ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
Burinex® 0,5 mg/ml Δκέζζιμ δζάθοια
Bumetanide
Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε
αςηό ηο θάπμακο.
Φοθάληε αοηό ημ θύθθμ μδδβζώκ πνήζδξ. Ίζςξ πνεζαζηεί κα ημ δζααάζεηε λακά.
Δάκ έπεηε πεναζηένς απμνίεξ, νςηήζηε ημκ ζαηνό ή ημ θανιαημπμζό ζαξ.
Ζ ζοκηαβή βζα αοηό ημ θάνιαημ πμνδβήεδηε βζα ζαξ. Γεκ πνέπεζ κα δώζεηε ημ θάνιαημ ζε
άθθμοξ. Μπμνεί κα ημοξ πνμηαθέζεζ αθάαδ, αηόιδ ηαζ όηακ ηα ζοιπηώιαηα ημοξ είκαζ ίδζα ιε
ηα δζηά ζαξ.
Δάκ παναηδνήζεηε ηάπμζα ακεπζεύιδηδ εκένβεζα, εκδιενώζηε ημκ βζαηνό, ή ημκ θανιαημπμζό ή
ημ κμζμηόιμ ζαξ. Αοηό ζζπύεζ ηαζ βζα ηάεε πζεακή ακεπζεύιδηδ εκένβεζα πμο δεκ ακαθένεηαζ
ζημ πανόκ θύθθμ μδδβζώκ πνήζδξ. Βθέπε πανάβναθμ 4.

-

-

Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σζ είκαζ ημ Burinex® ηαζ πμζα είκαζ δ πνήζδ ημο
Σζ πνέπεζ κα βκςνίγεηε πνμημύ πνδζζιμπμζήζεηε ημ Burinex®
Πώξ κα πνδζζιμπμζήζεηε ημ Burinex®
Πζεακέξ ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ
Πώξ κα θοθάζζεηαζ ημ Burinex®
Λμζπέξ πθδνμθμνίεξ

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ BURINEX® ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
Σμ Burinex εκέζζιμ δζάθοια πενζέπεζ ηδ δναζηζηή μοζία bumetanide. Δίκαζ έκα δζμονδηζηό. Λεζημονβεί
αθαζνώκηαξ μπμζαδήπμηε πενίζζεζα οβνώκ από ημ ζώια ζαξ. Θα ζαξ πνμηαθέζεζ ζοπκμμονία.
Σμ Burinex πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκήθζηεξ βζα ηδκ εεναπεία μζδήιαημξ πμο ειθακίγεηαζ ςξ απμηέθεζια
ηανδζαηώκ, κεθνζηώκ ή δπαηζηώκ πνμαθδιάηςκ. Οίδδια ζδιαίκεζ ύπανλδ πενίζζεζαξ οβνμύ ζε ηάπμζα
ιένδ ημο ζώιαημξ ζαξ. Σμ μίδδια ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοιπηώιαηα όπςξ πνδζιέκμοξ αζηναβάθμοξ ή
δοζημθία ζηδκ ακαπκμή.

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ BURINEX®
Μη σπηζιμοποιήζεηε ηο Burinex®
-

Δάκ είζεε αθθενβζηόξ ζηδ bumetanide, θμνιαθδεΰδδ ή ζε μπμζμδήπμηε άθθμ από ηα ζοζηαηζηά
αοημύ ημο θανιάημο (ακαθένμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 6).
εάκ ζαξ έπμοκ πεζ όηζ έπεηε πμθύ παιδθά επίπεδα ηαθίμο, καηνίμο ή πθςνίμο ζημ αίια ζαξ
εάκ ειθακίζεηε ηαηά ηδ εεναπεία πνμσμύζδξ κεθνζηήξ κόζμο, αύλδζδ ηδξ μονίαξ ημο αίιαημξ,
μθζβμονία ή ακμονία
εάκ έπεηε ζμαανά δπαηζηά πνμαθήιαηα ή είζηε ζε ηώια ελαζηίαξ αοημύ (δπαηζηή εβηεθαθμπάεεζα)

Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Burinex®
Απεοεοκεείηε ζημ βζαηνό, θανιαημπμζό ή κμζδθεύηνζα πνμημύ πνδζζιμπμζήζεηε ημ Burinex.
Δάκ έπεηε ζμαανά δπαηζηά πνμαθήιαηα
Δάκ έπεηε παιδθή ανηδνζαηή πίεζδ
Δάκ ζαξ έπμοκ πεζ όηζ έπεηε ιδ θοζζμθμβζηά επίπεδα ηαθίμο ζημ αίια ζαξ. Ο βζαηνόξ ζαξ ιπμνεί κα
ελεηάγεζ ηαηηζηά ημ αίια ζαξ.
Δάκ είζεε ηαοηόπνμκα ζε εεναπεία ιε ακαζημθείξ ηδξ ακηθίαξ πνςημκίςκ, εα πνέπεζ κα ελεηάγεηε
ηαηηζηά ηα επίπεδα ημο ιαβκδζίμο ζημ αίια ζαξ.

-

Δάκ έπεηε μονζηή ανενίηζδα
Δάκ έπεηε κεθνζηά πνμαθήιαηα ή απόθναλδ ηςκ κεθνώκ ζαξ ή ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ ζαξ
Δάκ έπεηε δζααήηδ. Ο βζαηνόξ ζαξ ιπμνεί κα ελεηάγεζ ηαηηζηά ημ αίια ηαζ ηα μύνα ζαξ.
Δάκ είζηε αθθενβζηόξ (οπενεοαίζεδημξ) ζε θάνιαηα πμο μκμιάγμκηαζ ζμοθθμκαιίδεξ.

