Φύλλο οδηγιών σπήζηρ: Πληποθοπίερ για ηον σπήζηη
Dοvobet 50 micrograms/0.5 mg/g γέλη
θαιζηπνηξηφιε/βεηακεζαδφλε

Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε
αςηό ηο θάπμακο, διότι περιλαμβάνει ςημαντικζσ πληροφορίεσ για ςασ.
Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή ην λνζνθφκν ζαο.
Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην
θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκε θαη φηαλ ηα ζεκεία ηεο
αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, ηνλ θαξκαθνπνηφ ή
ην λνζνθφκν ζαο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη
ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.
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Σι πεπιέσει ηο παπόν θύλλο οδηγιών:
Ση είλαη ην Dovobet θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Dovobet
Πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Dovobet
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Dovobet
Πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο
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1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ DOVOBET ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
To Dovobet ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία ηεο ςσξίαζεο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο ζε
ελήιηθεο θαη ζην δέξκα ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ήπηαο έσο κέηξηαο θαηά
πιάθαο ςσξίαζεο (θνηλή ςσξίαζε) ζε ελήιηθεο. Ζ ςσξίαζε πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξπαξαγσγή ησλ
θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηφο. Απηφ πξνθαιεί εξπζξφηεηα, παξαγσγή ιεπηψλ θαη πάρπλζε ηνπ δέξκαηφο
ζαο.
Σν Dovobet πεξηέρεη θαιζηπνηξηφιε θαη βεηακεζαδφλε. Ζ θαιζηπνηξηφιε βνεζάεη λα επαλέιζεη ζην
θπζηνινγηθφ ν ξπζκφο παξαγσγήο ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη ε βεηακεζαδφλε δξα γηα λα κεηψζεη
ηε θιεγκνλή.

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ DOVOBET
Μην σπηζιμοποιήζεηε ηο Dovobet:




εάλ είζηε αιιεξγηθφο (ππεξεπαίζζεηνο) ζηελ θαιζηπνηξηφιε, ηε βεηακεζαδφλε ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ Dovobet® (αναφέρονται ςτην παράγραφο 6)
εάλ έρεηε πξνβιήκαηα κε ηα επίπεδα ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα ζαο (ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο)
εάλ έρεηε άιινπο ηχπνπο ςσξίαζεο: απηνί είλαη ε εξπζξνδεξκηθή, απνθνιηδσηηθή θαη ε
θιπθηαηλψδεο (ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο)

Καζψο ην Dovobet πεξηέρεη ηζρπξφ ζηεξνεηδέο ΜΖΝ ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε δέξκα πνπ έρεη
πξνζβιεζεί απφ:
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ινηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο απφ ηνχο (π.ρ. εξπεηηθέο πιεγέο ή αλεκνβινγηά)
ινηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο απφ κχθεηεο (π.ρ. κχθεηεο πνδηψλ ή ηξηρνθπηία)
ινηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο απφ βαθηήξηα
ινηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο απφ παξάζηηα (π.ρ. ςψξα)
θπκαηίσζε
πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα (θφθθηλν εμάλζεκα γχξσ απφ ην ζηφκα)
ιεπηφ δέξκα, εχζξαπζηεο θιέβεο, ξαγάδεο
ηρζχαζε (μεξφ δέξκα κε ιέπηα ζαλ ηνπ ςαξηνχ)
αθκή (ζππξάθηα αθκήο)
ξνδφρξνπ λφζν (ζνβαξή έμαςε ή εξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζψπνπ)
έιθε ή «ξαγέλ» δέξκα.

