Φύιιν Οδεγηώλ Υξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Rupafin 10 mg Γηζθία
Rupatadine
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηό
ην θάξκαθν.
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 αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώλεηε ην
γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη
1.
Ση είλαη ην Rupafin θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Rupafin
3.
Πώο λα πάξεηε ην Rupafin
4.
Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πώο λα θπιάζζεηαη ην Rupafin
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ RUPAFIN ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

Η rupatadine είλαη έλα αληηηζηακηληθό.
Σν Rupafin αλαθνπθίδεη από ηα ζπκπηώκαηα ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο όπσο πηαξκνί, ξηλόξξνηα,
θλεζκόο ζηα κάηηα θαη ζηε κύηε.
Σν Rupafin επίζεο ρνξεγείηαη γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηα ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
θλίδσζε (έλα αιιεξγηθό δεξκαηηθό εμάλζεκα) όπσο θλεζκόο θαη πνκθνί (ηνπηθή εξπζξόηεηα ηνπ
δέξκαηνο θαη νίδεκα).
2.

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ RUPAFIN

Μελ πάξεηε ην Rupafin
ε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε rupatadine ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό
ηνπ Rupafin.
Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Rupafin
Εάλ εζείο πάζρεηε από λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο. Η
ρξήζε ηνπ Rupafin 10 mg δηζθία πξνο ην παξόλ δε ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε βιάβε ηεο επαηηθήο ή
λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.
Απηό ην θάξκαθν δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηώλ.
Εάλ είζζε άλσ ησλ 65 εηώλ ξσηείζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Λήςε άιισλ θαξκάθσλ
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.
Εάλ παίξλεηε Rupafin κελ παίξλεηε θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ θεηνθνλαδόιε ή εξπζξνκπθίλε.
Λήςε ηνπ Rupafin κε ηξνθέο θαη πνηά
Σν Rupafin δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ρπκό γθξέηπθξνπη, γηαηί απηό κπνξεί λα
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απμήζεη ηα επίπεδα ηνπ Rupafin ζην ζώκα ζαο.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Μελ παίξλεηε Rupafin θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηνπ ζειαζκνύ εθηόο εάλ ζαο ην ζπζηήζεη ν
γηαηξόο ζαο.
Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
ηε ζπληζηώκελε δνζνινγία ην Rupafin δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή
ρεηξηζκνύ κεραλώλ. Ωζηόζν, όηαλ αξρίζεηε λα παίξλεηε Rupafin γηα πξώηε θνξά ζα πξέπεη λα
πξνζέμεηε πσο ε ζεξαπεία ζάο επεξεάδεη πξηλ νδεγήζεηε ή ρξεζηκνπνηήζεηε κεραλέο.
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Rupafin
Απηό ην θάξκαθν πεξηέρεη ιαθηόδε.
Δάλ ν γηαηξόο ζαο ζάο έρεη πεη όηη έρεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα, επηθνηλσλείζηε κε ην
γηαηξό ζαο πξηλ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.

3.

ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ RUPAFIN

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Rupafin απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Εάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Σν Rupafin ελδείθλπηαη γηα εθήβνπο (ειηθίαο 12 εηώλ θαη άλσ) θαη ελήιηθεο. Η ζπλήζεο δόζε είλαη
έλα δηζθίν (10 mg rupatadine) κία θνξά ηελ εκέξα ιακβαλόκελν κε ή ρσξίο ηξνθή. Καηαπηείηε ην
δηζθίν κε αξθεηή πνζόηεηα πγξνύ (π.ρ. έλα πνηήξη λεξό).
Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο πεη πόζν ζα δηαξθέζεη ε ζεξαπεία κε ην Rupafin.
Δάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Rupafin από ηελ θαλνληθή
Ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ από ιάζνο πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε
από ην θάξκαθό ζαο.
Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Rupafin
Πάξηε ηε δόζε ζαο όζν ην δπλαηόλ ελσξίηεξα θαη ζπλερίζηε κε ην ζύλεζεο δνζνινγηθό ζρήκα. Μελ
πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ην δηζθίν πνπ μεράζαηε.

