ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

1.
1.1
1.2

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ονομαζία, μοπθή
:
RIBRAIN, Διζκία ηων 12 mg/tab.
ύνθεζη

Δπαζηικά ζςζηαηικά :
Έκδοσα
:

Βetahistine mesilate
Maize
Starch,
lactose
monohydrate,
microcrystalline
cellulose,
colloidal

anhydrous
silica, magnesium stearate, carmellose
sodium.
Γηζθίν.
Kάζε δηζθίν πεξηέρεη 12 mg Betahistine
mesilate πνπ αληηζηνηρεί ζε Betahistine
4,98 mg.
ΔΘΚΘΑ ΣΩΝ 12 MG/TAB
Koπηί πνπ πεξηέρεη 5 blisters κε 10 δηζθία
ην θαζέλα.
Φάξκαθα θαηά ηνπ ηιίγγνπ.
GALENICA A.E.
Διεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά,
Τει. : 210 52 81 700

1.3
1.4

Φαπμακοηεσνική μοπθή
Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία

:
:

1.5

Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία

:

1.6
1.7

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία
Παπαζκεςαζηήρ &
Κάηοσορ άδειαρ

:
:

2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

2.1

Γενικέρ πληποθοπίερ:

2.2

Ενδείξειρ:

Τν RIBRAIN είλαη έλα θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηιίγγσλ ιαβπξηλζηθήο
αηηηνινγίαο.

Ίιηγγνη θαζώο θαη δηαηαξαρέο ηεο αθνήο ιαβπξηλζηθήο αηηηνινγίαο (λόζνο ηνπ MΔΝΙΔRΔ).

2.3

Ανηενδείξειρ:
Υπεξεπαηζζεζία ζηε Betahistine ή ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ.
Αληελδείθλπηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ RIBRAIN ζε παηδηά θαη εγθύνπο θαζώο επίζεο
θαη ζε αζζελείο κε βξνγρηθό άζζκα, πεπηηθό έιθνο ή θαηνρξσκνθύηησκα.

2.4
2.4.1

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη:
Γενικά
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε αζζελείο κε άζζκα ή πεπηηθό
έιθνο.

2.4.2

Κύηζη:
Αληελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο

2.4.3

Γαλοςσία:
Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ.

2.4.4

Παιδιά:
Αληελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζηα παηδηά.

2.4.5

Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηων:
Γελ επηδξά.

2.4.6

Θδιαίηεπερ πποειδοποιήζειρ για ηα πεπιεσόμενα έκδοσα:
Δάλ έρεηε ζπάληα θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα δπζαλεμίαο ζηε γαιαθηόδε, έιιεηςε ιαθηάζεο
Lapp ή θαθή απνξξόθεζε γιπθόδεο- γαιαθηόδεο δελ πξέπεη λα πάξεηε απηό ην θάξκαθν.

1

Aλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ:

2.5

Αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ησλ αληηηζηακηληθώλ.

Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ:
- Γνζνινγία :

2.6

Η ζεξαπεία κε RIBRAIN αξρίδεη κε 12 mg 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα κηα εβδνκάδα θαη
ζπλερίδεηαη κε 6 mg (κηζό δηζθίν) 3 θνξέο ηελ εκέξα γηα όζν δηαξθνύλ ηα ζπκπηώκαηα.
- Τξόπνο ρνξήγεζεο : Λακβάλεηαη από ην ζηόκα.
Τα δηζθία θαηαπίλνληαη ακάζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ.

Τπεπδοζολογία - ανηιμεηώπιζη:

2.7

Σε πεξίπησζε ηπραίαο ιήςεο δνζνινγίαο κεγαιύηεξεο από ηε
εθδειώλνληαη ζπκπηώκαηα αλάινγα κε ηα πξνθαινύκελα από ηελ ηζηακίλε.
Σπληζηάηαη ρνξήγεζε αληηηζηακηληθώλ.
Σηλ. Κένηπος Δηληηηπιάζεων Αθηνών : 210 7793777

ζεξαπεπηηθή,

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:

2.8

Σπρλέο: Γαζηξαιγία, εξπγέο, λαπηία, έκεηνο, μεξνζηνκία, δηάξξνηα.
Σπάληεο: Κεθαιαιγία, εμαζζέληζε, νπηζζνζηεξληθό άιγνο, ππλειία,
ππεξεπαηζζεζίαο.
Πνιύ ζπάληεο: Θξνκβνπελία, αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ ηξαλζακηλαζώλ.

αληηδξάζεηο

Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποϊόνηορ:

2.9

Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Σε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν.

2.10

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποϊόνηορ:
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία ≤ 25º C κε πξνζηαζία από ηελ πγξαζία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3.
-

-

-

4.

Πξηλ αξρίζεηε λα παίξλεηε ην θάξκαθν δηαβάζηε κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γξάθνληαη ζ’ απηό ην θύιιν νδεγηώλ.
Τν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζή ζαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη
αζθαιέο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. Γελ πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα
άιιε πάζεζε νύηε λα ην δώζεηε ζε άιια άηνκα.
Αλ έρεηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε κε δηζηάδεηε λα
απεπζπλζείηε ζην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνηα
παξελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζ ‘απηό ην θύιιν νδεγηώλ ή θάπνην άιιν πξόβιεκα, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο.
Γηα αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζ’ έλα κέξνο πνπ δελ κπνξνύλ λα ηα θζάζνπλ ηα παηδηά. Γεληθά, κε
θπιάηε ηα θάξκαθα ζε ληνπιάπηα ηνπ ινπηξνύ, γηαηί ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα ηα αιινηώζνπλ θαη λα ηα θάλνπλ
επηβιαβή.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Tν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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