Ζ θμνιαθδεΰδδ είκαζ έκα πνμσόκ δζάζπαζδξ πμο ειθακίγεηαζ ζημ πνμσόκ ζε εθάπζζηεξ πμζόηδηεξ ηαηά ηδκ
απμεήηεοζδ.
- Δπεζδή δ θμνιαθδεΰδδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζμαανή αθθενβζηή ακηίδναζδ, εα πνέπεζ κα δίκεηαζ
πνμζμπή όηακ πμνδβείηαζ ημ Burinex®.
Σμ Burinex απαβμνεύεηαζ βζα πνήζδ ζε αεθήιαηα ηαζ εα πνμηαθέζεζ απμηθεζζιό ηςκ αεθδηώκ ηαεώξ
εα ακζπκεοεεί ζηα μύνα ηαηά ηδ δζάνηεζα πνμβναιιαηζζιέκςκ εθέβπςκ ή ελεηάζεςκ.
Επιπλέον εξεηάζειρ πος μποπεί να απαιηούνηαι όηαν σπηζιμοποιείηε Burinex
Οζ πενζζζόηενμζ άκενςπμζ πμο πνδζζιμπμζμύκ ημ Burinex εα ηάκμοκ ηαηηζηέξ ελεηάζεζξ βζα κα εθέβλμοκ
ηα επίπεδα οβνώκ ηαζ άθθςκ μοζζώκ (π.π. καηνίμο ηαζ ηαθίμο) ζημ αίια ημοξ.
Δάκ έπεηε δζααήηδ εα ηάκεηε ελεηάζεζξ βζα κα εθέβλεηε ηδκ πμζόηδηα ηδξ βθοηόγδξ ζημ αίια ηαζ ζηα
μύνα ζαξ ηαεώξ ημ Burinex ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηα επίπεδα βθοηόγδξ.
Παιδιά και έθηβοι
Μδκ δίκεηε αοηό ημ θάνιαημ ζε παζδζά επεζδή δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιδ πθδνμθμνία ηαζ δεκ είκαζ βκςζηό
εάκ είκαζ αζθαθέξ ζηδ πνήζδ.
Υπήζη άλλυν θαπμάκυν
Παναηαθείζεε κα εκδιενώζεηε ημ βζαηνό ή θανιαημπμζό ζαξ εάκ παίνκεηε ή έπεηε πάνεζ πνόζθαηα
άθθα θάνιαηα, αηόια ηαζ αοηά πμο δεκ ζαξ έπμοκ πμνδβδεεί ιε ζοκηαβή.
Πείηε ζημκ ζαηνό ζαξ εάκ παίνκεηε μπμζμδήπμηε από ηα αηόθμοεα:
- Φάνιαηα βζα ηανδζαηέξ παεήζεζξ (π.π. digoxin), ηαεώξ ιπμνεί κα ζαξ πνμηαθέζμοκ αίζεδια
αδζαεεζίαξ ή κα αννςζηήζεηε ή κα αζζεακεείηε δζαηαναπέξ ζημκ ηανδζαηό ζαξ νοειό
- Φάνιαηα βζα ηανδζαηέξ παεήζεζξ (π.π. amiodarone), ηαεώξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ γάθδ,
ζύβποζδ, ιοσηή αδοκαιία, ζπαζιό, ηόπςζδ, αζθκίδζα απώθεζα ζοκείδδζδξ, πμθύ βνήβμνμ
ηανδζαηό νοειό ή ηανδζαηή ακαημπή.
- Λίεζμ, ηαεώξ ημ Burinex εα αολήζεζ ηα επίπεδα θζείμο ζημ αίια ζαξ ηαζ δ δόζδ ζαξ ιπμνεί κα
πνεζαζεεί κα αθθάλεζ
- Μδ ζηενμεζδή ακηζθθεβιμκώδδ θάνιαηα π.π. ibuprofen, βζα ανενίηζδα ή άθβδ ηαζ πόκμοξ,
ηαεώξ ιπμνεί κα αθάρμοκ ηα κεθνά ζαξ.
- Φάνιαηα βζα ηδκ ηαηάεθζρδ (π.π. ηνζηοηθζηά ακηζηαηαεθζπηζηά), ηαεώξ ιπμνεί κα ζαξ
πνμηαθέζμοκ γάθδ
- Φάνιαηα βζα ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, ηαεώξ ιπμνεί κα ζαξ πνμηαθέζμοκ γάθδ
- Πνμαεκεζίδδ, εεναπεία ηδξ μονζηήξ ανενίηζδαξ
- Φάνιαηα βζα ηδκ εεναπεία μνζζιέκςκ ααηηδνζαηώκ θμζιώλεςκ (π.π. neomycin), ηαεώξ ιπμνεί
κα αθάρεζ ηδκ αημή ζαξ
- Φάνιαηα βζα ημκ δζααήηδ ηαεώξ δ δόζδ ζαξ ιπμνεί κα πνεζαζεεί κα αθθάλεζ
- Φάνιαηα πμο παθανώκμοκ ημοξ ιοξ ζαξ. Δάκ πνόηεζηαζ κα ζαξ δμεεί ιομπαθανςηζηό (ζοκήεςξ
πμνδβείηαζ ιε έκεζδ, πνζκ από βεκζηή ακαζζεδζία), παναηαθείζεε κα εκδιενώζεηε ημκ
κμζμημιεζαηό βζαηνό ζαξ όηζ πνδζζιμπμζείηε Burinex.
- Οπμζμδήπμηε θάνιαημ πμο επδνεάγεζ ηδκ πμζόηδηα ημο ηαθίμο ζημ αίια ζαξ π.π. ιενζηά
δζμονδηζηά
Κύηζη και θηλαζμόρ
Δάκ είζεε έβηομξ ή εδθάγεηε, κμιίγεηε όηζ ιπμνεί κα είζεε έβηομξ ή ζπεδζάγεηε κα απμηηήζεηε παζδί,
γδηήζηε ηδ ζοιαμοθή ημο βζαηνμύ ή ημο θανιαημπμζμύ ζαξ πνμημύ πάνεηε αοηό ημ θάνιαημ.
Αοηό ημ θάνιαημ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ εβηοιμζύκδ εηηόξ εάκ είκαζ ζαθώξ απαναίηδημ.
Μπμνεί ιόκμ κα πνδζζιμπμζδεεί ζε πενίπηςζδ πμο δ ηανδζά ζαξ ζηαιαηήζεζ κα θεζημονβεί ηαζ όηακ ημ
όθεθμξ οπενηενεί ημο ηζκδύκμο βζα ημ αβέκκδημ παζδί.
Δκδιενώζηε ημ βζαηνό ζαξ εάκ ιείκεηε έβηομξ εκώ παίνκεηε αοηό ημ θάνιαημ.