Πποειδοποιήζειρ και πποθςλάξειρ
Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξφ/λνζνθφκν/θαξκαθνπνηφ ζαο πξνηνχ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Dovobet εάλ:
 ρξεζηκνπνηείηε άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή, θαζψο κπνξεί λα έρεηε
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
 έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην θάξκαθν γηα πνιχ θαηξφ θαη ζθνπεχεηε λα ην δηαθφςεηε (θαζψο
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηδεηλσζεί ε ςσξίαζή ζαο ή λα «επαλεκθαληζζεί» φηαλ ηα ζηεξνεηδή
δηαθφπηνληαη απφηνκα)
 έρεηε ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηε), θαζψο ηα επίπεδα ζαθράξνπ/γιπθφδεο ηνπ αίκαηφο ζαο
κπνξεί λα επεξεαζζνχλ απφ ηα ζηεξνεηδή
 ην δέξκα ζαο ππνζηεί ινίκσμε, θαζψο κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δηαθφςεηε ηε ζεξαπεία ζαο
 έρεηε άιιν ηχπν ςσξίαζεο πνπ νλνκάδεηαη ζηαγνλνεηδήο ςσξίαζε.
Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ζε επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ 30% ηνπ ζψκαηνο ή ηε ρξήζε πεξηζζφηεξν
ησλ 15 γξακκαξίσλ αλά εκέξα.
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ηνπ θάησ απφ ζθνχθηα ηνπ κπάληνπ, επηδέζκνπο ή θιεηζηή πεξίδεζε θαζψο
απμάλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ ζηεξνεηδψλ
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ζε κεγάιεο επηθάλεηεο δέξκαηνο κε βιάβε, ζηνπο βιελλνγφλνπο ή ζηηο
πηπρέο ηνπ δέξκαηνο (βνπβσληθή ρψξα, καζράιε, θάησ απφ ηα ζηήζε) θαζψο απμάλεηαη ε
απνξξφθεζε ησλ ζηεξνεηδψλ
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ζην πξφζσπν ή ζηα γελλεηηθά φξγαλα θαζψο είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηα
ζηεξνεηδή
 Απνθχγεηε ηελ ππεξβνιηθή ειηνζεξαπεία, ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε κεραλεκάησλ γηα ηερλεηφ
καχξηζκα θαη άιισλ κνξθψλ θσηνζεξαπείαο.
Παιδιά
Σν Dovobet® δελ ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ.
Άλλα θάπμακα και Dovobet
Δλεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ, θαξκαθνπνηφ ή λνζνθφκν ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξφζθαηα πάξεη ή κπνξεί
λα πάξεηε άιια θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί ρσξίο
ζπληαγή.
Κύηζη και θηλαζμόρ
Με ρξεζηκνπνηήζεηε ην Dovobet εάλ είζηε έγθπνο (ή κπνξεί λα είζηε έγθπνο) ή εάλ ζειάδεηε, παξά
κφλν εάλ ην έρεηε ζπκθσλήζεη κε ην γηαηξφ ζαο πξψηα. Δάλ ν γηαηξφο ζαο έρεη ζπκθσλήζεη φηη
κπνξείηε λα ζειάζεηε, πξνζέμηε θαη κελ επαιείςεηε ην Dovobet ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο.
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
Απηφ ην θάξκαθν δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ζαο γηα νδήγεζε ή ρξήζε κεραλεκάησλ.
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Σο Dovobet πεπιέσει butylated hydroxytoluene (E321)
Σν Dovobet πεξηέρεη butylated hydroxytoluene (E321), ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθέο
αληηδξάζεηο ηνπ δέξκαηνο (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ΄επαθήο), ή εξεζηζκφ ησλ νθζαικψλ θαη ησλ
βιελλνγφλσλ.
3. ΠΩ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ DOVOBET
Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ
έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
Πψο λα εθαξκφζεηε ην Dovobet : Γεξκαηηθή ρξήζε.
Οδεγίεο γηα ζσζηή ρξήζε
 Υξεζηκνπνηείζηε ην κφλν ζηε ςσξίαζή ζαο θαη κελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε δέξκα ην νπνίν δελ
έρεη ςσξίαζε.
 Αλαθηλήζαηε ην θηαιίδην πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη αθαηξέζηε ην πψκα
 Πηέζηε ηε γέιε ζ’ έλα θαζαξφ δάθηπιν ή απεπζείαο ζηελ πάζρνπζα απφ ςσξίαζε πεξηνρή.
 Δθαξκφζηε ην Dovobet ζηελ πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή κε ηα αθξνδάρηπιά ζαο, θαη ηξίςηε ην
απαιά έσο φηνπ ε πξνζβεβιεκέλε κε ςσξίαζε πεξηνρή θαιπθζεί απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα
γέιεο
 Μελ θαιχπηεηε κε επίδεζκν, ζθεπάδεηε ζηεγαλά ή ηπιίγεηε ηελ ππφ ζεξαπεία πεξηνρή ηνπ
δέξκαηνο
 Πιχλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο κεηά ηε ρξήζε ηνπ Dovobet. Απηφ ζα απνηξέςεη ηελ ηπραία
εμάπισζε ηεο γέιεο ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ζαο (εηδηθφηεξα ην πξφζσπν, ην ζηφκα θαη
ηα κάηηα)
 Μελ αλεζπρήζεηε εάλ κέξνο ηεο γέιεο απισζεί ηπραία ζην θπζηνινγηθφ δέξκα θνληά ζηελ
ςσξίαζε ζαο, αιιά ζθνππίζηε ην εάλ εμαπισζεί πνιχ
 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άξηζην απνηέιεζκα, ζπληζηάηαη λα κε θάλεηε ληνπο ή κπάλην
ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Dνvobet γέιεο
 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο γέιεο, απνθχγεηε ηελ επαθή κε πθάζκαηα ηα νπνία ιεθηάδνπλ εχθνια
απφ ιίπνο (π.ρ. κεηάμη).
Δάλ έρεηε ςσξίαζε ζην ηξηρσηφ δέξκα ηεο θεθαιήο:
 Πξηλ εθαξκφζηε ην Dovobet ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο, ρηελίζηε πξψηα ηα καιιηά γηα λα
απνκαθξχλεηε ηα πξνο απφπησζε ιέπηα. Γείξεηε ην θεθάιη ζαο γηα λα ζηγνπξεπηείηε φηη ην
Dovobet δελ ζα ηξέμεη ζην πξφζσπφ ζαο. Μπνξεί λα βνεζήζεη εάλ ρσξίζεηε ηα καιιηά ζαο πξηλ
λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Dovobet. Δθαξκφζηε ην Dovobet® ζηελ πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή κε ηα
αθξνδάρηπιά ζαο, θαη ηξίςηε ην απαιά.
Δεν είναι απαπαίηηηο να λοςζηείηε πποηού σπηζιμοποιήζεηε ηο Dovobet