4.

ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Rupafin κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ζε ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 10, αιιά πεξηζζόηεξνπο από 1 ζηνπο 100
αζζελείο) είλαη ππλειία, πνλνθέθαινο, δάιε, μεξόηεηα ηνπ ζηόκαηνο, αίζζεζε αδπλακίαο θαη
θόπσζε. Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ζε ιηγόηεξν από 1 ζηνπο 100, αιιά πεξηζζόηεξνπο από 1
ζηνπο 1000 αζζελείο) είλαη απμεκέλε όξεμε, επεξεζηζηόηεηα, δηαηαξαρή ζηελ πξνζνρή, ξηλνξξαγία,
μεξόηεηα ηεο ξηλόο, θαξπγγίηηδα, βήραο, μεξόηεηα ηνπ θάξπγγα, ξηλίηηδα, λαπηία, πόλνο ζηελ θνηιηά,
δηάξξνηα, δπζπεςία, έκεηνο, δπζθνηιηόηεηα, εμάλζεκα, νζθπαιγία, αξζξαιγία, κπαιγία, δίςα, γεληθή
δπζθνξία, ππξεηόο, κε θπζηνινγηθή δνθηκαζία ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη αύμεζε βάξνπο.
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.
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5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ RUPAFIN

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Rupafin κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ην
blister. H εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαγξάθεηαη.
Φπιάζζεηε ηα blisters ζην εμσηεξηθό θνπηί γηα λα πξνζηαηεύoληαη από ην θσο.
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.

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ση πεξηέρεη ην Rupafin
Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε rupatadine. Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 10 mg rupatadine (as fumarate)
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη άκπιν αξαβνζίηνπ πξνδειαηηλνπνηεκέλν, θπηηαξίλε
κηθξνθξπζηαιιηθή, ζηδήξνπ νμείδην εξπζξό (E-172), ζηδήξνπ νμείδην θίηξηλν (E-172),
ιαθηόδε κνλνϋδξηθή, καγλήζην ζηεαηηθό.
Δκθάληζε ηνπ Rupafin θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Σν Rupafin είλαη ζηξνγγπιά δηζθία, ρξώκαηνο αλνηθηνύ ζσκόλ ζπζθεπαζκέλα ζε blisters ησλ 3, 7,
10, 15, 20, 30, 50 θαη 100 δηζθίσλ. Μπνξεί λα κε θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο
Ειιάδα
Δηθαηνύρνο ζήκαηνο & Παξαγσγόο
J. Uriach & Cia, S.A., Spain
Av. Camí Reial 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona –Spain)
Τπεύζπλνο Κπθινθνξίαο
Olvos Science A.E.
Ειεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά
Ειιάδα
Σει. 210 5281850
Fax. 210 5248941
Κύπξνο
J. Uriach & Cia, S.A., Spain
Av. Camí Reial 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona –Spain)
Απηό ην θάξκαθν είλαη εγθεθξηκέλν ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ κε ηα θάησζη νλόκαηα:
Rupatall 10 mg Γηζθία
Βέιγην, Λνπμεκβνπξγν
Rinialer 10 mg Γηζθία
Πνξηνγαιία, Μάιηα
Rupafin 10 mg Γηζθία
Απζηξία, Κύπξνο, Δζζνλία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηξιαλδία,
Λάηβηα, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Πνισλία,
ινβελία, ινβαθία, Ηζπαλία, Μεγάιε Βξεηαλία
Wystamm 10 mg Γηζθία
Γαιιία
Σamais10 mg Γηζθία
Οπγγαξία, Σζερία
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο
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Eιιάδα: 9-2-11
Κύπξνο: 11-6-10

Σξόπνο δηάζεζεο
Με ηαηξηθή ζπληαγή
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