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Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή
DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν
Παξαθεηακόιε 500 mg/Υιωξνθαηλακίλε 4 mg
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξηλ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηό ην
θάξκαθν, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.
Πξέπεη πάληνηε λα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν αθξηβψο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ
ρξήζεο ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ, ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ή ηνπ λνζνθφκνπ ζαο.
Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Απεπζπλζείηε ζηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο, εάλ ρξεηαζηείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή
ζπκβνπιέο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή
ηνλ λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη
ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.
Πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζε γηαηξφ εάλ δελ αηζζάλεζηε θαιχηεξα ή εάλ αηζζάλεζηε ρεηξφηεξα
κεηά απφ 5 εκέξεο.
Ση πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1.
Ση είλαη ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν θαη πνηα είλαη ε ρξήζε
ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην
δηζθίν
3.
Πψο λα πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν
4.
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πψο λα θπιάζζεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν
6.
Πεξηερφκελo ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
Ση είλαη ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν θαη πνηα είλαη ε
ρξήζε ηνπ
Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία – ΑΝΣΙΠΤΡΔΣΙΚΟ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΟ, ΑΝΣΙΙΣΑΜΙΝΙΚΟ,
ΑΝΑΣΟΛΔΑ Η1 ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ – Κσδηθφο ATC: R05X
1.

Απηφ ην θάξκαθν πεξηέρεη 2 δξαζηηθέο νπζίεο:
 παξαθεηακφιε, ε νπνία αλαθνπθίδεη ην πφλν θαη κεηψλεη ηνλ ππξεηφ,
 κειετληθή ρισξνθαηλακίλε, ε νπνία κεηψλεη ηηο ξηληθέο εθθξίζεηο, ηε δαθξχξξνηα θαη ην
θηέξληζκα.
Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία, θαηά ηε δηάξθεηα θξπνινγήκαηνο,
ξηλίηηδαο, ξηλνθαξπγγίηηδαο θαη γξηππψδνπο ζπλδξνκήο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ
15 εηψλ:
 δηαπγψλ ξηληθψλ εθθξίζεσλ θαη δαθξχξξνηαο,
 θηεξλίζκαηνο,
 θεθαιαιγίαο θαη/ή ππξεηνχ.
Γηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ ππάξρνπλ άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα: δεηήζηε ηε ζπκβνπιή
ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο.
Πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζε γηαηξφ εάλ δελ αηζζάλεζηε θαιχηεξα ή εάλ αηζζάλεζηε ρεηξφηεξα κεηά
απφ 5 εκέξεο.
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2.

