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ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο
ΓΘΑΣΡΟ Α

2.1

Γενικέρ πληποθοπίερ:
®
To AFLEN είλαη έλα δξαζηηθό από ηνπ ζηόκαηνο αληηαηκνπεηαιηαθό θάξκαθν.
Αλαζηέιιεη ηελ άζξνηζε θαη ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. Φξεζηκνπνηείηαη ζε
ζξνκβνεκβνιηθά επεηζόδηα θαη ζξνκβσηηθέο επηπινθέο.

2.2

Ενδείξειρ :
Αληηζπγθνιιεηηθό ησλ αηκνπεηαιίσλ-Αληηζξνκβσηηθό.
Ελδείθλπηαη γηα δεπηεξνγελή πξόιεςε ύζηεξα από έλα πξώην ζηεθαληαίν ή εγθεθαιηθό
ηζραηκηθό επεηζόδην πξνθαινύκελν από:
- Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ
- Σηαζεξή ή αζηαζή ζηεζάγρε
- Με αηκνξξαγηθό αγγεηαθό εγθεθαιηθό ή παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην
- Μείσζε ηεο απόθξαμεο ηνπ θιεβηθνύ κνζρεύκαηνο κεηά από ζηεθαληαία
παξάθακςε.

2.3

Ανηενδείξειρ :
Τν AFLEN αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε:
- ππεξεπαηζζεζία ζην δξαζηηθό ή ζε άιια ζαιηθπιηθά
- ελεξγό πεπηηθό έιθνο ή επηπιεγκέλν πεπηηθό έιθνο ζην παξειζόλ
- νπνηαδήπνηε ελεξγή αηκνξξαγία ή αηκνξξαγηθή δηάζεζε
- βαξηά επαηνπάζεηα

2.4

Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη :

AFLEN

:
:
:
:
:

Triflusal
Gelatin
Kαςάθην ζθιεξό
Κάζε θαςάθην πεξηέρεη Triflusal 300 mg
Kνπηί πνπ πεξηέρεη 50 δηάθαλα θαςάθηα ζθιεξά
δειαηίλεο πνπ πεξηέρνπλ ιεπθή ζθόλε,
ζπζθεπαζκέλα ζε blisters PVC / PVDC /
αινπκηλίνπ.
Αλαζηνιείο ηεο ζπγθόιιεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ
εμαηξνπκέλεο ηεο επαξίλεο.
GALENICA A.E.
Ειεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά
Τει. : 210 52 81 700
J. URIACH & CIA S.A., SPAIN

2.4.1 Γενικά :
Νεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα: Η εκπεηξία είλαη πεξηνξηζκέλε. Σε αζζελείο κε ζνβαξή
λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπκβαηηθή αηκνθάζαξζε, ηα επίπεδα ζην
πιάζκα πξηλ θαη κεηά ηελ αηκνθάζαξζε ηνπ θύξηνπ δξαζηηθνύ κεηαβνιίηε ηνπ triflusal,
HTB (2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid), βξέζεθαλ λα είλαη παξόκνηα (βιέπε
παξάγξαθν 2.6).
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Κίλδπλνο αηκνξξαγίαο: Αλ θαη ην triflusal έρεη δείμεη έλα ρακειό ξπζκό αηκνξξαγηθώλ
επηπινθώλ ζε θιηληθέο δνθηκέο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ
κπνξεί λα θηλδπλεύνπλ από αύμεζε αηκνξξαγίαο από ηξαύκα ή άιιεο παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο. Δξαζηηθά ζπζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηέηνηεο αιινηώζεηο
(αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ (ASA) ή άιια κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα
(NSAIDs), από ηνπ ζηόκαηνο ππνγιπθαηκηθά θαη αληηπεθηηθά, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο πνπ παίξλνπλ triflusal (βιέπε παξάγξαθν
2.5.). Εάλ έλαο αζζελήο πξόθεηηαη λα ππνβιεζεί κειινληηθά ζε εγρείξεζε, ν θίλδπλνο
αηκνξξαγίαο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην triflusal πξέπεη λα
ζηακαηήζεη λα ρνξεγείηαη 7 εκέξεο πξηλ ηελ επέκβαζε.
Σε καθξνρξόληα ζεξαπεία απαηηείηαη ηαθηηθόο αηκαηνινγηθόο έιεγρνο.
2.4.2 Υπήζη καηά ηην κύηζη:
Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θιηληθά ζηνηρεία ζε εγθύνπο πνπ έιαβαλ triflusal. Παξόιν πνπ
κειέηεο ζε δώα δελ έδεημαλ έκκεζε ή άκεζε επηβιαβή δξάζε όζνλ αθνξά ηελ θύεζε,
ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε, ηνλ ηνθεηό ή ηελ κεηαγελλεηηθή αλάπηπμε, ε ρξήζε ηνπ triflusal
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο δελ ζπληζηάηαη.
2.4.3 Υπήζη καηά ηη γαλοςσία:
Δελ είλαη γλσζηό εάλ ην triflusal εθθξίλεηαη ζην γάια. Η ρξήζε ηνπ triflusal δελ
ζπληζηάηαη ζε ζειάδνπζεο γπλαίθεο.
2.4.4 Υπήζη ζε παιδιά:
Η αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ δελ έρεη
ηεθκεξησζεί.
2.4.5 Επίδπαζη ζηην ικανόηηηα οδήγηζηρ και σειπιζμού μησανημάηυν :
Δελ έρνπλ παξαηεξεζεί επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ
κεραλεκάησλ.
2.5

Aλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ :
In vitro κειέηεο πξσηετληθήο ζύλδεζεο έδεημαλ όηη ην ειεύζεξν θιάζκα ηνπ HTB (θύξηνπ
δξαζηηθνύ κεηαβνιίηε ηνπ triflusal) απμάλεηαη παξνπζία ησλ NSAIDs. Αληηζηξόθσο,
πςειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ HTB απμάλνπλ ηα ειεύζεξα θιάζκαηα θαη σο εθ ηνύηνπ
πηζαλά ηε δξάζε ησλ NSAIDs, ηεο glisentide θαη ηεο warfarin. Μπνξεί λα απαηηείηαη λα
ξπζκηζηεί ε δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ ππνγιπθαηκηθώλ, αληηπεθηηθώλ,
θαζώο θαη ησλ NSAIDs όηαλ ρνξεγνύληαη καδί κε ην triflusal.
Η αζθάιεηα θαηά ηε ζύγρξνλε ρνξήγεζε ηνπ triflusal κε ζξνκβνιπηηθνύο παξάγνληεο (rtPA θαη ζηξεπηνθηλάζε) εθηηκήζεθε ζε αζζελείο κε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Η
ζπρλόηεηα ελδνθξαληαθήο αηκνξξαγίαο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξε απ’ όηη ζε αζζελείο
πνπ ειάκβαλαλ ζεξαπεία κε έλα ζπλδπαζκό ASA θαη ζξνκβνιπηηθώλ παξαγόλησλ
(0.1% έλαληη 1.1%, p= 0.04).

2.6

Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ :
Ελήιηθεο θαη ειηθησκέλνη: Η ζπληζηώκελε δόζε είλαη 600 mg/ εκεξεζίσο ζε κία ή ζε
δηαηξεκέλεο δόζεηο, ή 900 mg/ εκεξεζίσο ζε δηαηξεκέλεο δόζεηο.
Τν triflusal πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ρνξεγείηαη κε ηα γεύκαηα.
Φξήζε ζε λεθξηθή ή επαηηθή δπζιεηηνπξγία: Η θιηληθή εκπεηξία ζε αζζελείο κε λεθξηθή ή
επαηηθή αλεπάξθεηα είλαη πεξηνξηζκέλε, σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε
πξνζνρή όηαλ αξρίδεη ε ζεξαπεία ζ’ απηά ηα άηνκα.
Σε αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζε ηειηθό ζηάδην πνπ αθνινπζνύλ ζπκβαηηθή
αηκνθάζαξζε, ηα επίπεδα ζην πιάζκα κεηά ηελ αηκνθάζαξζε ηνπ θύξηνπ δξαζηηθνύ
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κεηαβνιίηε ηνπ triflusal, HTB (2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid), βξέζεθαλ λα
είλαη παξόκνηα κε ηα επίπεδα ζην πιάζκα πξηλ ηελ αηκνθάζαξζε, πξάγκα πνπ δεηθλύεη
όηη δελ απαηηείηαη ξύζκηζε ηεο δνζνινγίαο.
2.7

Τπεπδοζολογία – ανηιμεηώπιζη :
Δελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο.
Σε πεξίπησζε ηπραίαο ππεξδνζνινγίαο ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί κόλν από ιήςε
πνιύ πςειώλ δόζεσλ, κπνξεί λα αλακέλνληαη ζπκπηώκαηα δειεηεξηάζεσο από
ζαιηθπιηθά. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεην λα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε ηνπ
θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο, λα γίλεη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία θαη λα επηβιεζνύλ
ππνζηεξηθηηθά κέηξα όπσο απαηηείηαη.
Σε πεξίπησζε ιήςεο ππεξβνιηθήο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηνλ γηαηξό ζαο, ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή ην Κέληξν Δειεηεξηάζεσλ (ηει. 210
77.93.777).