Θδθαζιόξ
Μδκ παίνκεηε αοηό ημ θάνιαημ εάκ εδθάγεηε.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
Αοηό ημ θάνιαημ δεκ έπεζ ηαιία επίδναζδ ζηδκ ζηακόηδηα ζαξ βζα μδήβδζδ ή πνήζδ ιδπακδιάηςκ.
Ωζηόζμ, ιπμνεί κα πανμοζζαζεεί γάθδ όηακ παίνκεηε Burinex ηαζ αοηό ιπμνεί κα ζαξ επδνεάζεζ.
Δθέβληε ιαγί ιε ημ βζαηνό ζαξ εάκ έπεηε ηάπμζα ακεπζεύιδηδ εκένβεζα πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ
μδήβδζδ ηαζ πεζνζζιό ιδπακώκ.
3. ΠΩ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ BURINEX®
Πάκημηε κα πνδζζιμπμζείηε ημ Burinex® αοζηδνά ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο βζαηνμύ ζαξ. Δάκ έπεηε
αιθζαμθίεξ, νςηήζηε ημ βζαηνό ή ημ θανιαημπμζό ζαξ.
Υνήζδ ζε παζδζά: Σμ πνμθίθ αζθάθεζαξ ημο Burinex® δεκ έπεζ ηεηιδνζςεεί ζημκ παζδζαηνζηό πθδεοζιό.
Σμ Burinex® πμνδβείηαζ εκδμθθέαζα ή εκδμιοσηά. Ζ δμζμθμβία ηαζ μ ηνόπμξ πμνήβδζδξ ελανηάηαζ από ηζξ
εζδζηέξ ζαξ ακάβηεξ ηαζ ηδκ αζεέκεζα ζαξ.
Εάν σπηζιμοποιήζεηε μεγαλύηεπη δόζη Burinex® από ηην κανονική
Δπζημζκςκήζηε ιε ημ βζαηνό ζαξ εάκ έπεηε πνδζζιμπμζήζεζ πενζζζόηενμ Burinex® από αοηό πμο ζαξ
πμνήβδζε μ βζαηνόξ ζαξ. Μπμνεί κα πνεζαζεεί κα ζηαιαηήζεηε αοηό ημ θάνιαημ.
Δκδείλεζξ όηζ έπεηε πάνεζ οπεναμθζηή δόζδ πενζθαιαάκμοκ: λδνμζημιία, δίρα, αδοκαιία, θήεανβμξ,
οπκδθία, ιοσηόξ πόκμξ ηαζ ζύβποζδ. Μπμνεί επίζδξ κα αζζεάκεζηε άννςζημζ ή κα απμαάθθεηε ιζα πμθύ
ιεβάθδ πμζόηδηα οβνώκ (μύνα) π.π. 2-3 θίηνα.
Εάν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Burinex®
Μδκ πάνεηε δζπθή δόζδ βζα κα ακαπθδνώζεηε ηδ δόζδ πμο λεπάζαηε.
Εάν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Burinex®
Δάκ έπεηε πενζζζόηενεξ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ αοημύ ημο πνμσόκημξ, νςηήζηε ημ βζαηνό ή ημ
θανιαημπμζό ζαξ.