Ση πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην
δηζθίν

Μελ πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν:
 ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά απηνχ
ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
 εάλ είζηε παηδί ειηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ.
 ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ζνβαξή επαηηθή λφζν,
 ζε πεξίπησζε πνπ δηαηξέρεηε θίλδπλν γιαπθψκαηνο (απμεκέλε πίεζε ζην κάηη),
 ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο, πξνζηαηηθήο ή άιιεο θχζεο, ζηελ νχξεζε.
Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ηνλ λνζνθφκν ζαο πξηλ πάξεηε ην DEPON Cold &
Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν.
ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ή εάλ πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε θαηά ιάζνο, ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο
ηνλ γηαηξφ ζαο.
Απηό ην θάξκαθν πεξηέρεη παξαθεηακόιε θαη ριωξνθαηλακίλε. Απηά ηα πεξηέρνπλ θαη άιια
θάξκαθα.
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε φηη δελ παίξλεηε άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ παξαθεηακφιε θαη/ή
ρισξνθαηλακίλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θαξκάθωλ πνπ ιακβάλνληαη ρωξίο ζπληαγή ηαηξνύ.
Μελ ηα ζπλδπάδεηε ψζηε λα κελ ππεξβαίλεηαη ε εκεξήζηα ζπληζηψκελε δφζε. Δάλ πξέπεη λα πάξεηε
άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο νπζίεο, πξέπεη λα δεηήζεηε πξψηα ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή
ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο.
(Βιέπε «Γνζνινγία» θαη «πκπηώκαηα θαη νδεγίεο ζε πεξίπηωζε ππεξδνζνινγίαο».)
ε πεξίπησζε ππψδνπο ξηληθήο έθθξηζεο, ππξεηνχ ή πφλνπ πνπ επηκέλεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ
3 εκέξεο, ή κε βειηίσζεο ησλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ 5 εκέξεο ζεξαπείαο, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ
γηαηξφ ζαο.
Η δνζνινγία, ε δηάξθεηα ηεο 5εκεξεο ζεξαπείαο θαη νη αληελδείμεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά.
Πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξηλ απφ ηε ιήςε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ
ζε πεξίπησζε:
- ζσκαηηθνχ βάξνπο θάησ ησλ 50 kg,
- ήπηαο έσο κέηξηαο επαηνθπηηαξηθήο αλεπάξθεηαο (επαηηθή λόζνο),
- λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (λεθξηθή λόζνο),
- αλεπάξθεηαο ηεο γιπθνδν-6-θσζθνξηθήο αθπδξνγνλάζεο,
- ρξφληνπ αιθννιηζκνχ, ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι (3 ή πεξηζζφηεξα νηλνπλεπκαηψδε πνηά
αλά εκέξα),
- αλνξεμίαο, βνπιηκίαο, θαρεμίαο (βαξηάο κνξθήο εμαζζέληζε ηνπ ζώκαηνο) ή ρξφληνπ ππνζηηηζκνχ,
- αθπδάησζεο θαη ππνγθαηκίαο (κείωζε ζην ζπλνιηθό όγθν ηνπ αίκαηνο)
Η παξαθεηακφιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο. ηακαηήζηε ηε ζεξαπεία
θαη επηθνηλωλήζηε ακέζωο κε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ εκθαλίζεηε εμάλζεκα ή άιια ζεκεία αιιεξγίαο.
Απηφ ην θάξκαθν πεξηέρεη αδνρξσζηηθφ παξάγνληα (E122, θαξκντζίλε) θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.
Θα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηα άηνκα (ηδηαίηεξα ζηα ειηθησκέλα) κε πξνβιήκαηα πξνζηάηε,
πξνδηάζεζε γηα ρξφληα δπζθνηιηφηεηα, ίιηγγν ή ππλειία.
Παηδηά θαη έθεβνη
Γελ εθαξκφδεηαη.
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Άιια θάξκαθα θαη DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν
Δλεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξφζθαηα πάξεη ή κπνξεί λα
πάξεηε άιια θάξκαθα.
ε ζρέζε κε ηελ παξνπζία παξαθεηακόιεο:
Πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο εάλ παίξλεηε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, έλα
θάξκαθν πνπ επηβξαδχλεη ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο (αληηβηηακίλεο Κ). ε πςειέο δφζεηο, ην DEPON
Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν κπνξεί λα απμήζεη ηε δξάζε ηνπ αληηπεθηηθνχ ζαο.
Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν γηαηξφο ζαο ζα πξνζαξκφζεη ηε δνζνινγία ηνπ αληηπεθηηθνχ ζαο.
Πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο εάλ ιακβάλεηε θινπθινμαθηιιίλε (έλα αληηβηνηηθφ ηεο
ηάμεο ησλ πεληθηιιηλψλ), ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ κεηαβνιηθήο νμέσζεο, ηδίσο εάλ έρεηε έλαλ
παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα αλεπάξθεηα γινπηαζεηφλεο φπσο ζνβαξή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία, ζήςε
(ζνβαξή γεληθεπκέλε ινίκσμε ηνπ ζψκαηνο απφ παζνγφλα κηθξφβηα), ππνζηηηζκφ ή ρξφλην
αιθννιηζκφ.
Αλαθέξεηε φηη εζείο ή ην παηδί ζαο παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν, εάλ ν γηαηξφο ζαο ζπληαγνγξαθήζεη
αηκαηνινγηθή εμέηαζε νπξηθνχ νμένο ή ζαθράξνπ αίκαηνο γηα εζάο ή ην παηδί ζαο.
ε ζρέζε κε ηελ παξνπζία κειεϊληθήο ριωξνθαηλακίλεο:
Η ρξήζε νμπβηθνχ λαηξίνπ, νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε ή
θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζεξαπείαο.
Σν DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν κε ηξνθή, πνηό θαη
νηλνπλεπκαηώδε
Σν θάξκαθν απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απμεκέλε ππλειία ιφγσ ηεο αιθνφιεο:
 ε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο είλαη θαιχηεξα λα γίλεηαη ην βξάδπ,
 λα απέρεηε απφ ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη απφ ηε ιήςε θαξκάθσλ πνπ
πεξηέρνπλ αιθνφιε ή θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζεξαπείαο.
Κύεζε, ζειαζκόο θαη γνληκόηεηα
Δάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί,
δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν.
Κχεζε
Δάλ ζπληξέρεη αλάγθε, ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε κηθξφηεξε δπλαηή δφζε
γηα ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζαο θαη γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηθνηλσλήζηε
κε ηνλ γηαηξφ ζαο εάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξήζνπλ.
Ωζηφζν, ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο, ε ππεξβνιηθή ιήςε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη λεπξνινγηθέο επηδξάζεηο ζηα λενγλά. Δπνκέλσο, δεηάηε πάληα ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ
ζαο πξηλ απφ ηε ιήςε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, θαη κελ ππεξβαίλεηε πνηέ ηε ζπληζηψκελε δφζε.
Θειαζκφο
Σν θάξκαθν απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα απεθθξηζεί ζην κεηξηθφ γάια. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο
θαηαζηαιηηθέο ηδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην παηδί ζαο (ιήζαξγνο, κεησκέλνο ηφλνο) ή,
αληίζεηα, λα ην δηεγείξνπλ (αυπλία), ην θάξκαθν απηφ δελ ζπληζηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζειαζκνχ.
Γνληκφηεηα
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Η παξαθεηακφιε είλαη πηζαλφ λα δηαηαξάμεη ηε γνληκφηεηα ζηηο γπλαίθεο, επίδξαζε ε νπνία
αλαζηξέθεηαη κε ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλεκάηωλ
Να είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ή ηεο ρξήζεο κεραλεκάησλ θαζψο απηφ
ην θάξκαθν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίλδπλν ππλειίαο, εηδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δάλ
έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο.
Απηφ ην θαηλφκελν εληζρχεηαη κε ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή ηε ιήςε θαξκάθσλ
πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε ή θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ. Η έλαξμε ηεο ζεξαπείαο είλαη θαιχηεξα λα
γίλεηαη ην βξάδπ.
Σν DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν πεξηέρεη θαξκνϊζίλε (E122).