2.8

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ :
Οη πεξηζζόηεξν ζπλήζεηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πνπ
επεξεάδνπλ ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη ζε ιίγεο εκέξεο, αθόκα
θαη αλ ε ζεξαπεία ζπλερίδεηαη.
Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηαμηλνκεκέλεο θαηά ζύζηεκα θαη ζπρλόηεηα είλαη νη
αθόινπζεο:
Δέξκα θαη εμαξηήκαηα: Αζπλήζεηο: θλεζκόο / εμάλζεκα.
Δηαηαξαρέο θεληξηθνύ θαη πεξηθεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο : Σπλήζεηο: Κεθαιαιγία.
Αζπλήζεηο : Σύγρπζε / ίιηγγνο / δάιε / ζπαζκνί.
Αθνή θαη αηζνπζαίν: Αζπλήζεηο: εκβνέο / κείσζε ηεο αθνήο
Εηδηθέο αηζζήζεηο – άιια: Αζπλήζεηο : Δηαηαξαρή ηεο γεύζεσο
Γαζηξεληεξηθό: Πνιύ ζπρλέο : δπζπεςία. Σπλήζεηο : θνηιηαθό άιγνο / λαπηία /
δπζθνηιηόηεηα / έκεηνο / κεηεσξηζκόο / αλνξεμία. Αζπλήζεηο: δηάξξνηα / γαζηξεληεξηθή
αηκνξξαγία / κέιαηλεο / αηκνξξαγία από ην νξζό.
Καξδηναγγεηαθό, γεληθά: Αζπλήζεηο: Υπέξηαζε
Καξδηνγγεηαθά, αγγεηαθά εμσθαξδηαθά : Αζπλήζεηο : παξνδηθό ηζραηκηθό επεηζόδην /
εγθεθαιηθή αηκνξξαγία
Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα: Αζπλήζεηο : δύζπλνηα / ινηκώμεηο ηνπ αλσηέξσ αλαπλεπζηηθνύ.
Εξπζξά αηκνζθαίξηα: Αζπλήζεηο : αλαηκία
Αηκνπεηάιηα, αηκνξξαγία θαη δεκηνπξγία ζξόκβσλ: Αζπλήζεηο : επίζηαμε / αηκάησκα /
πνξθύξα / αηκνξξαγία ησλ νύισλ
Οπξνπνηεηηθό ζύζηεκα: Αζπλήζεηο : αηκαηνπξία / ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ
Σώκα ζαλ ζύλνιν: Αζπλήζεηο :δηόγθσζε ηεο θνηιίαο / ππξεηόο / ζπκπηώκαηα όπσο ηεο
γξίπεο
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Αλαθέξζεθαλ νξηζκέλα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά αληίδξαζεο θσηνεπαηζζεζίαο.
2.9

Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζηην πεπίπηυζη πος παπαλείταηε να πάπεηε κάποια
δόζη
Eαλ μεράζαηε λα πάξεηε κία δόζε ηνπ θαξκάθνπ, δελ ζα πξέπεη λα δηπιαζηάζεηε ηε
δόζε ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα πάξεηε ην θάξκαθν. Απιά πάξηε ηελ επόκελε δόζε
ζηε ζπλεζηζκέλε ώξα.

2.10

Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ :
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
Σε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη πεξάζεη, κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν.

2.11

Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ :
Τν AFLEN® πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, ζε ζεξκνθξαζία πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 25° C, θαη λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ πγξαζία.

2.12

Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών :
11/2008

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Τν θάξκαθν απηό ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα.
Δελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε,
ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξό ζαο.
 Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε
ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ
ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα
δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ.
 Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε.
 Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, γηαηί ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα
αιινηώζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο.
 Να κελ θξαηάηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ έρνπλ ήδε ιήμεη.
Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θπιάμηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά.

4.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Tν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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