
ΟλjΟΜλAlΑ ΨnPMruo/

ογnΛΟ οΔHΓlΩΝ ΓιA TaΝ xFΗΣTΗ

1, ΠΡοΣΔIοΡlΣMοΣ φAΡMAκEYTIΚοY ΠFoιοΝTοΣ
1'1 Qvομαο(α:if,l {αΨακια των 1Ο Γng και των 2Q mg

1'Ξ Συvθε οη: Δρααrικrf ουοiα: ΟmeρrazοΙe
;Εκδοxα: disοdiιlm hydr$gοn phοsρhate dihydrate, hydrοxyριοpyΙ cellulοse, lactο$s

anhydiοus, ηagrιesiι.lm' itearate (f,υτικf1q προθλευοηq), mannΙtοl, hydrοxyprοpyl
λetλyιcοtιutοselcellulοsρ miοrοοrystaΙliιre, sοdium lauryl sulphalθ, mθthacrylic aαid

"οpo[ym*', 
maοrοgοl, gelatine, red irοn οxide (E 172), tiιanium dΙοxidε (E 171).

1.3 Φαρμακοτε1vικtj PορΦt: Και-[.lακιο γαgτροqvθοκτικ6, οκληρθ

1.4 ΠεpιεκτlκΦτητα οθ Eραοτικt'l οuα[α:
|E iο 

^g' 
1Ο mg ομεμραζ6λη ανfi κοψdκιο

?Jtρ0 mg:2o mg oμεiτραζdλη ανα και|'ιθκιο

1.s tlθριγραΦt'l' Συοκpυαο[α:g'ιο'mi: 'Καψdκμ 
γιιοτροοvθεκτικα, οκληρ& με ροζ οιilμα και καπ*κι'

ffi'"ρoειiλυτθ κοκitια, που Φθpει τα ατοιxε[α ξoiΟ8, Κθθε κοντ[ περιθ1ει

10 και!dκια Lοsec. i I

-jeο 
mg; Και,Uακ,i, γoατροαvθεκτικα' ακληρd, δixρωμα μE ροζ .οΦμα, και

καατανοκΦ*κιuo καπ(tΚξ μE εντεροδιαλUτ* κοκκiα, πoυ sAρει τζt στοιχEiα Α.o/ΟM'
Κfrθε κουτi περιθχει 14 rgαιJ-lακια Lοsec'
1.6 ΦαρμακοθεραπεLη'Γικη κατηγρFiα: ΑνTιελκωτικδ1Aναοτολ*οq αντλ[αg

πp(l:τον(ων
1.7 Yπεiθuνοq ΚυκλοΦορiαq;

1.θ Παραακευαοτflq:*,

2. Tl ΠpEΠEl FΙA rNΩΕlZETΕ ΓlΑ Tο ΦAΡληAκQ ΠοY ΣAΣ XοPΗΓHΣE ο
ΓlΑTFοΞ ΣAΣ.

2.1 Γενικ*q πληρο$Φρiεq: ΤοΞ μειιilνει τηv ποα6tητα τΦU oξθοg

παpαγετqι απθ το ατομ*xι'
που

?.2 Εv$εtξειξ; Tο*(ρησιμοποιεiται για τr1θεραπe[α των παβΟκdτω παθriαεψν
Και Καtαστdoεωv:
* 'Eλκοg δωδεκαδακτl)λpυ (θλκοg οτο πρΦτο τμημα τoυ λεπτοr} εντθρου),

''ελκοi οτομ*xου (ΚαλFηθεq γαοτρικ6 θλκοq),
- ,EΙ;;i εωοeκαδα*τυL|υ'και7ι'1ατομd1ου που οxετiξεΤαι μE θνα μικρδβιο που λ*γεtαι

Eλικοβοκτηρiδιο του (υλωρου οε ουγδυααμο με dλλα QΦρμακα,
'δiiγμoriltδυοιοοφα,ior,ηοπο[απροκαλεitαιαποπαλινδρθμησητουπεριε1ομfvFυ

