ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
VERTIGO-VOMEX (120+75+30 )mg Κατάκιο ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ, ζκληπό
Dimenhydrinate + Nicotinic acid + Pyridoxine hydrochloride
Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό
ηο θάπμακο.
Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο . Δελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα
κε ηα δηθά ζαο.
Εάλ θάπνηα θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα
αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα
ελεκεξψλεηε ην γηαηξφ ή θαξκαθνπνηφ ζαο.
Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1.
Ση είλαη ην Vertigo-Vomex θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Vertigo-Vomex
3.
Πψο λα πάξεηε ην Vertigo-Vomex
4.
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Vertigo-Vomex
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1.

ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ VERTIGO-VOMEX ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ

Tν Vertigo-Vomex είλαη είλαη έλα θάξκαθν γηα ηνλ ίιιηγγν.
Ο ίιηγγνο απνηειεί δπζάξεζην αίζζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαηαξαρή ηεο ζρέζεσο ηνπ ζψκαηνο κε
ην ρψξν. πρλά νη αζζελείο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηε δηαηαξαρή απηή ηεο ηζνξξνπίαο
ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο φπσο δάιε, ζθνηνδίλε, αίζζεκα πεξηζηξνθήο, αζηάζεηα θ.α.
Tν Vertigo-Vomex ρνξεγείηαη γηα ηε βξαρπρξφληα ζεξαπεία ησλ ηιίγγσλ θαζψο θαη ησλ ζπλνδψλ
ζπκπησκάησλ: Έκεηνο, λαπηία, εθηδξψζεηο θ.ι.π.

2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ VERTIGO-VOMEX

Μην πάπεηε ηο Vertigo-Vomex
- ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε Dimenhydrinate, ζην Nicotinic sodium !!!! ζηε
Pyridoxine hydrochloride ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπ Vertigo-Vomex
- ζε πεξίπησζε πνπ πάζρεηε απφ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, επηιεςία,
εθιακςία, νμείεο αηκνξξαγίεο, γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο.
- ζε πεξίπησζε πνπ είζηε έγθπνο
Δελ ρνξεγείηαη ζε παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ.
Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Vertigo-Vomex
 ζε πεξίπησζε ρνξεγήζεσο πςειψλ δφζεσλ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζζεί ππλειία
 επίζεο, απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ ρνξεγνχληαη ζπγρξφλσο σηνηνμηθά θάξκαθα, δηφηη ην
Vertigo-Vomex είλαη δπλαηφ λα ζπγθαιχςεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο σηνηνμηθφηεηαο
 ζε πεξίπησζε επαηηθήο ή λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ζπζζψξεπζεο
 νη ειηθησκέλνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ νξζνζηαηηθή ππφηαζε
Λήτη άλλυν θαπμάκυν
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη
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πξφζθαηα άιια θάξκαθα αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.
Σν Vertigo-Vomex δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηαπηνρξφλσο κε θάξκαθα θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ,
νηλφπλεπκα.
Κύηζη και θηλαζμόρ
Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
Μελ παίξλεηε Vertigo-Vomex θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ηνπ ζειαζκνχ.

Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
ε πεξίπησζε ρνξεγήζεσο πςειψλ δφζεσλ Vertigo-Vomex είλαη δπλαηφ λα εκθαληζζεί ππλειία θαη
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε νδήγεζε θαη ν ρεηξηζκφο πνιχπινθσλ κεραλεκάησλ.
3.

ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ VERTIGO-VOMEX

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Vertigo-Vomex απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Εάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Ο γηαηξφο ζαο ζα ζαο πεη πφζν ζα δηαξθέζεη ε ζεξαπεία κε ην Vertigo-Vomex . Με παίξλεηε
κεγαιχηεξε δφζε απφ ηε ζπληζηψκελε.
Απφ ηνπ ζηφκαηνο ρξήζε.
Γηα ζπληήξεζε ζε ρξφληεο θαηαζηάζεηο:
1 θαςάθην ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο ην πξσί θαη 1 ην βξάδπ.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ζαο ζπζηήζεη λα παίξλεηε ηα θαςάθηα VERTIGO
VOMEX ζε ζπλδπαζκφ κε ππφζεηα σο εμήο:
1 θαςάθην ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο ην πξσί θαη 1 ππφζεην ην βξάδπ.
εκ.: ε δνζνινγία απηή κπνξεί λα απμεζεί ζην δηπιάζην εάλ θξηζεί αλαγθαίν.
Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Vertigo-Vomex από ηην κανονική
Ελεκεξψζηε ακέζσο ην γηαηξφ ζαο ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ απφ ιάζνο πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε
απφ ην θάξκαθφ ζαο.
Φαξκαθεπηηθέο δειεηεξηάζεηο κε Vertigo-Vomex δελ έρνπλ αλαθεξζεί. Αλ φκσο απφ ιάζνο ιεθζεί
ππεξβνιηθή δφζε ηνπ θαξκάθνπ, ε ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή.
Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Vertigo-Vomex
Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ην θαςάθην πνπ μεράζαηε.
Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο Vertigo-Vomex
Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο .
4.

ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ

Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Vertigo-Vomex κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ
θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη:
Τπλειία, ή θαηαζηνιή, θπξίσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, μεξνζηνκία, δπζθνηιηφηεηα,
κπδξίαζε, ηαρπθαξδία, θαηαθξάηεζε νχξσλ, νξζνζηαηηθή ππφηαζε, θεθαιαιγία, πξφβιεκα
ηζνξξνπίαο, δαιάδα, κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο κλήκεο, θπξίσο ζηνπο ειηθησκέλνπο,
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ζχγρπζε, παξαηζζήζεηο, ιεπθνπελία, νπδεηεξνπελία, ζξνκβνθπηνπελία, αηκνιπηηθή αλαηκία, εξχζεκα,
έθδεκα, πνξθχξα, θλίδσζε, νίδεκα, ζάκβνο νξάζεσο.
Πην ζπάληα: ζπκπηψκαηα δηέγεξζεο, λεπξηθφηεηαο, αυπλίαο, νίδεκα Quincke, αλαθπιαθηηθφ ζνθ.
Εάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.
5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ VERTIGO-VOMEX

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Vertigo-Vomex κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη , ζηo blister θαη
ζην θνπηί. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαγξάθεηαη.
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 25º C.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηείζηε ην
θαξκαθνπνηφ ζαο πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6.

ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ

Σι πεπιέσει ηο Vertigo-Vomex
-

-

Οη δξαζηηθέο νπζίεο ηνπ Vertigo-Vomex είλαη ε Dimenhydrinate, ην Nicotinic acid θαη ε
Pyridoxine hydrochloride. Κάζε θαςάθην ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο, ζθιεξφ πεξηέρεη 120
mg Dimenhydrinate, 75mg Nicotinic acid θαη 30mg Pyridoxine hydrochloride .
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη Neutral pellets (sucrose, maize starch), polyvidone, shellac, talc,
indigotine E 132, quinoline yellow E 104, erythrosine E 127, titanium dioxide E 171, gelatin.

Εμθάνιζη ηος Vertigo-Vomex και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Σα Vertigo-Vomex είλαη θαςάθηα ζθιεξά ρξψκαηνο κπιε/δηαθαλνχο πνπ πεξηέρνπλ πξάζηλα, θίηξηλα,
θφθθηλα θαη άζπξα ζθαηξίδηα ζπζθεπαζκέλα ζε blisters ησλ 10 θαςαθίσλ. Κάζε θνπηί πεξηέρεη 2
blisters ησλ 10 θαςαθίσλ.
Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ
GALENICA A.E.
Ειεπζεξίαο 4
145 64 Κεθηζηά
Σει. 210 5281700
Fax. 210 5245939
Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ ζηην Κύππο
ΑΚΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΟΤ & ΤΘΟ ΕΠΕ
Σ.Θ. 22578
1522 Λεπθσζία
Σει. 0357 226 77 038
TΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Με ηαηξηθή ζπληαγή
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