφηεξν απφ έλα ή δχν κηθξά πνηήξηα ρπκνχ γθξέηπθξνπη αλά
εκέξα γηαηί κεγάιεο πνζφηεηεο ρπκνχ γθξέηπθξνπη κπνξεί λα αιιάμνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ
ROTOVA.
Οινόπνεσμα:
Απνθχγεηε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, ελψ ιακβάλεηε απηφ ην θάξκαθν. Βιέπε
παξάγξαθν 2 ‘Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην ROTOVA γηα ιεπηνκέξεηεο’.
Κύεζε θαη ζειαζκόο:
Μελ πάξεηε ην ROTOVA αλ είζηε έγθπνο ή πξνζπαζείηε λα κείλεηε έγθπνο. Μελ πάξεηε ην
ROTOVA αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κείλεηε έγθπνο, εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηε αμηφπηζηα
κέηξα αληηζχιιεςεο.
Μελ πάξεηε ην ROTOVA αλ ζειάδεηε.
Ζ αζθάιεηα ηνπ ROTOVA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ζειαζκνχ δελ έρεη
ηεθκεξησζεί.
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε
θάξκαθν.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ:
Καηά θαλφλα, απηφ ην θάξκαθν δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα νδεγείηε ή λα ρεηξίδεζηε
κεραλήκαηα. Ωζηφζν, κελ νδεγείηε εάλ απηφ ην θάξκαθν επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα
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νδεγείηε. Με ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ή κεραλέο εάλ απηφ ην θάξκαθν ζαο επεξεάδεη σο
πξνο ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπο.
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ ROTOVA:
Αλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο πσο παξνπζηάδεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα,
επηθνηλσλήζηε καδί ηνπ πξηλ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηφ ην θάξκαθν.
3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ROTOVA
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ν γηαηξφο ζαο ζα ζαο θαζνξίζεη κία δηαηξνθή ρακειή ζε
ρνιεζηεξφιε, ηελ νπνία πξέπεη επίζεο λα δηαηεξήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην
ROTOVA.
Ζ ζπλήζεο αξρηθή δφζε ηνπ ROTOVA είλαη 10 mg κία θνξά ηελ εκέξα. Ο γηαηξφο ζαο
κπνξεί λα απμήζεη ηε δφζε απηή αλ είλαη απαξαίηεην κέρξη λα ιακβάλεηε ηε δφζε πνπ
ρξεηάδεζηε. Ο γηαηξφο ζαο ζα πξνζαξκφδεη ηε δφζε αλά δηαζηήκαηα 4 εβδνκάδσλ ή θαη
πεξηζζφηεξν. Ζ κέγηζηε δφζε ηνπ ROTOVA είλαη 80 mg εκεξεζίσο.
Σα δηζθία ηνπ ROTOVA πξέπεη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα κε λεξφ, θαη κπνξνχλ λα
ιακβάλνληαη νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, κε ή ρσξίο ηε ιήςε ηξνθήο. Ωζηφζν,
πξνζπαζήζηε λα παίξλεηε ην δηζθίν ζαο ηελ ίδηα ψξα θάζε κέξα. Πάληνηε λα παίξλεηε ην
ROTOVA απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε
ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην ROTOVA θαζνξίδεηαη από ηνλ γηαηξό ζαο.
Παξαθαιείζζε λα ξσηήζεηε ηνλ γηαηξφ ζαο αλ πηζηεχεηε φηη ε επίδξαζε ηνπ ROTOVA είλαη
είηε πνιχ δπλαηή ή πνιχ αδχλακε.
Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε ηνπ ROTOVA από ηελ θαλνληθή:
Αλ θαηά ιάζνο πάξεηε πάξα πνιιά δηζθία ROTOVA (πεξηζζφηεξα απφ ηελ ζπλήζε
εκεξεζία δφζε ζαο), λα επηθνηλσλήζεηε θαη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξφ ζαο ή ην
πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν.
Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην ROTOVA:
Αλ μεράζεηε λα πάξεηε κία δφζε, απιψο πάξηε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε ζαο δφζε ζηε
ζσζηή ψξα. Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε.
Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην ROTOVA:
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ηνλ
γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην ROTOVA κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο,
αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Αλ βηώζεηε θάπνηα από ηηο αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ζηακαηήζηε ηε ιήςε ησλ
δηζθίσλ θαη ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο ακέζσο ή κεηαβείηε ζην ηκήκα επεηγόλησλ
πεξηζηαηηθώλ ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν.
Σπάνιες: επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000


νβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε ε νπνία πξνθαιεί πξήμηκν ηνπ πξνζψπνπ, ηεο
γιψζζαο θαη ησλ αεξαγσγψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ
αλαπλνή.



νβαξή αζζέλεηα κε ζνβαξή απνθνιίδσζε θαη νίδεκα ηνπ πξνζψπνπ, ζρεκαηηζκφο
θιπθηαηλψλ ζην δέξκα, ην ζηφκα, ηα κάηηα, ηα γελλεηηθά φξγαλα θαη ππξεηφ.
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Δμάλζεκα δέξκαηνο κε ξνδ-θφθθηλεο θειίδεο ηδηαίηεξα ζηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ ή
ζηα πέικαηα ησλ πνδηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ θιχθηαηλεο.


Μπηθή αδπλακία, επαηζζεζία ή πφλνο θαη εηδηθά αλ ζπγρξφλσο αηζζάλεζηε αδηάζεηνη
ή έρεηε πςειή ζεξκνθξαζία, κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ κε θπζηνινγηθή ιχζε ηνπ
κπ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα
ζηα λεθξά.

Πολύ σπάνιες: επεξεάδνπλ ιηγφηεξνπο απφ 1 ρξήζηε ζε 10.000


Δάλ παξνπζηάζεηε πξνβιήκαηα κε κε αλακελφκελεο ή αζπλήζεηο αηκνξξαγίεο ή
κψισπεο, απηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη επαηηθφ πξφβιεκα. πκβνπιεπηείηε ηνλ
γηαηξφ ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.

Άιιεο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε ην ROTOVA:
Σστνές αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ρξήζηεο πεξηιακβάλνπλ:


ξηληθή θιεγκνλή, πφλνο ζην ιαηκφ, ξηληθή αηκνξξαγία



αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο



αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα (αλ πάζρεηε απφ δηαβήηε πξέπεη λα
ζπλερίζεηε λα παξαθνινπζείηε πξνζεθηηθά ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα ζαο),
αχμεζε ηεο θηλάζεο θξεαηηλίλεο ηνπ αίκαηνο



θεθαιαιγία



λαπηία, δπζθνηιηφηεηα, κεηεσξηζκφο, δπζπεςία, δηάξξνηα



αξζξαιγία, κπηθφο πφλνο θαη νζθπαιγία



απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο ζαο
κπνξεί λα γίλνπλ κε θπζηνινγηθέο

Λιγότερο σστνές αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ 1 έσο 10 ζηνπο 1000 ρξήζηεο),
πεξηιακβάλνπλ:


αλνξεμία (έιιεηςε φξεμεο), αχμεζε βάξνπο, κεηψζεηο ζηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ηνπ
αίκαηνο (αλ πάζρεηε απφ δηαβήηε πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα παξαθνινπζείηε
πξνζεθηηθά ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα ζαο)



εθηάιηεο, αυπλία



δάιε, κνχδηαζκα ή κπξκήγθηαζκα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, κεηψζεηο
ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ ή ηνπ αγγίγκαηνο, κεηαβνιή ζηελ αίζζεζε ηεο γεχζεο,
απψιεηα κλήκεο



