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Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε
ONE-ALPHA/LEO 0,5ml ή 1 ml Ελέζηκν δηάιπκα
Alfacalcidol
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα
ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο.
- Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
- Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
- Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα
δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκε θαη όηαλ
ηα ζεκεία ηεο αζζέλεηάο ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο.
- Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ
θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4.
Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ:
1. Ση είλαη ην One-Alpha® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην One-Alpha®
6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

1.

Τη είλαη ην One-Alpha® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ

To One-Alpha πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία alfacalcidol θαη αλήθεη ζε κία νκάδα θαξκάθσλ
πνπ νλνκάδνληαη αλάινγα ηεο βηηακίλεο D.
Ζ βηηακίλε D ειέγρεη ηα επίπεδα δύν νπζηώλ ζην ζώκα ζαο, ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ.
Σν ζώκα ζαο ρξεηάδεηαη θαη ηηο δύν παξαπάλσ νπζίεο γηα λα έρεηε πγηή νζηά θαη δόληηα.
To One-Alpha ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία λόζσλ πνπ πξνθαινύληαη από δηαηαξαρέο ηνπ
κεηαβνιηζκνύ ηνπ αζβεζηίνπ σο ζπλέπεηα ηεο κεησκέλεο ελδνγελνύο παξαγσγήο ηεο ελεξγήο
βηηακίλεο D:
• Μεηαβνιέο ζηα νζηά πνπ πξνθαινύληαη από λεθξηθή αλεπάξθεηα (νζηενδπζηξνθία).
• Μεηαβνιέο ζηνπο παξαζπξενεηδείο ζαο αδέλεο. Απηνί είλαη κηθξνί αδέλεο πνπ
βξίζθνληαη ζην ιαηκό ζαο θαη παξάγνπλ κία νπζία πνπ νλνκάδεηαη παξαζπξενεηδήο
νξκόλε (PTH), ε νπνία κεηαβάιεη ηα επίπεδα αζβεζηίνπ ζην ζώκα ζαο.
- Οη αδέλεο κπνξεί λα απμήζνπλ πάλσ από ηα θαλνληθά επίπεδα ην αζβέζηην ζην αίκα
ζαο (ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο).
- Οη αδέλεο κπνξεί λα κεηώζνπλ θάησ από ηα θαλνληθά επίπεδα ην αζβέζηην ζην αίκα
ζαο (ππνπαξαζπξενεηδηζκόο).
• Μαιάθπλζε θαη παξακόξθσζε ησλ νζηώλ ιόγσ έιιεηςεο αζβεζηίνπ (ξαρίηηδα ή
νζηενκαιαθία).
Ζ ελέζηκε κνξθή ρνξεγείηαη ζε αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθώο ζηελ από
ηνπ ζηόκαηνο αγσγή.
2.
Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
- ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζην alfacalcidol ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά
απηνύ ηνπ θαξκάθνπ (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6)
- εάλ έρεηε ππεξαζβεζηηαηκία (πςειά επίπεδα αζβεζηίνπ ζην αίκα ζαο)
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εάλ έρεηε αζβέζησζε ηνπ πλεπκνληθνύ ηζηνύ
εάλ έρεηε ζαξθνείδσζε

Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο
Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
- εάλ παίξλεηε έλα άιιν είδνο θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Απηά
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία πξνβιεκάησλ κε ηελ θαξδηά ζαο
- εάλ έρεηε πξνβιήκαηα κε ηνπο λεθξνύο ζαο
Όζν παίξλεηε One-Alpha® ν γηαηξόο ζα ζαο θάλεη ηαθηηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο. Απηό γίλεηαη γηα
λα ειέγμεη ην επίπεδν ηνπ αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ζην αίκα ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο.
Άιια θάξκαθα θαη One-Alpha®
Δλεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε, έρεηε πξόζθαηα πάξεη ή
κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα.
Πείηε ζηνλ γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε θάπνην από ηα παξαθάησ είδε θαξκάθσλ:
- Γηνπξεηηθά ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζεηαδηδώλ θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ
αζβέζηην
- Άιια παξαζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ βηηακίλε D
- Αληηζπαζκσδηθά (π.ρ. βαξβηηνπξηθά, θαηλπηνΐλε, θαξβακαδεπίλε ή πξηκηδόλε).
Μπνξεί λα ρξεηαζηείηε κεγαιύηεξεο δόζεηο One-Alpha®.
- Υνιεζηπξακίλε (γηα ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ρνιεζηεξόιεο ή γηα λα ζηακαηήζνπλ
θάπνηα είδε δηάξξνηαο θαη θαγνύξαο). Θα πξέπεη λα παίξλεηε ην One-Alpha®
ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ, ή 4 κε 6 ώξεο κεηά πνπ ζα πάξεηε ηελ ρνιεζηπξακίλε έηζη
ώζηε λα κεησζεί ε πηζαλόηεηα αιιειεπίδξαζεο.
- Αληηόμηλα πνπ πεξηέρνπλ καγλήζην
- Παξαζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ αξγίιην
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα
απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ
Απηό ην θάξκαθν δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα είζζε ελήκεξνη όηη κπνξεί λα παξαηεξήζεηε δάιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο θαη λα ην ιάβεηε ππόςε ζαο όηαλ νδεγείηε ή ρεηξίδεζζε κεραλέο.
Τν One-Alpha® ελέζηκν δηάιπκα πεξηέρεη:
 Αηζαλόιε (αιθνόι) σο έθδνρν. ε κηθξέο πνζόηεηεο ιηγόηεξν από 100 mg αλά δόζε
ηνπ ελόο ml
 Νάηξην (sodium) σο έθδνρν. 0,07 mmol αλά δόζε ηνπ ελόο ml, δει. είλαη «ειεύζεξν
λαηξίνπ».
3.
Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ
ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό
ζαο. Ο γηαηξόο ζαο ή ε λνζνθόκα ζα ζαο ρνξεγήζεη ην ελέζηκν One-Alpha®.
Ζ ζπληζηώκελε δόζε είλαη:
Υνξεγείηαη ελδνθιέβηα ζε 30 sec.
Δλήιηθεο θαη παηδηά άλσ ησλ 20 kg: 1 mcg ηελ εκέξα ελδνθιέβηα.
Παηδηά θάησ ησλ 20 kg: 0,05 mcg/kg ηελ εκέξα ελδνθιέβηα.
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Νενγέλλεηα θαη πξόσξα: 0,05-0,1 mcg/kg ηελ εκέξα ελδνθιέβηα.
Γόζε ζπληήξεζεο: 0,25-1 mcg ηελ εκέξα ελδνθιέβηα.
Όηαλ ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έλεζε ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε αηκνθάζαξζε, ε αξρηθή
δόζε γηα ελήιηθεο είλαη 1 mcg γηα θάζε ζπλεδξία. Ζ κέγηζηε δόζε πνπ ζπληζηάηαη είλαη 6 mcg
γηα θάζε ζπλεδξία θαη όρη πεξηζζόηεξα από 12 mcg ηελ εβδνκάδα. Σν ελέζηκν δηάιπκα πξέπεη
λα ρνξεγείηαη ζην ζσιήλα επηζηξνθήο από ην κεράλεκα ηεο αηκνθάζαξζεο ζην ηέινο θάζε
ζπλεδξίαο.
Αλαθηλήζαηε θαιά πξηλ ηε ρξήζε.
Εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξε δόζε One-Alpha® από ηελ θαλνληθή
Πείηε ην ζηνλ γηαηξό ζαο ακέζσο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε απηό ην
θάξκαθν.
Εάλ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην One-Alpha®
Μελ πάξεηε δηπιή δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε.
Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, ξσηήζηε ηνλ
γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο.
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη απηό ην θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο, αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ
θαξκαθνπνηό ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο.
Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη: δηάθνξεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο όπσο θλεζκόο
θαη εμάλζεκα, ππεξαζβεζηηαηκία, γαζηξεληεξηθόο πόλνο/δπζθνξία, ππεξθσζθαηαηκία θαη
αζβέζησζε.
Σα ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεξαζβεζηηαηκία είλαη:
αλνξεμία, θόπσζε, λαπηία θαη έκεηνο, δπζθνηιηόηεηα ή δηάξξνηα, πνιπνπξία, εθίδξσζε,
πνλνθέθαινο, πνιπδηςία, ππλειία θαη ίιηγγνο.
Ζ παξαηεηακέλε ππεξαζβεζηηαηκία κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λεθξναζβέζησζε
/λεθξνιηζίαζε θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα.
πρλέο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 10 αλζξώπνπο)
- Τπεξαζβεζηηαηκία
- Κνηιηαθόο πόλνο θαη δπζθνξία
- Δμάλζεκα (εξπζεκαηώδεο, θειηδνβιαηηδώδεο θαη θιπθηαηλώδεο)
- Κλεζκόο
- Μπαιγία
- Τπεξαζβεζηηνπξία
Όρη ζπρλέο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 100 αλζξώπνπο)
- Τπεξθσζθαηαηκία
- πγρπηηθή θαηάζηαζε
- Πνλνθέθαινο
- Γηάξξνηα
- Έκεηνο
- Γπζθνηιηόηεηα
- Ναπηία
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Νεθξηθή δπζιεηηνπξγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο)
Νεθξνιηζίαζε/Νεθξναζβέζησζε
Κόπσζε/αδπλακία/αδηαζεζία

