ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
1.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1.1.

ORIENS
Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB

1.2.

ύνθεζη
Δπαζηική οςζία : Mizolastine ....... 10 mg
Έκδοσα :
Ππξήλαο : Hydrogenated castor oil, Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,
Tartaric acid, Polyvidone, Anhydrous colloidal silica, Magnesium stearate.
Επηθάιπςε : Hypromellose, Titanium dioxide (E171), Propylene glycol.

1.3.

Φαπμακοηεσνική μοπθή
Δηζθία ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο.

1.4.

Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία
10 mg αλά δηζθίν

1.5.

Πεπιγπαθή - ςζκεςαζία
Σε blister ησλ 30 δηζθίσλ.

1.6.

Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία : Αληηηζηακηληθφ

1.7.

Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ
GALENICA A.E.
Ειεπζεξίαο 4, 145 64, Κεθηζηά
Τει.: 210 52 81 700

1.8.

Παπαζκεςαζηήρ :
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Tours, France

2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο
ΓΘΑΣΡΟ Α

2.1.

Γενικέρ πληποθοπίερ
Τν ORIENS πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία κηδνιαζηίλε, ε νπνία έρεη αληηηζηακηληθέο
θαη αληηαιιεξγηθέο ηδηφηεηεο. Ερεη επίζεο απνδεηρζεί φηη αλαζηέιιεη ηελ έθιπζε
ηζηακίλεο απφ ηα καζηνθχηηαξα θαη ηε κεηαλάζηεπζε νπδεηεξνθίισλ ζε κνληέια
δψσλ αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ άλζξσπν έδεημαλ φηη ε
κηδνιαζηίλε ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 10 mg, είλαη έλα ηαρχ, ηζρπξφ θαη
παξαηεηακέλεο δξάζεο αληηηζηακηληθφ. Δελ παξαηεξήζεθε εμαζζέλεζε ηεο δξάζεο
κεηά απφ καθξφρξνλε ρνξήγεζε. Πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο κειέηεο δελ έδεημαλ
αληηρνιηλεξγηθή δξάζε.

2.2.

Ενδείξειρ
Η κηδνιαζηίλε είλαη έλα καθξάο δξάζεσο Η1 αληηηζηακηληθφ πνπ ελδείθλπηαη γηα ηε
ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο επνρηαθήο αιιεξγηθήο ξηλνεπηπεθπθίηηδαο (ππξεηφο
εθ ρφξηνπ), ηεο ρξφληαο αιιεξγηθήο ξηλνεπηπεθπθίηηδαο θαη ηεο θλίδσζεο.

2.3.

Ανηενδείξειρ
Υπεξεπαηζζεζία ζην δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα.
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Σχγρξνλε ρνξήγεζε ηεο κηδνιαζηίλεο κε καθξνιηδηθά αληηβηνηηθά θαη ζπζηεκαηηθά
αληηκπθεηηαζηθά ηκηδαδφιεο.
Σεκαληηθή έθπησζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Κιηληθά ζεκαληηθή θαξδηαθή λφζνο ή ηζηνξηθφ ζπκπησκαηηθψλ αξξπζκηψλ.
Αζζελείο κε γλσζηή ή πηζαλή επηκήθπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT ή δηαηαξαρή ηεο
ηζνξξνπίαο ησλ ειεθηξνιπηψλ, θαη ηδηαίηεξα ππνθαιηαηκία.
Κιηληθά ζεκαληηθή βξαδπθαξδία.
Φάξκαθα πνπ είλαη γλσζηφ φηη επηκεθχλνπλ ην δηάζηεκα QT, φπσο ηα
αληηαξξπζκηθά ηεο ηάμεο Ι θαη ΙΙΙ.
2.4.
2.4.1

Ειδικέρ πποειδοποιήζειρ και ειδικέρ πποθςλάξειρ καηά ηη σπήζη
Γενικά
Η κηδνιαζηίλε παξνπζηάδεη κηα κηθξή δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηνπ δηαζηήκαηνο
QT, ζε νξηζκέλα άηνκα. Ο βαζκφο επηκήθπλζεο είλαη κέηξηνο θαη δελ έρεη
ζπλδπάζζεί κε θαξδηαθή αξξπζκία.
Οη ειηθησκέλνη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηελ θαηαπξαυληηθή ελέξγεηα ηεο
κηδνιαζηίλεο θαη ηηο δπλεηηθέο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ θαξδηαθή
επαλαπφισζε.

2.4.2

Υπήζη καηά ηην κύηζη
Όπσο κε φια ηα θάξκαθα, ε κηδνιαζηίλε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ.

2.4.3

Υπήζη καηά ηη γαλοςσία
Η κηδνιαζηίλε απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια, επνκέλσο ε ρξήζε ηεο θαηά ηε
γαινπρία δελ ζπληζηάηαη.

2.4.4

Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν
Με ζθνπφ ηελ απνθάιπςε επαίζζεησλ αηφκσλ κε αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζηα
θάξκαθα, ζπληζηάηαη ν έιεγρνο ησλ αηνκηθψλ αληηδξάζεσλ πξηλ απφ ηελ νδήγεζε ή
ηελ εθηέιεζε πνιχπινθσλ εξγαζηψλ.

2.5.