Ανακινήζηε ην θηαιίδην

Δθαξκφζηε κία ζηαγφλα

πξηλ απφ ηε ρξήζε

Dovobet ζην

Δθαξκφζηε απεπζείαο ζηηο πεξηνρέο
ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο φπνπ
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αθξνδάρηπιν.

ληψζεηε ηελ πιάθα θαη ηξίςηε
απαιά ηε Dovobet γέιε ζην δέξκα.

Ανάλογα με την πάστοσσα περιοτή
1-4 g (έως 1 κοσταλάκι τοσ γλσκού)
είναι σσνήθως αρκετό.

Πποκειμένος να επιηεςσθεί άπιζηο αποηέλεζμα, ζςνιζηάηαι ηα μαλλιά να μην πλένονηαι αμέζωρ
μεηά ηην εθαπμογή ηος Dovobet. Αθήζηε ηο Dovobet να παπαμείνει ζηο ηπισωηό ηηρ κεθαλήρ
καηά ηη διάπκεια ηηρ νύκηαρ ή καηά ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ. Όηαν λούζεηε ηα μαλλιά ζαρ μεηά
ηην εθαπμογή μποπεί να είναι σπήζιμερ οι παπακάηω οδηγίερ:

Απιψζηε έλα ήπην ζακπνπάλ

Αθήζηε ην ζακπνπάλ

ζηα ζηεγνά μαλλιά, εηδηθφηεξα ζην ηξηρσηφ ηεο

Ξεβγάιεηε ηα καιιηά ζαο
σο ζπλήζσο.

ζηηο πεξηνρέο φπνπ

θεθαιήο γηα έλα έσο

εθαξκφζζεθε ε γέιε.

δχν ιεπηά πξνηνχ
ην μεβγάιεηε.

Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα ςημεία 4-6 μία ή δύο φορζσ
Γηάξθεηα ζεξαπείαο
 Υξεζηκνπνηήζηε ηε γέιε κία θνξά ηελ εκέξα. Μπνξεί λα είλαη πην βνιηθφ γηα εζάο λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γέιε ην βξάδπ
 Ζ ζπλήζεο αξρηθή δηάξθεηα ζεξαπείαο είλαη 4 εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο
θεθαιήο θαη 8 εβδνκάδεο γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο εθηφο ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο
 Ο γηαηξφο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη κία δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζεξαπείαο
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 Ο γηαηξφο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα επαλαιακβαλφκελε αγσγή
 Με ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζφηεξν απφ 15 γξακκάξηα ηελ εκέξα.
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε άιια θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ θαιζηπνηξηφιε, ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ θαιζηπνηξηφιε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 γξακκάξηα ηελ εκέξα, θαη
ε πεξηνρή ππφ ζεξαπεία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο.
Σι να πεπιμένω όηαν σπηζιμοποιώ ηην Dovobet?
Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο βιέπνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα κεηά απφ 2 εβδνκάδεο, αθφκα θαη αλ ε
ςσξίαζε δελ έρεη θαζαξίζεη κέρξη ηφηε.
Εάν σπηζιμοποιήζεηε μεγαλύηεπη δόζη Dovobet από ηην κανονική
Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο εάλ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν απφ 15 γξακκάξηα ζε κία
εκέξα.
Τπεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Dovobet κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα πξφβιεκα κε ην αζβέζηην ζην αίκα ζαο,
ην νπνίν ζπλήζσο νκαινπνηείηαη φηαλ δηαθνπεί ε ζεξαπεία.
Ο γηαηξφο ζαο κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη εμεηάζεηο αίκαηνο γηα λα ειέγμεη φηη ε ρξήζε
κεγάιεο πνζφηεηαο γέιεο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα κε ην αζβέζηην ζην αίκα ζαο.
Τπεξβνιηθή παξαηεηακέλε ρξήζε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη αιιαγή ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
επηλεθξηδίσλ ζαο (απηά βξίζθνληαη πάλσ ζηνπο λεθξνχο θαη παξάγνπλ νξκφλεο).
Εάν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Dovobet
Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε.
Εάν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Dovobet
Ζ ρξήζε ηνπ Dovobet ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηνπ γηαηξνχ ζαο. Μπνξεί λα
είλαη απαξαίηεην γηα εζάο λα ζηακαηήζεηε ην θάξκαθν ζηαδηαθά, εηδηθφηεξα εάλ ην έρεηε
ρξεζηκνπνηήζεη γηα πνιχ θαηξφ.
Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή
ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηφ ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αλ
θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
νβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ/λνζνθφκν ζαο ακέζσο ή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ εάλ ζπκβεί νηηδήπνηε απφ ηα
αθφινπζα. Μπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δηαθφςεηε ηελ ζεξαπεία ζαο.
Οη αθφινπζεο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί γηα ην Dovobet
Όρη ζπρλέο (κπνξεί λα επεξεάζνπλ έσο 1 ζηα 100 άηνκα)