πάληεο (επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 1000 αλζξώπνπο)
- Εάιε
- Αζβέζησζε
Αλαθνξά αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ
Δάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ή ηνλ
θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο:
Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ
Μεζνγείσλ 284
GR-15562 Υνιαξγόο, Αζήλα
Σει: +30 21 32040380/337
Φαμ: + 30 21 06549585
Ηζηόηνπνο: http://www.eof.gr.
Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή
πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ.
5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην One-Alpha®
Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην
θζάλνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη
ζην θνπηί κεηά ην ΖΜ. ΛΖΞ.:. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη εθεί.
- Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 0 C – 8 0 C).
Φπιάζζεηε ηε θύζηγγα ζην εμσηεξηθό θνπηί γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο.
Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα.
Ρσηείζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα ην πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε
πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.

Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο

Τη πεξηέρεη ην One-Alpha®
Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε Alfacalcidol (1α-πδξνμπρνιεθαιζηθεξόιε). Κάζε θύζηγγα ηνπ 0,5
ml πεξηέρεη 1 mcg alfacalcidol θαη θάζε θύζηγγα ηνπ 1 ml πεξηέρεη 2 mcg alfacalcidol (1α –
πδξνμπρνιεθαιζηθεξόιε).
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Citric acid, ethanol, sodium citrate, propylene glycol, water for
injection.
Εκθάληζε ηνπ One-Alpha® θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Κνπηί κε 10 θύζηγγεο ηνπ 0,5 ml ή ηνπ 1 ml.
Κάηνρνο ηεο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγωγόο
Ο Κάηνρνο ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο είλαη:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο Αξίζησλνο & ελέθα 10 – 145 64 Κεθηζηά
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ΣΖΛ. 2106834322
Ο παξαγσγόο είλαη:
CENEXI SAS
52, rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay-sous-Bois
France
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ Καηόρνπ ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο:
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύκεο Αξίζησλνο & ελέθα 10
GR- 14564 Κεθηζηά – Διιάδα
Σει.: 2106834322
Email: leo.hellas@leo-pharma.com
Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεωξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά: 10/2015