φξαζε ζακπή



εκβνέο ησλ ψησλ θαη/ή ηεο θεθαιήο



εκεηφο, εξπγέο, άιγνο άλσ θαη θάησ θνηιηαθήο ρψξαο, παγθξεαηίηηδα (θιεγκνλή ηνπ
παγθξέαηνο πνπ νδεγεί ζε ζηνκαρηθφ πφλν)
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επαηίηηδα (επαηηθή θιεγκνλή)



εμάλζεκα, δεξκαηηθέο εθδειψζεηο θαη θλεζκφο, θλίδσζε, ηξηρφπησζε



απρεληθφ άιγνο, θφπσζε κπφο



θφπσζε, αδηαζεζία, αδπλακία, ζσξαθηθφ άιγνο, πξήμηκν εηδηθά ησλ αζηξαγάισλ
(νίδεκα), ππξεηφο



εμεηάζεηο νχξσλ νη νπνίεο είλαη ζεηηθέο γηα ιεπθνθχηηαξα

Σπάνιες αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ 1
πεξηιακβάλνπλ:

έσο 10 ζηνπο 10.000 ρξήζηεο)



νπηηθέο δηαηαξαρέο



κε αλακελφκελεο αηκνξξαγίεο ή κψισπεο



ρνιφζηαζε (θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ άζπξνπ ησλ καηηψλ)



βιάβε ηέλνληα

Πολύ σπάνιες αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (επεξεάδνπλ ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 10.000 ρξήζηεο ),
πεξηιακβάλνπλ:


αιιεξγηθή αληίδξαζε – ζπκπηψκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ μαθληθφ ζπξηγκφ θαη
ζσξαθηθφ πφλν ή ζθίμηκν, νίδεκα ζηα βιέθαξα, πξφζσπν, ρείιηα, ζηφκα, γιψζζα ή
ιαηκφ, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θαηάξξεπζε



απψιεηα αθνήο



γπλαηθνκαζηία (αχμεζε ηνπ ζηήζνπο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο)

Πιθανές αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κε κεξηθέο ζηαηίλεο (θάξκαθα ηνπ
ίδηνπ ηχπνπ):


Γπζθνιία ζηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία



Καηάζιηςε



Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ επίκνλνπ βήρα θαη/ή ιαράληαζκα
ή ππξεηφ

Δάλ θάπνηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζνβαξέο ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηεο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε
ηνλ γηαηξφ ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ ROTOVA
Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κέρξη 25oC.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην ROTOVA κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
πεξηέθηε θαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κήλα πνπ αλαθέξεηαη.
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Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.
Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα
κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Ση πεξηέρεη ην ROTOVA
- Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε αηνξβαζηαηίλε.
Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν πεξηέρεη 20 mg ή 40 mg αηνξβαζηαηίλεο (σο
atorvastatin calcium trihydrate).
- Σα άιια ζπζηαηηθά ηνπ ROTOVA είλαη:
Ππξήλαο: Calcium carbonate, Cellulose microcrystalline, Lactose monohydrate,
Croscarmellose sodium, Polysorbate 80, Hyprolose, Magnesium stearate.
Επηθάιπςε: Opadry white type Y-1- 7000 (Hypromellose, Titanium dioxide E171,
Macrogol 400)
Εκθάληζε ηνπ ROTOVA θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο:
Δπηθαιπκκέλα ιεπθά δηζθία. Σα δηζθία πεξηέρνληαη ζε Blister (Alu/Alu) ησλ 7 δηζθίσλ. Κάζε
θνπηί πεξηέρεη αληίζηνηρα 28 δηζθία (4 blist x 7) ησλ 20 mg, ή ησλ 40mg.
Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο:

ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ.
Λεσθ. Κεθηζνχ 132, 121 31, Πεξηζηέξη
Σει.2105702199
Παξαζθεπαζηήο-πζθεπαζηήο:
HELP ABEE
ΚΛΔΒΑ ΑΦΒΔΔ,
ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΑΔΒΔ
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο:
19-3-2013

7. 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
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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.
8. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Σν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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