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
Όπςξ όθα ηα θάνιαηα, έηζζ ηαζ ημ Burinex® ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ, ακ ηαζ δεκ
πανμοζζάγμκηαζ ζε όθμοξ ημοξ ακενώπμοξ.
ε ηθζκζηέξ δμηζιέξ, πενίπμο 12 από ημοξ 100 αζεεκείξ πανμοζίαζακ ακεπζεύιδηδ εκένβεζα.
ημανηικέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ για να έσεηε ςπότη ζαρ:
Πανόθμ πμο αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ δεκ είκαζ βκςζηό κα ζοιααίκμοκ ιε ημ Burinex εα ιπμνμύζακ κα
ζοιαμύκ ιε μπμζμδήπμηε θάνιαημ. Πνέπεζ κα ακαγδηήζεηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ εάκ πανμοζζάζεηε
μπμζμδήπμηε από ηα αηόθμοεα ζοιπηώιαηα. Μπμνεί κα έπεηε ιζα ζμαανή αθθενβζηή ακηίδναζδ.


Δάκ έπεηε δοζημθία ζηδκ ακαπκμή

Σα πείθδ ζαξ ηαζ ημ ζηόια ζαξ ανπίγμοκ κα ιμοδζάγμοκ ή κα πνήγμκηαζ
Σμ πνόζςπμ ή μ θαζιόξ πνήγμκηαζ
Σμ δένια ζαξ ακαπηύζζεζ έκα ζμαανό ελάκεδια.

ημανηικέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ πος μποπεί επίζηρ να γίνοςν ζοβαπέρ. Θα ππέπει να
ενημεπώζεηε ηο γιαηπό ζαρ ηο ζςνηομόηεπο δςναηό:
ςσνέρ (μποπεί να επηπεάζοςν έυρ 1 ζηα 10 άηομα)
Υαιδθά επίπεδα ηαθίμο ζημ αίια ζαξ, πζεακά ζοιπηώιαηα αοημύ είκαζ ιοσηή αδοκαιία, ζπαζιόξ ή
ακώιαθμξ ηανδζαηόξ νοειόξ
Υαιδθά επίπεδα καηνίμο ζημ αίια ζαξ, αοηό ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηόπςζδ, ζύβποζδ, ιοσηό ζπαζιό,
πανμλοζιό ή ηώια
Τρδθά επίπεδα ηαθίμο ζημ αίια ζαξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ έκακ αηακόκζζημ ηανδζαηό νοειό.
Όσι ζςσνέρ (μποπεί να επηπεάζοςν έυρ 1 ζηα 100 άηομα)
Μπμνεί κα βίκεηε πενζζζόηενμ εοαίζεδημξ ζημ θςξ
Μπμνεί κα έπεηε θίβα ή ηαεόθμο μύνα ηαζ ηα κεθνά ζαξ κα ζηαιαηήζμοκ ηεθείςξ κα θεζημονβμύκ
Μπμνεί κα έπεηε πνμαθήιαηα ιε ημκ ιοεθό ηςκ μζηώκ ζαξ ή ημ αίια, ηα ζοιπηώιαηα ημο είκαζ:
o αίζεδια ηόπςζδξ, γάθδξ, δύζπκμζα ή κα θαίκεζεε ςπνόξ
o Μπμνεί κα πανμοζζάζεηε θμζιώλεζξ ζοπκόηενα όπςξ πμκόθαζιμξ ή ζημιαηζηά έθηδ
o Μπμνεί κα αζιμνναβείηε ή κα πανμοζζάγεηαζ εηποιώζεζξ πζμ εύημθα από ημ θοζζμθμβζηό
Άλλερ πιθανέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ οι οποίερ είναι ζςνήθυρ λιγόηεπο ζοβαπέρ μποπεί να
ζςμβούν:
ςσνέρ (μποπεί να επηπεάζοςν έυρ 1 ζηα 10 άηομα)
 Υαιδθό επίπεδμ πθςνίμο ζημ αίια ζαξ, ζοκήεςξ δεκ εα ημ παναηδνήζεηε
 Εάθδ εζδζηά όηακ ζηέηεζηε όνεζμξ θόβς παιδθήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ή πνμαθδιάηςκ
ζζμννμπίαξ (ίθζββμξ)
 Μπμνεί κα αζζεάκεζηε κύζηα, αζοκήεζζηα αδύκαιμξ, πςνίξ εκένβεζα ή κα έπεηε έκα βεκζηό
αίζεδια όηζ δεκ είζεε ηαθά
 Πμκμηέθαθμξ
 Μπμνεί κα αζζεάκεζηε αδζαεεζία, πόκμ ή δοζθμνία ζημ ζημιάπζ ζαξ
 Μπμνεί κα κμζώζεηε πόκμ, ιοσημύξ πόκμοξ πμο δεκ πνμένπμκηαζ από άζηδζδ ηαζ ιοσημύξ
ζπαζιμύξ
 Μπμνεί κα πνεζάγεζεε κα πδβαίκεηε ζηδ ημοαθέηα πμθύ ζοπκά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κύπηαξ
ή κα απμαάθθεηε ιεβάθδ ή ιζηνή πμζόηδηα οβνώκ (μύνςκ).
Όσι ζςσνέρ (μποπεί να επηπεάζοςν έυρ 1 ζηα 100 άηομα)

