'οrjiομθxου(οιοοQcjγ[τιδααπΦγαστροσισοΦογικt1παλινδρομηοη), 
:

* Αντιμετ'Φπioη ουμ.,'α1ματωv γαστρQοισοQαγ ικτ\q παλινδρομηο'ηq,
- ΗoρΙγrγη ,n*ρβoiικ[jq ποοΦτηταg οξθoq απ6 το οτομα1ι nΦυ πpoκcιλε1tαι αμ6

'ηl, 
*πιεραοη ορμονιi:γ'οι οποiεq εκκρiνονται απδ δγκουq οτο παγκρεαq (Σ'}νδρομο

Ζolllngar' Ellisοn), ι
- ειαρ6-φηοη τοU ΔξιΦυ γζισΤριΚου περιεxομθνου κατ& τη διfrρκaια γενικfiq

αναιαθηοiαq (ΠροΦυλΦξη απο ειορΦQηοη),
- 6.ρon.io oυu'ηρηoη{ φ,o .ηu πρrληι{:η τι-iq uποτροπt'lq οε αοθενεiq με ανθεκτιrο

οτη oυν{θη αγωγh γλοτροδωδεκαδακτυλικΦ θλκοq η αοβαρτ'1 οιοcl(:αγiτιδο αΓιl

παλψδρομηqηj, | -' '__!7- :

. Θεραπεiα γααiρικΦν *αι δωδεκαδακτυλικιilν ελκΦν η διαβρΦοεωv που oχετiζονται

μ'''n xρηi:η μη οτερi:ειδιi:ν αντιΦλε-γμοvωδων Φαρμακωv' nρΟληΨη γαοτρικΦν
κα, οωi'εκαδακτuλικιi]v ελκΦv η διαβρΦοειJν ΓΙoU ο1eτlζονται με τη χρ/1οη μη

οτεροειδιbν αντιφλεγirονωδιbv Qαρμακωv και ειδικdτερα: 
-

1. Σε ασuμΙττrμo.'*o'i$ αοθενε[q με πpΦοQατι1 διαγvωοθBv θλκοq αγεξαρτητ1''lq

ηλικ[αq και ιδιαιτt,ρΨξ αε εκεiνουq ανω των 70 ετιλν'
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Ξ.Σε γυναlκεq ηλικ(μq dvω των 70 ετΦν Χωριq ιοτορικδ θλκουq, λdγω του κατd
5 Φορdq υιμηλ6tε6iου σΧετικου κινδυνου ανΦπτυξηq πεπτικο* *λκουq οε ο0γκpιοη

. με θρρεvεq τηq αυτr\q ηλικiοg'
i.εε ααο.νε[ξ με tομoρικδ ελκοπdΘειαq, πΦU η μακροΧρονια λf1ι{:η μη gτεροεlδ{iν

αvτtΦλεγμoνωδΦν φαρμοκων εiναι αναγκα[α.

Ξ.3 AvτεvEεtξειq: Tμ φdρμακα μπορουν vα βοηθι1οουv τουq αρριi.lοτουq, μποροι}ν
dμωq vα δημιουργι'1οirυν και προβλl1ματα, Φταν αυτα δεv λαμβfiνοvτοι σiμΦοJνθ
μE τιq οδηγieq. Πα τd oυγκεκριμθνo Φαρμαlζο θα πρ*πει πριν το Tταρθτe vα θ1ετε
evημερΦοiι τον για'{ο σαq για τη ακ6λουθεq πEριflτΦσEιq:
Eαν εixατε ποtθ κθπΦιο αλλεργικη αντiδρααη t] κοποια αουνηθιοτη αντiδραοη οτο

Φ61ρμακο αυτ6 τ'1 οε κ{ποια απ6 τιq ουαlεq που περι€1ονται στο Φdρμακο η αe κ&lrιοια

{λλα ΦαρμtΙl(θ, ε 
i