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή άλλερ μοπθέρ αλληλεπίδπαζηρ
Η ζπζηεκαηηθή ζπγρνξήγεζε θεηνθνλαδφιεο θαη εξπζξνκπθίλεο απμάλνπλ ζε
κέηξην βαζκφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο κηδνιαζηίλεο ζην πιάζκα θαη γηα ην ιφγν απηφ ε
ζχγρξνλε ρνξήγεζή ηνπο δελ ελδείθλπηαη. Σχγρξνλε ρνξήγεζε άιισλ ηζρπξψλ
αλαζηνιέσλ ή ππνζηξσκάησλ επαηηθήο νμείδσζεο (θπηφρξσκα P450 3A4) κε ηε
κηδνιαζηίλε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε. Σ απηά πεξηιακβάλνληαη
ε ζηκεηηδίλε, ε θπθινζπνξίλε θαη ε ληθεδηπίλε.
Αιθνφι : Σε κειέηεο κε κηδνιαζηίλε, δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ελίζρπζε ηεο
θαηαζηαιηηθήο δξάζεο θαη ησλ άιισλ δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηελ αιθνφιε.

2.6.

Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ
Η δοζολογία εξαηομικεύεηαι ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηος αζθενούρ :
Ελήιηθεο, ειηθησκέλνη θαη παηδηά ειηθίαο 12 εηψλ θαη άλσ : Η ζπληζηψκελε
εκεξήζηα δφζε είλαη έλα δηζθίν ησλ 10 mg.

2.7.

Τπεπδοζολογία
Σε πεξηπηψζεηο ππεξδνζνινγίαο, ζπληζηάηαη γεληθή ζπκπησκαηηθή επίβιεςε κε
θαξδηαθή παξαθνινχζεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηαζηήκαηνο QT θαη ηνπ
θαξδηαθνχ ξπζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, θαζψο θαη ηα ζπλεζηζκέλα κέηξα γηα
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κε απνξξνθεζέληνο θαξκάθνπ.
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Μειέηεο ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε αηκνθάζαξζε δελ
απμάλεη ηελ θάζαξζε ηνπ θαξκάθνπ.
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2.8.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Γαζηπενηεπικέρ διαηαπασέρ
Αζπλήζεηο : δηάξξνηα θνηιηαθνί πφλνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δπζπεςίαο), μεξφηεηα
ζηφκαηνο, λαπηία
Διαηαπασέρ Κενηπικού Νεςπικού ςζηήμαηορ και τςσιαηπικέρ
Σπλήζεηο : ππλειία ζπρλά παξνδηθή, θεθαιαιγία
Αζπλήζεηο : άγρνο θαη θαηάζιηςε, δάιε
Ηπαηικέρ διαηαπασέρ
Αζπλήζεηο : απμεκέλα επαηηθά έλδπκα
Αιμαηολογικέρ διαηαπασέρ
Πνιχ ζπάληεο : ρακειφο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ
ώμα υρ ζύνολο
Σπλήζεηο : αδπλακία ζπρλά παξνδηθή, απμεκέλε φξεμε ζρεηηδφκελε κε αχμεζε
βάξνπο.
Πνιχ ζπάληεο : αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλαθπιαμία,
αγγεηννίδεκα, γεληθεπκέλα εμαλζήκαηα/θλίδσζε, θλεζκφ θαη ππφηαζε.
Καπδιαγγειακέρ διαηαπασέρ
Σπάληεο : Υπφηαζε, ηαρπθαξδία, αίζζεκα παικψλ
Πνιχ ζπάληεο : παξαζπκπαζεηηθνηνληθή θξίζε
Μςοζκελεηικέρ διαηαπασέρ
Αζπλήζεηο : αξζξαιγία θαη κπαιγία
Αλαθέξζεθε βξνγρφζπαζκνο θαη επηδείλσζε άζζκαηνο, αιιά ιφγσ ηεο πςειήο
ζπρλφηεηαο άζζκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε
ζεξαπεία, ε αηηηνινγηθή ζρέζε παξακέλεη αβέβαηε.
Η αγσγή κε νξηζκέλα αληηηζηακηληθά ζπλδέεηαη κε ηελ επηκήθπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο
QT απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζνβαξψλ θαξδηαθψλ αξξπζκηψλ ζε
επηξξεπείο αζζελείο.
Σπαλίσο παξαηεξήζεθαλ κηθξέο κεηαβνιέο ζην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο θαη ηνπο
ειεθηξνιχηεο. Η θιηληθή ζεκαζία ησλ κεηαβνιψλ, ζε πγηή θαηά ηα άιια άηνκα,
παξακέλεη αζαθήο. Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ (ηδηαίηεξα δηαβεηηθνί, κε δηαηαξαρή
ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη θαξδηαθέο αξξπζκίεο), ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη θαηά πεξηφδνπο.
2.9.

Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείτεηε να πάπεηε κάποια
δόζη
Εάλ πξέπεη λα παίξλεηε ην θάξκαθν ηαθηηθά θαη παξαιείςαηε κία δφζε ζα πξέπεη λα
ηελ πάξεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Εάλ ελ ηνχηνηο πιεζηάδεη ε ψξα γηα ηελ
επφκελε δφζε, ζπλερίζηε θαλνληθά ηελ αγσγή ρσξίο λα πάξεηε ηε δφζε πνπ
παξαιείςαηε.
Μη διπλαζιάζεηε ηιρ δόζειρ.

2.10.

Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Σε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε.

2.11.

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ
Δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζεκνθξαζίαο γηα ηε θχιαμε ηνπ πξντφληνο.
Με ιακβάλεηε ηα δηζθία αλ έρνπλ απνρξσκαηηζηεί.
4

2.12.

Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών
24-8-2004
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4.

Τν θάξκαθν απηφ ζαο ην έγξαςε ν γηαηξφο ζαο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ηαηξηθφ ζαο πξφβιεκα. Δελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην
ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε
ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ζαο.
Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζηεί θάπνην πξφβιεκα κε ην
θάξκαθν, ελεκεξψζηε ακέζσο ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ
ζαο πξφβιεκα κε δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην γηαηξφ
ζαο ή ην 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 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.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ

Τν θάξκαθν απηφ ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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