Choledyl
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Πξηλ αξρίζεηε λα παίξλεηε ην θάξκαθν δηαβάζηε κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γξάθνληαη ζ’ απηό ην θύιιν
νδεγηώλ.
- Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζή ζαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη
αζθαιέο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. Γελ πξέπεη λα ην
xξεζηκνπνηήζεηε γηα άιιε πάζεζε νύηε λα ην δώζεηε ζε άιια άηνκα.
- Αλ έρεηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε κε δηζηάδεηε λα
απεπζπλζείηε ζην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνηα
παξελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζ ‘απηό ην θύιιν νδεγηώλ ή θάπνην άιιν πξόβιεκα, ελεκεξώζηε ακέζσο ην
γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
- Γηα αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζ’έλα κέξνο πνπ δελ κπνξνύλ λα ηα θζάζνπλ ηα παηδηά. Γεληθά, κε θπιάηε
ηα θάξκαθα ζε ληνπιάπηα ηνπ ινπηξνύ, γηαηί ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα ηα αιινηώζνπλ θαη λα ηα θάλνπλ
επηβιαβή.

ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ονομαζία:
CHOLEDYL
ύνθεζη Δπαζηικά ζςζηαηικά:Choline theophyllinate (oxtriphylline)
Εκδοσα:
ηξόπη
Sodium citrate, citric acid anhydrous, nipasept, sucrose, ethanol 96%,
caramel flavor, water purified.
Διημήξην
Sucrose, sorbitol sol. 70 %, citric acid monohydrate, sodium citrate,
saccharin sodium, sodium chloride, water purified, glycerol, ethanol
96 %, cherry flavor.
Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην βξαδείαο απνδέζκεπζεο 400
Sucrose, Carnauba wax, hydrogenated vegetable oil (sterotex
powder HM), magnesium stearate, επηθάιπςε OPADRY PINK (talk,
hydroxypropyl cellulose E 463, polyvinyl acetate phthalate, titanium
dioxide E171, CI 77891, erythrosine lake E127, FD & C yellow E
110), polyethylene glycol (macrogol 6000).
Φαπμακοηεσνικέρ μοπθέρ:

 ηξόπη
 Διημήξην
 Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην βξαδείαο απνδέζκεπζεο

Πεπιεκηικόηηηα
ζε δπαζηική οςζία:

ηξόπη : Choline Theophyllinate 62.5 mg/5 ml πνπ αληηζηνηρεί ζε
Theophylline anhydrous 40 mg/5 ml
Διημήξην : Choline Theophyllinate 100 mg/5 ml πνπ αληηζηνηρεί ζε
Theophylline anhydrous 63.65 mg/5 ml
Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην βξαδείαο απνδέζκεπζεο 400
Choline Theophyllinate 400 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε
Theophylline anhydrous 256 mg/tab
ηξόπη, Διημήξην : Φηάιε ησλ 200 ml
Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην βξαδείαο απνδέζκεπζεο :
Kνπηί ησλ 30 δηζθίσλ

Πεπιγπαθή – ςζκεςαζία:

Φαπμακοθεπαπεςηική
καηηγοπ.:

Παξάγσγν μαλζίλεο, Βξνγρνδηαζηαιηηθό
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Δικαιούσορ,Παπαζκεςαζηήρ
&Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ:

GALENICA A.E., Διεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά Σει. : 210 5281700