3.

Πώο λα πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν

Πξέπεη πάληνηε λα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν αθξηβψο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ
ρξήζεο ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ή ηνπ λνζνθφκνπ ζαο. Δάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ηνλ/ηελ λνζνθφκν ζαο.
Η ρξήζε απηνχ ηνπ ζθεπάζκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ.
Βάξνο (ειηθία)

Γόζε αλά ρνξήγεζε

Δλήιηθεο θαη
παηδηά βάξνπο
>50 kg (>15 εηψλ)

1 δηζθίν
(500 mg
παξαθεηακφιεο
4 mg
ρισξνθαηλακίλεο)

Γηάζηεκα
ρνξήγεζεο
4 ψξεο

Μέγηζηε εκεξήζηα
δόζε
4 δηζθία
(2.000 mg
παξαθεηακφιεο
16 mg
ρισξνθαηλακίλεο)

Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε ηεο παξαθεηακφιεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3.000 mg αλά εκέξα.
Η κέγηζηε εκεξήζηα δφζε ηεο κειετληθήο ρισξνθαηλακίλεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 16 mg
αλά εκέξα, δει. 4 δηζθία αλά εκέξα.
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε φηη δελ παίξλεηε άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ παξαθεηακφιε θαη/ή
ρισξνθαηλακίλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θαξκάθωλ πνπ ιακβάλνληαη ρωξίο ζπληαγή ηαηξνύ.
Μελ ηα ζπλδπάδεηε ψζηε λα κελ ππεξβαίλεηαη ε εκεξήζηα ζπληζηψκελε δφζε. Δάλ πξέπεη λα πάξεηε
άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο νπζίεο, πξέπεη λα δεηήζεηε πξψηα ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή
ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο.
Σξόπνο ρνξήγεζεο
Απφ ζηφκαηνο ρξήζε.
Σα δηζθία ζα πξέπεη λα θαηαπίλνληαη σο έρνπλ καδί κε πγξφ (π.ρ. λεξφ, γάια, ρπκφ θξνχησλ).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαζηαιηηθή επίδξαζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο είλαη
θαιχηεξα λα γίλεηαη ην βξάδπ.
πρλόηεηα ρνξήγεζεο
1 δηζθίν, ην νπνίν κπνξεί λα επαλαρνξεγεζεί εάλ απαηηείηαη, κεηά απφ ειάρηζην δηάζηεκα 4 σξψλ,
ρσξίο λα ππεξβαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ 4 δηζθίσλ αλά εκέξα.
Γηάξθεηα ζεξαπείαο
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Δάλ ν ππξεηφο ή ν πφλνο επηκέλνπλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 εκέξεο ή δελ επηηεπρζεί βειηίσζε ησλ
ζπκπησκάησλ κεηά απφ 5 εκέξεο ζεξαπείαο, ε δηαρείξηζε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα
επαλαμηνινγεζεί.
Νεθξηθή αλεπάξθεηα
ε πεξίπησζε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (λεθξηθή λόζνο), επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο, ν νπνίνο ζα
πξνζαξκφζεη ηηο δφζεηο θαη ηα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηηο ρνξεγήζεηο. Σν ειάρηζην δηάζηεκα αλάκεζα
ζηηο 2 ρνξεγήζεηο ζα πξέπεη λα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο θάζαξζεο θξεαηηλίλεο (κέηξεζε πνπ
νξίδεη ηε βαξύηεηα ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο):
Κάζαξζε θξεαηηλίλεο
(cl)
cl ≥50 ml/min
cl 10–50 ml/min
cl <10 ml/min

Γηάζηεκα ρνξήγεζεο
4 ψξεο
6 ψξεο
8 ψξεο

Δάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν από
ηελ θαλνληθή
Γηαθφςηε ηε ζεξαπεία θαη απεπζπλζείηε ακέζωο ζηνλ γηαηξφ ζαο ή ζην ηκήκα επεηγφλησλ
πεξηζηαηηθψλ.
Η ππεξδνζνινγία κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθόξνο.
Μέζα ζηηο πξψηεο 24 ψξεο, ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο δειεηεξίαζεο είλαη ηα εμήο: έκεηνο, θνηιηαθφ
άιγνο θαη σρξφηεηα.
Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν
Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ην δηζθίν πνπ μεράζαηε.
Δάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν
Γελ εθαξκφδεηαη.
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ,
ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ηνλ λνζνθφκν ζαο.

4.

Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηφ ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αλ
θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
ΧΕΣΘΖΟΜΕΝΕ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΣΑΜΟΛΗ





ε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο, είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηεί δεξκαηηθφ εμάλζεκα ή εξπζξφηεηα
ή αιιεξγηθή αληίδξαζε κε αηθλίδην νίδεκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ απρέλα ή αηθλίδην αίζζεκα
θαθνπρίαο. Η ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθνπεί ακέζσο. Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο θαη κελ πάξεηε
πνηέ μαλά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ παξαθεηακφιε.
Έρνπλ αλαθεξζεί νξηζκέλα ζπάληα πεξηζηαηηθά ζνβαξψλ δεξκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Η ζεξαπεία
πξέπεη λα δηαθνπεί ακέζσο. Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ζαο θαη κελ πάξεηε πνηέ μαλά θάξκαθα πνπ
πεξηέρνπλ παξαθεηακφιε.
Καη’ εμαίξεζε, έρνπλ παξαηεξεζεί βηνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε
δηελέξγεηα αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ: δηαηαξαρέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, κε θπζηνινγηθά
ρακειά επίπεδα ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο (αηκνπεηάιηα θαη ιεπθά αηκνζθαίξηα),
κπνξεί λα εθδεισζνχλ κε ξηλνξξαγία ή νπινξξαγία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζπκβνπιεπηείηε
γηαηξφ.
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Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά δηάξξνηαο, πφλνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο, απμεκέλσλ επαηηθψλ
ελδχκσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο πήμεο.

ΧΕΣΘΖΟΜΕΝΕ ΜΕ ΣΗ ΜΗΛΕΪΝΘΚΗ ΧΛΩΡΟΦΑΘΝΑΜΘΝΗ
Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο:
 Τπλειία, δηαηαξαγκέλε εγξήγνξζε, κε εληνλφηεξε εθδήισζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο.
 Πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε φξζηα ζηάζε, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ίιηγγν.
 Ξεξνζηνκία, δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, θαηαθξάηεζε νχξσλ, δπζθνηιηφηεηα, αίζζεκα παικψλ.
 Γηαηαξαρέο ηεο κλήκεο ή ηεο ζπγθέληξσζεο, ζχγρπζε, ίιηγγνο, ςεπδαηζζήζεηο.
 Γπζθνιία ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηξφκνο.
Αλαθνξά αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ηνλ
λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ
θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζσ ηνπ
εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο : Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, Μεζνγείσλ 284, GR-15562
Υνιαξγφο, Αζήλα, Σει: + 30 21 32040380/337, Φαμ: + 30 21 06549585, Ιζηφηνπνο:
http://www.eof.gr. Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε
ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξφληνο θαξκάθνπ.

5.

Πώο λα θπιάζζεηε ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν

Σν θάξκαθν απηφ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζάλνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζπζθεπαζία. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί.
Απηφ ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θχιαμεο.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Ρσηήζηε ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο γηα ην πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.

Πεξηερόκελα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

Ση πεξηέρεη ην DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν
 Οη δξαζηηθέο νπζίεο είλαη:
Παξαθεηακφιε ....................................................................................................................500,00 mg
Μειετληθή ρισξνθαηλακίλε ...................................................................................................4,00 mg
Γηα έλα επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν


Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:
Γηαζηαπξνχκελε λαηξηνχρνο θαξκειιφδε, ππξνκειιφδε, κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε, πνβηδφλε
Κ90, βερεληθφ γιπθεξχιην, ζηεαηηθφ καγλήζην, παξάγνληαο επηθάιπςεο*, παξάγνληαο
επίρξηζεο**
*Παξάγνληαο επηθάιπςεο:
Τπξνκειιφδε (E464), πξνππιελνγιπθφιε (E1520), δηνμείδην ηηηαλίνπ (E171), θαξκντζίλε
(E122), ηλδηθνθαξκίλην (E132)
**Παξάγνληαο επίρξηζεο:
Κεθαζαξκέλν χδσξ, θεξφο (E901), θεξφο θαξλανχβεο (E903), πνιπζνξβηθφ 20 (E432), ζνξβηθφ
νμχ (E200)
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Δκθάληζε ηνπ DEPON Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν θαη πεξηερόκελα ηεο
ζπζθεπαζίαο
Απηφ ην θάξκαθν θπθινθνξεί ζηε κνξθή επηκήθνπο επηθαιπκκέλνπ κε ιεπηφ πκέλην δηζθίνπ κσβ
ρξψκαηνο.
Κνπηί ησλ 4 ή 8 ή 12 ή 16 ή 20 ή 24 ή 28 ή 32 δηζθίσλ.
Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο
UPSA SAS
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Γαιιία
Σνπηθφο Αληηπξφζσπνο
ΒΙΑΝΔΞ Α.Δ.
Οδφο Σαηνΐνπ
146 71 Νέα Δξπζξαία, Αηηηθή
Σει.: 210 8009111-120
Γηαλέκεηαη απφ ηε
ΒΙΑΝ Α.Δ.
Σει.: 210 9882947
Παξαζθεπαζηήο:
UPSA SAS
304, avenue du docteur Jean Bru - 47000 Agen - Γαιιία
979, avenue des pyrenees - 47520 Le Passage - Γαιιία
Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξνϊόλ έρεη εγθξηζεί ζηα Κξάηε Μέιε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ
Υώξνπ (ΔΟΥ) κε ηηο αθόινπζεο νλνκαζίεο:
Βνπιγαξία: Фервекс настинка и грип 500 mg/ 4 mg филмирани таблетки
Διιάδα: Depon Cold & Flu, επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν, (500 + 4) mg/TAB
Γαιιία: FERVEXRHUME, comprimé pelliculé
Ιηαιία: EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE 500 mg + 4 mg compresse rivestite con
film .
Πνισλία: Fervex ExtraTabs, tabletki powlekane; Paracetamol 500 mg + maleinian chlorfenaminy
4 mg
Ρνπκαλία: Fervex raceala si gripa 500 mg / 4 mg comprimate filmate
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ Ινύιην 2020.
Άιιεο πεγέο πιεξνθνξηώλ
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην θάξκαθν απηφ είλαη δηαζέζηκεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ www.eof.gr
πκβνπιέο/εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγείαο:
ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΒΟΤΛΩΜΔΝΗ ΜΤΣΗ Ή ΚΑΣΑΡΡΟΗ:
Σν θάξκαθν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ αηζζήκαηνο βνπισκέλεο κχηεο θαη ηεο
θεθαιαιγίαο θαη/ή ηνπ ππξεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα θξπνινγήκαηνο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ
ησλ 15 εηψλ.
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Σν θξπνιφγεκα είλαη κία πνιχ ζπρλή θαη νμεία θαινήζεο ινίκσμε πνπ επεξεάδεη ηνλ ξηληθφ
βιελλνγφλν (εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο κχηεο). Απηφο ν βιελλνγφλνο εθθξίλεη πγξφ, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ
είλαη ε ζπλερήο πγξνπνίεζε ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ κνιπζκαηηθψλ
παξαγφλησλ. Όηαλ απηφο ν βιελλνγφλνο εξεζίδεηαη, δηνγθψλεηαη θαη απμάλεη ηε ζπλήζε έθθξηζε
πγξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ «θαηαξξνή».
Γηα λα πεξηνξηζηεί ε έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ηεξήζηε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ηνπο αθφινπζνπο
θαλφλεο πγηεηλήο:
 πιέλεηε ηαθηηθά ηα ρέξηα ζαο, εηδηθά πξηλ απφ ηα γεχκαηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο
ηνπο,
 θαιχπηεηε ην ζηφκα ζαο φηαλ βήρεηε ή θηαξλίδεζηε,