Μπμνεί κα πάζεηε πάνα πμθύ οβνό από ημ ζώια ζαξ ηαζ κα αζζεάκεζηε ημοναζιέκμζ ηαζ
άννςζημζ.
Μπμνεί κα έπεηε παιδθά ή ορδθά επίπεδα ζαηπάνμο ζημ αίια ζαξ.
Σα ζοιπηώιαηα ηςκ παιδθώκ επζπέδςκ ζαηπάνμο είκαζ, εμθή όναζδ, ρεοδήξ μιζθία ή
ρεύδζζια, επζεεηζηόηδηα, απώθεζα ζοκείδδζδξ, βνήβμνμξ ή άννοειμξ ηανδζαηόξ νοειόξ,
ηνόιμξ, άβπμξ, εθίδνςζδ ηαζ πείκα.
Σα ζοιπηώιαηα ηςκ ορδθώκ επζπέδςκ ζαηπάνμο είκαζ, οπεναμθζηή δίρα ηαζ πείκα, ακάβηδ βζα
ζοπκή μύνδζδ, εμθή όναζδ, οπκδθία, απώθεζα αάνμοξ ηαζ λδνμζημιία.
Δκδέπεηαζ κα ακηζιεηςπίζεηε ορδθά επίπεδα μονζημύ μλέμξ ζημ αίια ζαξ ηα μπμία ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ επώδοκεξ πνδζιέκεξ ανενώζεζξ (μονζηή ανενίηζδα).
Λζπμεοιία
Πνμαθήιαηα ιε ηδκ αημή ζαξ
Θςναηζηό άθβμξ ηαζ δοζθμνία.
Υαιδθή ανηδνζαηή πίεζδ. Αοηό εα ιπμνμύζε κα ζαξ ηάκεζ κα αζζεακεείηε γάθδ.
Γύζπκμζα ή αήπαξ.
Έιεημξ.
Γζάννμζα ή δοζημζθζόηδηα.
Ξδνμζημιία ή αίζεδια δίραξ.
Γενιαηζηά πνμαθήιαηα όπςξ ελάκεδια ιε ελμβηώιαηα ή ζπονάηζα, ηκίδςζδ
Κκδζιόξ ημο δένιαημξ ζοπκά ζοιπενζθαιαακμιέκςκ θοζαθίδςκ πμο ζπάκε ηαζ ζπδιαηίγμοκ
ηνμύζηα.
Πνήλζιμ ηςκ πενζώκ, ηςκ αζηναβάθςκ ηαζ ηςκ πμδζώκ.