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Γενικέρ πληποθοπίερ :
Σν CHOLEDYL πεξηέρεη σο δξαζηηθό ζπζηαηηθό Choline theophyllinate, (oxtriphylline) πνπ
είλαη ην κεηά ρνιίλεο άιαο ηεο ζενθπιιίλεο. Παξνπζηάδεη ηζρπξή βξνγρνδηαζηαιηηθή δξάζε,
πνπ νθείιεηαη ζε ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ησλ βξόγρσλ.
Ενδείξειρ :
Βξνγρηθό άζζκα, νμύ πλεπκνληθό νίδεκα, ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα όηαλ ν
βξνγρόζπαζκνο είλαη αλαζηξέςηκνο (ζπηξνκεηξηθόο έιεγρνο).
Ανηενδείξειρ :
Τπεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν.
Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη :
Πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ζηεζάγρε, νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ,
θαξδηαθή αλεπάξθεηα, επαηηθή αλεπάξθεηα, ππέξηαζε, ππεξζπξενεηδηζκό, πεπηηθό έιθνο.
Δπίζεο, ζθόπηκνο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ επηπέδσλ ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα θπξίσο ζε
πεξηπηώζεηο καθξνρξόληαο ρνξήγεζεο.
Πξνζνρή ζηε ζπγρνξήγεζε κε ζπκπαζνκηκεηηθά θάξκαθα.
ε παηδηά θάησ ησλ 30 κελώλ απαηηείηαη εμαηνκίθεπζε ηεο δνζνινγίαο.
Οη θαπληζηέο ρξεηάδνληαη αύμεζε ηεο δνζνινγίαο θαηά 50-100 %.
Αφορά μόνο διζκία βραδείας αποδέζμεσζης: Η αζθάιεηα θαη ε αποηειεζκαηηθόηεηα
τορήγεζες ηες κορθής βραδείας αποδέζκεσζες ζεοθσιιίλες ζε παηδηά θάηω ηωλ 6 εηώλ δελ
έτεη αποδεητζεί. Να αποθεύγεηαη ε τορήγεζή ηες ελ ιόγω κορθής ζηελ ειηθία ασηή.
Επίζες γηα ηης κορθές βραδείας αποδέζκεσζες είλαη ζθόπηκος ο έιεγτος ηες πσθλόηεηας
ζεοθσιιίλες ζηο αίκα, ηδίως όηαλ αρτηθά τρεζηκοποηείηαη ζηο ζσγθεθρηκέλο αζζελή θαη
επηπιέολ όηαλ είλαη απαραίηεηε ε προζζήθε θαη άιιωλ θαρκάθωλ, ηα οποία επερεάδοσλ ηο
κεηαβοιηζκό ηες ζεοθσιιίλες.
Xνξήγεζε θαηά ηε γαινπρία : Σν θάξκαθν εθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια θαη κπνξεί λα
πξνθαιέζεη επεξεζηζηόηεηα ζην βξέθνο.
Aλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ :
Δξπζξνκπθίλε ή ηξνιεαλδνκπθίλε θαη ιηλθνκπθίλε, ζηκεηηδίλε απμάλνπλ
ηα επίπεδα ηεο ζενθπιιίλεο ζην αίκα κέρξη θαη ηνμηθόηεηαο.
Σν εκβόιην ηεο γξίππεο κπνξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα ηεο ζενθπιιίλεο
ζην αίκα.
Πξνπξαλνιόιε (κείσζε δξαζηηθόηεηαο πξνπξαλνιόιεο - κείσζε
βξνγρνδηαζηαιηηθήο δξάζεο ζενθπιιίλεο).
Η ζενθπιιίλε εληζρύεη ηε δηνπξεηηθή δξάζε ησλ ζεηαδηδηθώλ δηνπξεηηθώλ
θαη ηεο θνπξνζεκίδεο.
Η θαηλνβαξβηηάιε απμάλεη ην κεηαβνιηζκό ηεο ζενθπιιίλεο δηόηη
πξνθαιεί ελδπκηθή επαγσγή.
Ο ζπλδπαζκόο ζενθπιιίλεο κε ζπκπαζνκηκεηηθά θάξκαθα (θπξίσο
εθεδξίλε) κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηέγεξζε από ην ΚΝ εηδηθόηεξα ζηα
παηδηά.
ε ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε κε θηλνιόλεο, ηα επίπεδά ηεο ζενθπιιίλεο ζην
αίκα απμάλνληαη.
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Δοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ :
Δάλ δελ δνζεί άιιε ηαηξηθή νδεγία, ε ζπληζηώκελε δνζνινγία είλαη σο εμήο
Ενήλικες :
ηξόπη :
15 ml 4 θνξέο ηελ εκέξα.
Διημήξην :
10 ml 4 θνξέο ηελ εκέξα.
Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην βξαδείαο απνδέζκεπζεο 400 :
1 δηζθίν 400 mg 2 θνξέο ηελ εκέξα.
Παιδιά :
2-9 εηώλ
:
6.2 mg/kg βάξνπο ζώκαηνο θάζε 6 ώξεο
9-16 εηώλ
:
4.7 mg/kg βάξνπο ζώκαηνο θάζε 6 ώξεο
Βρέφη
6 έσο 52 εβδνκάδσλ :
[(0.2 x ειηθία ζε εβδνκάδεο)+5.0] x kg βάξνπο ζώκαηνο= mg αλά 24σξν.
ΜΕΓΘΣΗ ΔΟΟΛΟΓΘΑ :
1-9 εηώλ
:
37.5 mg/kg εκεξεζίσο
9-12 εηώλ
:
31 mg/kg εκεξεζίσο
12-16 εηώλ
:
28 mg/kg εκεξεζίσο
16 θαη άλσ
:
20 mg/kg εκεξεζίσο
Τπεπδοζολογία - ανηιμεηώπιζη :
Η αληηκεηώπηζε απνζθνπεί ζηελ ειάηησζε ηεο απνξξόθεζεο ηεο ζενθπιιίλεο θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. ηα άηνκα πνπ δηαηεξνύλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο ζπληζηάηαη
πξόθιεζε εκεηνύ, ελώ ζηα άιια πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ κε ελδνηξαρεηαθό ζσιήλα. Καηόπηλ πξέπεη λα θάλνπκε πιύζε ζηνκάρνπ θαη
ρνξήγεζε ελεξγνύ άλζξαθνο.
Η δηέγεξζε ηνπ ΚΝ ζηνπο ελήιηθεο κπνξεί λα ειεγρζεί κε 0.1-0.3 mg/kg ελδνθιέβηαο
δηαδεπάκεο. Η ππόηαζε θαη ην shock αληηκεησπίδνληαη κε ρνξήγεζε πγξώλ, απνθεύγνληαο ηε
ρξήζε αγγεηνξπζκηζηηθώλ.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσο Αζελώλ : 210 7793777
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ :
Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (λαπηία, έκεηνη, αλνξεμία, επηγαζηξηθό βάξνο).
Καξδηαθέο αξξπζκίεο (ηαρπαξξπζκία, βξαδπαξξπζκία).
παζκνί, νμεία ππνμαηκία, θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή έρνπλ πεξηγξαθεί θπξίσο κεηά
ελδνθιέβηα έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ.
Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποϊόνηορ :
Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία.
ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν.
Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποϊόνηορ :
Θεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 25 C.

ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ
Tο θάπμακο αςηό σοπηγείηαι με απλή ιαηπική ζςνηαγή.
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