 θπζάηε ηαθηηθά ηε κχηε ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ραξηνκάληεια κίαο ρξήζεο (ψζηε λα κελ
επαλακνιχλεηε ηνλ εαπηφ ζαο), απνξξίπηεηέ ηα ζε θάδν απνξξηκκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηε
ρξήζε θαη ζηε ζπλέρεηα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο,
 φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ξηληθφ δηάιπκα, απνθεχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ξηληθνχ ξχγρνπο απφ φια ηα
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο,
 απνθεχγεηε ηηο επηζθέςεηο ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ γελλήζεη πξφζθαηα, θαζψο θαη ζην βξέθνο
ηνπο, ζε ειηθησκέλνπο ή άηνκα πνπ παίξλνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (θνξηηθνζηεξνεηδή,
θάξκαθα γηα αηκαηνινγηθέο αζζέλεηεο, θαξθίλν θ.ιπ.). ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζπληζηάηαη ε
εθαξκνγή κάζθαο.
Γηα λα αηζζαλζείηε θαιύηεξα:
 πίλεηε αξθεηά πγξά,
 πγξαίλεηε ηνλ ξηληθό βιελλνγόλν κε θαηάιιεια δηαιύκαηα έθπιπζεο (θπζηνινγηθφ νξφ,
ζπξέη κε ηακαηηθφ ή ζαιαζζηλφ λεξφ). Απνθεχγεηε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ξηληθνχ ξχγρνπο απφ φιε
ηελ νηθνγέλεηα,
 απνθεχγεηε ην θάπληζκα ή ην παζεηηθφ θάπληζκα,
 λα θνηκάζηε κε ην θεθάιη ζαο αλαζεθσκέλν, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε ξνή ηνπ αέξα κέζα απφ ηα
βνπισκέλα ξνπζνχληα θαη λα κπνξείηε λα θνηκάζηε αξθεηά,
 εάλ είλαη απαξαίηεην, πξνζηαηέςηε ην δέξκα ηνπ άλσ ρείινπο θαη ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηα
ξνπζνχληα κε ηελ εθαξκνγή θξέκαο, θαζψο ην επαλεηιεκκέλν θχζεκα ηεο κχηεο ηείλεη λα
εξεζίδεη ην δέξκα,
 απνθεχγεηε ηα θιηκαηηζηηθά πνπ αθπγξαίλνπλ ηνλ αέξα θαη ζηεγλψλνπλ ηνλ ξηληθφ βιελλνγφλν.
Η ηδαληθή ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνπο 18–20°C.
 αεξίδεηε ηαθηηθά ηα δσκάηηα.
ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΠΤΡΔΣΟΤ:
Η θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 36,5ºC
θαη 37,5ºC. Μηα απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο άλσ ησλ 38ºC κπνξεί λα ζεσξεζεί ππξεηφο.
Δάλ νη ελνριήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ππξεηφ γίλνπλ πνιχ δπζάξεζηεο, κπνξείηε λα πάξεηε
απηφ ην θάξκαθν, ην νπνίν πεξηέρεη παξαθεηακφιε, ηεξψληαο ηελ ελδεηθλπφκελε δνζνινγία.
Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο αθπδάησζεο, ζπκεζείηε λα πίλεηε ζπρλά πγξά.
Με απηφ ην θάξκαθν, ν ππξεηφο αλακέλεηαη λα πέζεη γξήγνξα. Ωζηφζν:
 εάλ εκθαληζηνχλ άιια αζπλήζηζηα ζεκεία,
 εάλ ν ππξεηφο επηκείλεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 εκέξεο ή εάλ επηδεηλσζεί,
 εάλ νη πνλνθέθαινη επηδεηλσζνχλ ή ζε πεξίπησζε εκέηνπ,
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΔΙΣΔ ΑΜΔΩ ΣΟΝ ΓΙΑΣΡΟ Α.
ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΠΟΝΟΤ:
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Η αληίιεςε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ θαη ε ηθαλφηεηα αλνρήο ηνπ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν.





Δάλ δελ ζεκεησζεί βειηίσζε κεηά απφ 5 εκέξεο ζεξαπείαο,
εάλ ν πφλνο είλαη έληνλνο, κε αλακελφκελνο θαη εκθαλίδεηαη μαθληθά (ζπγθεθξηκέλα, έληνλνο
πφλνο ζην ζηήζνο) θαη/ή, αληίζεηα, εάλ επαλεκθαλίδεηαη ηαθηηθά,
εάλ ζπλνδεχεηαη απφ άιια ζεκεία, φπσο είλαη ην γεληθφ αίζζεκα αδηαζεζίαο, ν ππξεηφο, ην
αζπλήζηζην νίδεκα ζηελ επψδπλε πεξηνρή, ε κείσζε ζηε δχλακε ελφο άθξνπ,
εάλ ζαο μππλήζεη κέζα ζηε λχρηα,

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΔΙΣΔ ΑΜΔΩ ΣΟΝ ΓΙΑΣΡΟ Α.
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