ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
Hidrasec 100 mg, κατάκιο ζκληπό
Racecadotril
Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό
ηο θάπμακο.
Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο . Δελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα
κε ηα δηθά ζαο.
Εάλ θάπνηα θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα
αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα
ελεκεξώλεηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο.
Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1.
Ση είλαη ην Hidrasec θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Hidrasec
3.
Πώο λα πάξεηε ην Hidrasec
4.
Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πώο λα θπιάζζεηαη ην Hidrasec
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1.

ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ HIDRASEC ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ

Tν Hidrasec είλαη έλα θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηεο δηάξξνηαο.
Tν Hidrasec ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο νμείαο δηάξξνηαο ζε ελήιηθεο.
2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ HIDRASEC

Μην πάπεηε ηο Hidrasc
Εάλ είζηε αιιεξγηθόο (έτεηε σπερεσαιζθηζία) ζηε racecadotril ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ηνπ
Hidrasec.
Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Hidrasec
Επηθνηλσλείζηε κε ην γηαηξό ζαο εάλ:
 ππάξρεη αίκα ή πύνλ ζηηο θελώζεηο ζαο θαη εάλ έρεηε ππξεηό. Η αηηία ηεο δηάξξνηαο κπνξεί λα
είλαη βαθηεξηαθή ινίκσμε πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί από ην γηαηξό ζαο,
 πάζρεηε από ρξόληα δηάξξνηα ή δηάξξνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε αληηβηνηηθώλ,
 πάζρεηε από λεθξηθή λόζν ή βιάβε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο,
 έρεηε παξαηεηακέλν ή κε ειεγρόκελν έκεην,
 έρεηε δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε (βι. “εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά
ηνπ Hidrasec”).
Λήτη άλλυν θαπμάκυν
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη
πξόζθαηα άιια θάξκαθα αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.
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Κύηζη και θηλαζμόρ
Η ρξήζε ηνπ Hidrasec δελ ζπληζηάηαη εάλ είζηε έγθπνο, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο ή
ζειάδεηε.
Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανημάηυν
Σν Hidrasec έρεη κηθξή ή δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ
κεραλεκάησλ.
ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος HIDRASEC
Σν Hidrasec πεξηέρεη ιαθηόδε (έλαλ ηύπν ζαθράξνπ). Εάλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξόο ζαο όηη έρεηε
δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα, επηθνηλσλείζηε κε ην γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε ην Hidrasec.
Απηό ην θάξκαθν δελ πεξηέρεη γινπηέλε.

3.

ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ HIDRASEC

Σν Hidrasec βξίζθεηαη ζε κνξθή θαςαθίσλ.
Δοζολογία και οδηγίες τρήζης
Η ζπλήζεο δόζε είλαη έλα θαςάθην ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ην νπνίν θαηαπίλεηαη κε έλα πνηήξη λεξό.
Σν Hidrasec πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξνηηκόηεξν πξηλ ηα θύξηα γεύκαηα, αιιά ζηελ αξρή ηεο
ζεξαπείαο κπνξείηε λα ιακβάλεηε έλα θαςάθην Hidrasec αλεμαξηήησο ώξαο.
Δελ απαηηείηαη ξύζκηζε ηεο δνζνινγίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο.
Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο άιιεο κνξθέο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά θαη βξέθε.
Πάληνηε λα παίξλεηε ην Hidrasec απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Εάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Διάρκεια ηης θεραπείας
Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο πεη πόζν ζα δηαξθέζεη ε ζεξαπεία κε ην Hidrasec. Η ζεξαπεία δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηηο 7 εκέξεο.
Διαιηηηική ζσμβοσλή
Γηα λα αληηζηαζκίζεηε ηελ απώιεηα πγξώλ πνπ νθείιεηαη ζηε δηάξξνηα ζαο, απηό ην θαξκαθεπηηθό
πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε θαηάιιειε ππνθαηάζηαζε πγξώλ θαη αιάησλ
(ειεθηξνιύηεο). Η καλύηεπη ςποκαηάζηαζη ςγπών και αλάηυν επιηςγσάνεηαι με ηα
αποκαλούμενα από ηος ζηόμαηορ ενςδαηικά διαλύμαηα (εάν έσεηε αμθιβολίερ ζςμβοςλεςθείηε
ηο γιαηπό ή ηο θαπμακοποιό ζαρ).
Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη HIDRASEC από ηην κανονική
Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε από ην Hidrasec, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό
ζαο.
Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο HIDRASEC
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Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. Απιά ζπλερίζηε ηε ζεξαπεία
ζαο.
4.

ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Hidrasec κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη πνλνθέθαινο, λαπηία θαη δπζθνηιηόηεηα (ηνπιάρηζηνλ 1
ζε 100 αζζελείο).
Έρνπλ αλαθεξζεί νη αθόινπζεο όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ηνπιάρηζηνλ 1 ζηνπο 1.000
αζζελείο): εμάλζεκα θαη εξύζεκα (εξπζξόηεηα ηνπ δέξκαηνο).
Άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο άγλσζηεο ζπρλόηεηαο είλαη: πνιύκνξθν εξύζεκα (ξνδ αιινηώζεηο ζηα
άθξα θαη κέζα ζην ζηόκα), θιεγκνλή ηεο γιώζζαο, θιεγκνλή ηνπ πξνζώπνπ, θιεγκνλή ηνπ ρείινπο,
θιεγκνλή ηνπ βιεθάξνπ, αγγεηννίδεκα (θιεγκνλή θάησ από ην δέξκα ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ
ζώκαηνο), θλίδσζε, νδώδεο εξύζεκα (θιεγκνλή κε κνξθή όδνπ θάησ από ην δέξκα), εξύζεκα
βιαηηδώδεο (εμάλζεκα ζην δέξκα κε κηθξέο αιινηώζεηο, ζθιεξέο θαη νδώδεηο), θλήθε (θλεζκώδεηο
δεξκαηηθέο αιινηώζεηο), θλεζκόο (γεληθεπκέλε θαγνύξα), ηνμηθό εμάλζεκα δέξκαηνο.
Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο.
5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ HIDRASEC

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Hidrasec κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εμσηεξηθό θνπηί
κεηά ηε ΛΗΞΗ.
Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.
Δελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο δηαηήξεζεο.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηείζηε ην
θαξκαθνπνηό ζαο πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6.

ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ

Σι πεπιέσει ηο Hidrasec
Η δξαζηηθή νπζία ηνπ Hidrasec είλαη ε racecadotril. Κάζε θαςάθην πεξηέρεη 100 mg racecadotril
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη lactose, pregelatinised starch maize, magnesium stearate θαη colloidal
anhydrous silica.
Σν θαςάθην πεξηέρεη gelatin, yellow iron oxide (E 172) θαη titanium dioxide (E 171).
Εμθάνιζη ηος HIDRASEC και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Σν Hidrasec είλαη ζθιεξό θαςάθην ρξώκαηνο θξεκ.
Κάζε θνπηί πεξηέρεη 6, 20, 100 ή 500 θαςάθηα ζθιεξά.
Μπνξεί λα κε θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο.
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Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ
Δηθαηνύρνο ζήκαηνο
Ferrer Internacional S.A., Spain
Τπεύζπλνο Κπθινθνξίαο
Ferrer Galenica A.E.
Ειεπζεξίαο 4
145 64 Κεθηζηά
Ειιάδα
Σει. 210 5281700
Fax. 210 5245939
Παπαγυγόρ
FERRER Internacional S.A.
Gran Via Carlos ΘII, 94
08028 Barcelona (Spain)
ή
SOPHARTEX
21, Rue de Pressoir,
28500 Vernouillet (France)
Αςηό ηο θάπμακο είναι εγκεκπιμένο ζηιρ Εςπυπαφκέρ Υώπερ Οικονομικήρ ςνεπγαζίαρ με ηα
κάηυθι ονόμαηα:
ΘΠΑΝΘΑ: Tiorfan
ΓΕΡΜΑΝΘΑ: Tiorfan
ΠΟΡΣΟΓΑΛΘΑ: Tiorfan
ΕΛΛΑΔΑ: Hidrasec
ΘΣΑΛΘΑ: Tiorfix
Σο παπόν θύλλο οδηγιών εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 01/09/2009
Σπόπορ διάθεζηρ
Με ηαηξηθή ζπληαγή.
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