 Δπηδείλσζε ηεο ςσξίαζεο ζαο. Δάλ ε ςσξίαζή ζαο επηδεηλσζεί, πείηε ην ζην γηαηξφ ζαο ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Μεξηθέο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχληαη απφ ηελ βεηακεζαδφλε
(έλα ηζρπξφ ζηεξνεηδέο), έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ Dovobet. Πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ εάλ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Απηέο νη
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζπκβνχλ κεηά απφ καθξνρξφληα ρξήζε, ρξήζε
ζηηο πηπρέο ηνπ δέξκαηνο (π.ρ. βνπβσληθή ρψξα, καζράιε, ή θάησ απφ ηα ζηήζε), ρξήζε κε θιεηζηή
πεξίδεζε, ή ρξήζε ζε κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο.
Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
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 Σα επηλεθξίδηα κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Σα ζπκπηψκαηα είλαη θφπσζε,
θαηάζιηςε θαη άγρνο
 Καηαξξάθηεο (ηα ζπκπηψκαηα είλαη αζαθήο θαη ζνιή φξαζε, δπζθνιία φξαζεο ην βξάδπ θαη
επαηζζεζία ζην θσο) ή κία αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (ηα ζπκπηψκαηα είλαη νθζάικηνο
πφλνο, θφθθηλα κάηηα, κεησκέλε ή ζνιή φξαζε)
 Λνηκψμεηο (δηφηη ην αλνζνπνηεηηθφ ζαο ζχζηεκα ην νπνίν πνιεκά ηηο ινηκψμεηο κπνξεί λα έρεη
θαηαζηαιεί ή εμαζζελίζεη)
 Φιπθηαηλψδεο ςσξίαζε (κηα θφθθηλε πεξηνρή κε θηηξηλσπέο θιχθηαηλεο, ζπλήζσο ζηα άθξα
ρεξηψλ ή πνδηψλ). Δάλ ην παξαηεξήζεηε, ζηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε Dovobet θαη
ελεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ
 Δπίδξαζε ζηνλ κεηαβνιηθφ έιεγρν ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε (εάλ έρεηε δηαβήηε κπνξεί λα
αληηκεησπίζεηε δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα).
νβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχληαη απφ ηελ θαιζηπνηξηφιε
 Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κε έληνλν πξήμηκν ζην πξφζσπν ή άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο φπσο
ηα άθξα ρεξηψλ ή πνδηψλ. Μπνξεί λα παξαηεξεζνχλ πξήμηκν ηνπ ζηφκαηνο/ιάξπγγα θαη
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Δάλ έρεηε θάπνηα αιιεξγηθή αληίδξαζε ζηακαηήζηε λα
ρξεζηκνπνηείηε Dovobet , ενημεπώζηε αμέζωρ ηο γιαηπό ζαρ ή πηγαίνεηε ζηο ημήμα
επειγόνηων πεπιζηαηικών ζηο κονηινόηεπο ζαρ νοζοκομείο
 Ζ ζεξαπεία κε απηή ηε γέιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα ή ζηα
νχξα ζαο (ζπλήζσο φηαλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κεγάιε πνζφηεηα γέιεο). Σα ζπκπηψκαηα ηεο
απμεκέλεο πνζφηεηαο αζβεζηίνπ ζην αίκα είλαη ππεξβνιηθή έθθξηζε νχξσλ, δπζθνηιηφηεηα,
κπτθή αδπλακία, ζχγρπζε θαη θψκα. Αςηό μποπεί να είναι ζοβαπό και ππέπει να
επικοινωνήζεηε αμέζωρ με ηο γιαηπό ζαρ. Ωζηφζν, φηαλ δηαθνπεί ε ζεξαπεία, ηα επίπεδα
επηζηξέθνπλ ζην θπζηνινγηθφ.
Ληγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Οη αθφινπζεο ιηγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί γηα ην Dovobet.
πρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (κπνξεί λα επεξεάζνπλ έσο 1 ζηα 10 άηνκα)
 Κλεζκφο.
Όρη ζπρλέο (κπνξεί λα επεξεάζνπλ έσο 1 ζηα 100 άηνκα)
 Οθζαικηθφο εξεζηζκφο
 Αίζζεκα θαχζνπ ηνπ δέξκαηνο
 Πφλνο ζην δέξκα ή εξεζηζκφο
 Φιεγκνλή ή πξήμηκν ηεο ξίδαο ηεο ηξίραο (ζπιαθίηηο)
 Δμάλζεκα κε θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο (δεξκαηίηηδα)
 Δξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο εμ αηηίαο ηεο δηεχξπλζεο ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ (εξχζεκα)
 Αθκή (ζππξάθηα αθκήο)
 Ξεξφ δέξκα
 Δμάλζεκα
 Φιπθηαηλψδεο εμάλζεκα
 Λνίκσμε ηνπ δέξκαηνο.