Αναθοπά ανεπιθύμηηυν ενεπγειών
Δάκ παναηδνήζεηε ηάπμζα ακεπζεύιδηδ εκένβεζα, εκδιενώζηε ημ βζαηνό, ή ημ θανιαημπμζό ή ημ
κμζμηόιμ ζαξ. Αοηό ζζπύεζ ηαζ βζα ηάεε πζεακή ακεπζεύιδηδ εκένβεζα πμο δεκ ακαθένεηαζ ζημ πανόκ
θύθθμ μδδβζώκ πνήζδξ. Μπμνείηε επίζδξ κα ακαθένεηε ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ απεοεείαξ, ιέζς ημο
εεκζημύ ζοζηήιαημξ ακαθμνάξ.
Δθθάδα
Δεκζηόξ Ονβακζζιόξ Φανιάηςκ,
Μεζμβείςκ 284, GR-15562 Υμθανβόξ, Αεήκα
Σδθ: +30 21 32040380/337
Φαλ: + 30 21 06549585
Ηζηόημπμξ: http://www.eof.gr.
Μέζς ηδξ ακαθμνάξ ακεπζεύιδηςκ εκενβεζώκ ιπμνείηε κα αμδεήζεηε ζηδ ζοθθμβή πενζζζόηενςκ
πθδνμθμνζώκ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ημο πανόκημξ θανιάημο.

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ BURINEX®
- Σμ θάνιαημ αοηό πνέπεζ κα θοθάζζεηαζ ζε ιένδ πμο δεκ ημ αθέπμοκ ηαζ δεκ ημ θεάκμοκ ηα
παζδζά.
Μδ θοθάζζεηε ζε εενιμηναζία ιεβαθύηενδ ηςκ 25 0 C.
Φοθάζζεηε ηδκ αιπμύθα ζημ ελςηενζηό ημοηί βζα κα πνμζηαηεύεηαζ από ημ θςξ.
Να ιδ πνδζζιμπμζείηε ημ Burinex® ιεηά ηδκ διενμιδκία θήλδξ πμο ακαθένεηαζ ζημ ημοηί ιεηά
ημ ΖΜ. ΛΖΞ.: Ζ διενμιδκία θήλδξ είκαζ δ ηεθεοηαία διένα ημο ιήκα πμο ακαθένεηαζ.
Σα θάνιαηα δεκ πνέπεζ κα απμννίπημκηαζ ζημ κενό ηδξ απμπέηεοζδξ ή ζηα ζημοπίδζα.
Ρςηείζηε ημ θανιαημπμζό ζαξ πώξ κα πεηάλεηε ηα θάνιαηα πμο δεκ πνεζάγμκηαζ πζα. Αοηά ηα ιέηνα εα
αμδεήζμοκ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Σι πεπιέσει ηο Burinex®
Ζ δναζηζηή μοζία είκαζ: Bumetanide 0,5 mg/ml
Σα άθθα ζοζηαηζηά είκαζ: Xylitol, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, water for
injection
Εμθάνιζη ηος Burinex® και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Σμ Burinex® είκαζ οβνό δζαοβέξ, άμζιμ πμο πενζέπεηαζ ζε βοάθζκδ αιπμύθα ηςκ 4ml.
Οζ αιπμύθεξ είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ιέζα ζε ημοηζά.
Μέβεεμξ ζοζηεοαζίαξ: BTx5AMPx4ML
Κάηοσορ ηηρ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ
Ο Κάημπμξ ηδξ Άδεζαξ Κοηθμθμνίαξ είκαζ:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύιδξ & εκέηα 10 – 14564 Κδθζζζά
ΣΖΛ. 2106834322
Ο παναβςβόξ είκαζ:
Cenexi
52, rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay-sous-Bois
France

Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανόκ θανιαηεοηζηό πνμσόκ, παναηαθείζηε κα απεοεοκεείηε
ζημκ ημπζηό ακηζπνόζςπμ ημο Καηόπμο ηδξ Άδεζαξ Κοηθμθμνίαξ:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύιδξ & εκέηα 10
GR- 14564 Κδθζζζά – Δθθάδα
leo.hellas@leo-pharma.com
Σδθ. 2106834322
Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ αναθευπήθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 06-09-2017

