ΦΤΛΛΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

I B U T I N
(Σπιμεβοςηίνη)

Διζκία επικαλςμμένα με ςμένιο βπαδείαρ αποδέζμεςζηρ
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Πρηλ αρτίζεηε λα παίρλεηε ηο θάρκαθο δηαβάζηε κε προζοτή ηης πιεροθορίες ποσ γράθοληαη ζ’ ασηό ηο θύιιο οδεγηώλ.
- Το θάρκαθο ασηό ζας ηο έγραυε ο γηαηρός ζας γηα ηε ζσγθεθρηκέλε πάζεζή ζας. Γηα λα είλαη αποηειεζκαηηθό θαη αζθαιές, ζα
πρέπεη λα ιακβάλεηαη ζύκθφλα κε ηης οδεγίες ποσ ζας δόζεθαλ. Δελ πρέπεη λα ηο τρεζηκοποηήζεηε γηα άιιε πάζεζε ούηε λα ηο
δώζεηε ζε άιια άηοκα.
- Αλ θαηά ηε δηάρθεηα ηες ζεραπείας εκθαληζζεί θάποηα παρελέργεηα ποσ δελ αλαθέρεηαη ζ ‘ασηό ηο θύιιο οδεγηώλ ή θάποηο άιιο
πρόβιεκα, ελεκερώζηε ακέζφς ηο γηαηρό ζας ή ηο θαρκαθοποηό ζας.
- Γηα αζθάιεηα θραηάηε όια ηα θάρκαθα ζ’έλα κέρος ποσ δελ κπορούλ λα ηα θζάζοσλ ηα παηδηά. Γεληθά, κε θσιάηε ηα θάρκαθα ζε
ληοσιάπηα ηοσ ιοσηρού, γηαηί ε δέζηε θαη ε σγραζία κπορεί λα ηα αιιοηώζοσλ θαη λα ηα θάλοσλ επηβιαβή.

ύνθεζη / Πεπιεκηικόηηηα
:
ζε δπαζηική οςζία

Διζκία επικαλςμμένα με ςμένιο βπαδείαρ αποδέζμεςζηρ :
Σrimebutine maleate 300 mg / δηζθίν.
Εθδοτα : Lactose monohydrate, tartaric acid, polyvidone,
hypromellose, silica gel, magnesium stearate, titanium dioxide
E171, polyethylene glycol 6000.

Φαπμακοηεσνική μοπθή /
ςζκεςαζία

:

Διζκία επικαλςμμένα με ςμένιο βπαδείαρ αποδέζμεςζηρ :
Κνπηί πνπ πεξηέρεη 20 δηζθία (2 blisters x 10)

Παπαζκεςαζηήρ,
Δικαιούσορ
& Τπεύθςνορ Κςκλοθοπίαρ

:

GALENICA A.E.
Eιεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά
Σει. : 210 5281 700

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Γενικέρ πληποθοπίερ

Η Trimebutine, δξαζηηθό ζπζηαηηθό ηνπ IBUTIN, ξπζκίδεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ.
πγθεθξηκέλα, δηεγείξεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζε πεξίπησζε αηνλίαο, ελώ αλαζηέιιεη ηελ
θηλεηηθόηεηα κεηά από δηέγεξζε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ.

Ενδείξειρ
Αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ.

Ανηενδείξειρ

Αληελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ ΙΒUΣΙΝ ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξήο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο.

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη

Πξνηνύ ρνξεγεζεί ην IBUTIN πξέπεη λα έρεη απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν ύπαξμεο νξγαληθήο λόζνπ ηνπ
πεπηηθνύ (π.ρ. θιεγκνλώδεο εληεξνπάζεηα, κεραληθό θώιπκα, θηι.)
Xρήζε θαηά ηε δηάρθεηα ηες εγθσκοζύλες θαη ηοσ ζειαζκού :
Οη κειέηεο ζε δώα δελ έδεημαλ ηεξαηνγόλν δξάζε.
Παξ’ όια απηά επεηδή δελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο θαη ηνπ ζειαζκνύ, λα απνθεύγεηαη ε ρνξήγεζε θαηά ηηο πεξηόδνπο απηέο.
Επίδραζε ζηελ ηθαλόηεηα οδήγεζες θαη τεηρηζκού κεταλεκάηφλ :
Γελ επηδξά θάησ από θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.

Aλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ
Γελ έρνπλ αλαθεξζεί.

Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ
Γόζε εθόδνπ γηα 6 εκέξεο : 2 δηζθία εκεξεζίσο, 1 πξσί θαη 1 βξάδπ.
Γόζε ζπληήξεζεο : 1 δηζθίν ηελ εκέξα γηα 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.
Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη καθξάλ ησλ γεπκάησλ.

Τπεπδοζολογία - ανηιμεηώπιζη
ε πεξίπησζε δειεηεξίαζεο από ιήςε ππεξβνιηθήο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ, ε ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ Αζελώλ : 210 7793777

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
ε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ππλειία θαη δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο.

Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποϊόνηορ
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν.

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

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Tο θάπμακο αςηό σοπηγείηαι με ιαηπική ζςνηαγή.