πάληεο (κπνξεί λα επεξεάζνπλ έσο 1 ζηα 1.000 άηνκα)
Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο
Ραγάδεο
Απνιέπηζε ηνπ δέξκαηνο
Rebound αληίδξαζε: Μία επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ/ςσξίαζεο κεηά ην ηέινο ηεο
ζεξαπείαο.
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Με γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα)


Σα ιεπθά ή γθξίδα καιιηά κπνξεί παξνδηθά λα αιιάμνπλ ζε θηηξηλσπφ ρξψκα ζην ζεκείν
εθαξκνγήο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο.

Ληγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ρξήζε βεηακεζαδφλεο, εηδηθά γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα. Πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην
λνζνθφκν ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ εάλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε απφ απηέο
 Λέπηπλζε ηνπ δέξκαηνο
 Δκθάληζε επξπαγγεηψλ ή ξαγάδσλ
 Μεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ησλ καιιηψλ
 Δξπζξφ εμάλζεκα γχξσ απφ ην ζηφκα (πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηδα)
 Δμάλζεκα ηνπ δέξκαηνο κε θιεγκνλή ή πξήμηκν (αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ’ επαθήο)
 Υξπζαθέληνπ ρξψκαηνο γεκάηα κε γέιε νδίδηα (θνιινεηδή θέγρξηα)
 Απνρξσκαηηζκφο ηνπ δέξκαηνο (ππνκειάγρξσζε)
 Φιεγκνλή ή πξήμηκν ηεο ξίδαο ηεο ηξίραο (ζπιαθίηηο).
Ληγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχληαη απφ ηελ θαιζηπνηξηφιε
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα
 Ξεξφ δέξκα
 Δπαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ζην θσο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα εμάλζεκα
 Έθδεκα
 Κλεζκφο
 Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο
 Αίζζεκα θαχζνπ θαη λπγκνχ
 Δξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο εμ’ αηηίαο ηεο δηεχξπλζεο ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ αγγείσλ
(εξχζεκα)
 Δμάλζεκα
 Δμάλζεκα κε θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο (δεξκαηίηηδα)
 Δπηδείλσζε ηεο ςσξίαζεο.
Αναθοπά ανεπιθύμηηων ενεπγειών
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ελεκεξψζηε ην γηαηξφ, ή ην θαξκαθνπνηφ ή ην
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 πνπ αλαγξάθεηαη παξαθάησ.
Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ
Μεζνγείσλ 284
GR-15562 Υνιαξγφο, Αζήλα
Σει: +30 21 32040380/337
Φαμ: + 30 21 06549585
Ηζηφηνπνο: http://www.eof.gr
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξφληνο θαξκάθνπ.

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ DOVOBET



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 ζην
θηαιίδην κεηά ηε ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη εθεί
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 Μελ ςχρεηε. Φπιάζζεηε ην θηαιίδην ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο
 Σν θηαιίδην πξέπεη λα απνξξίπηεηαη κε νπνηαδήπνηε ππνιεηπφκελε γέιε 3 κήλεο κεηά ην
πξψην άλνηγκα.
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. ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΤΚΕΤΑΘΑ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Σι πεπιέσει ηο Dovobet
Οη δξαζηηθέο νπζίεο είλαη:
Καιζηπνηξηφιε θαη βεηακεζαδφλε.
Έλα γξακκάξην γέιεο πεξηέρεη 50 κηθξνγξακκάξηα θαιζηπνηξηφιε (σο κνλνυδξηθή) θαη 0.5 mg
βεηακεζαδφλε (σο δηπξνπηνληθή).
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:
 paraffin, liquid
 polyoxypropylene stearyl ether
 castor oil, hydrogenated
 butylhydroxytoluene (E321)
 all-rac-α-tocopherol
Εμθάνιζη ηος Dovobet και πεπιεσόμενα ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Ζ Dovobet είλαη ζρεδφλ δηαπγήο, άρξσκε έσο ειαθξψο ππφιεπθε γέιε πνπ πεξηέρεηαη ζε θηαιίδηα
πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο κε ζηφκην πνιπαηζπιελίνπ ρακειήο ππθλφηεηαο θαη βηδσηφ πψκα
πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο.
Σα θηαιίδηα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θνπηηά.
Μεγέζε ζπζθεπαζίαο: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g θαη 3 x 60 g.
Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηοσορ ηηρ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγωγόρ
Ο Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο είλαη:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark
Οη παξαγσγνί είλαη:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denmark

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
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Ireland
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, παξαθαιείζηε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Καηφρνπ ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κχκεο & ελέθα 10
GR- 14564 Κεθηζηά – Διιάδα
Σει.: 2106834322
Email: leo.hellas@leo-pharma.com
Αςηό ηο θαπμακεςηικό πποϊόν είναι εγκεκπιμένο ζηα κπάηη μέλη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ με
ηιρ ακόλοςθερ ονομαζίερ:
Daivobet®: Απζηξία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία,
Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία,
Ρνπκαλία, Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία
Dovobet®: Βέιγην, Κχπξνο, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην

Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ αναθεωπήθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 21-2-2017
Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην παξφλ πξντφλ είλαη δηαζέζηκα ζην δηθηπαθφ ηφπν Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ: http://www.eof.gr
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