ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία
Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία
lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)
ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖΖ ΠΡΟΣΟΤ
ΑΡΥΗΔΣΔ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ:
Φςιάξηε αςηό ηο θύιιο οδεγηών σπήζερ. Ίζωρ σπεηαζηεί να ηο δηαβάζεηε ξανά.
- Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
- Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα
δηθά ζαο.
- Εάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ
ή θαξκαθνπνηφ ζαο.
Σο παρόν θύλλο οδηγιών περιέτει:
1
2
3
4
5
6.

Ση είλαη ην Zanidip θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Zanidip
Πψο λα πάξεηε ην Zanidip
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Zanidip
Λνηπέο πιεξνθνξίεο

1.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

Σν Zanidip αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη Αληαγσληζηέο Δηαχισλ Αζβεζηίνπ
(παξάγσγα δηπδξνππξηδίλεο). Σν Zanidip ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πςειήο
αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ είλαη επίζεο γλσζηή σο ππέξηαζε ζε ελήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ (δε
ζπληζηάηαη γηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ).
2.

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP

ΜΖΝ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΔ ΣΟ ΓΗΑΣΡΟ Α:
 Εάλ είζηε αιιεξγηθφο (έρεηε ππεξεπαηζζεζία) ζηελ πδξνρισξηθή ιεξθαληδηπίλε ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ησλ δηζθίσλ Zanidip.
 Εάλ είραηε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα πνπ είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηα δηζθία
Zanidip (φπσο ε ακινδηπίλε, ε ληθαξδηπίλε, ε θεινδηπίλε, ε ηζξαδηπίλε, ε ληθεδηπίλε ή ε
ιαζηδηπίλε)
 ε πεξίπησζε πνπ πάζρεηε απφ θάπνηεο θαξδηαθέο παζήζεηο:
o Καξδηαθή αλεπάξθεηα πνπ δελ έρεη αληηκεησπίζηεί
o Απφθξαμε ηεο αηκαηηθήο ξνήο απφ ηελ θαξδηά
o Αζηαζή ζηεζάγρε (ζηεζάγρε εξεκίαο ή επηδεηλνχκελε)
o Εληφο ελφο κελφο κεηά απφ θαξδηαθή πξνζβνιή.
 Εάλ έρεηε ζνβαξά επαηηθά ή λεθξηθά πξνβιήκαηα.
 Εάλ παίξλεηε θάξκαθα πνπ είλαη αλαζηνιείο ηνπ ηζνελδχκνπ CYP 3A4:
o Αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα (φπσο ε θεηνθνλαδφιε ή ε ηηξαθνλαδφιε)
o Μαθξνιηδηθά αληηβηνηηθά (φπσο ε εξπζξνκπθίλε ή ε ηξνιεαλδνκπθίλε)
o Αληητηθά θάξκαθα (φπσο ε ξηηνλαβίξε).
 Εάλ παίξλεηε έλα άιιν θάξκαθν πνπ νλνκάδεηαη θπθινζπνξίλε (ρξεζηκνπνηείηαη κεηά απφ
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κεηακφζρεπζε ψζηε λα απνθεπρζεί ε απφξξηςε ηνπ κνζρεχκαηνο).
Μαδί κε γθξέηπθξνπη ή ρπκφ γθξέηπθξνπη.

Με ρξεζηκνπνηήζεηε ην Zanidip εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
ελφηεηα Κχεζε θαη Θειαζκφο).
ΠΡΟΔΞΣΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΜΔ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΔ ΣΟΝ ΓΗΑΣΡΟ Α Δ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ:
 Έρεηε θάπνηεο άιιεο θαξδηαθέο παζήζεηο ή εάλ έρεηε βεκαηνδφηε ή εάλ έρεηε πξνυπάξρνπζα
ζηεζάγρε.
 Έρεηε πξνβιήκαηα κε ην ήπαξ ή ηνπο λεθξνχο ή εάλ θάλεηε αηκνθάζαξζε.
ΥΡΖΖ ΑΛΛΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ:

Παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ παίξλεηε ρσξίο
ηαηξηθή ζπληαγή

Εάλ παίξλεηε β-αλαζηνιείο φπσο κεηνπξνιφιε, δηνπξεηηθά ή αλαζηνιείο ηνπ Α-ΜΕΑ
(θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο)

Εάλ παίξλεηε ζηκεηηδίλε (ζε δφζεηο κεγαιχηεξεο απφ 800 mg, θάξκαθν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε έιθε, δπζπεςία ή θαχζν ζηνκάρνπ)

Εάλ παίξλεηε δηγνμίλε (θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία θαξδηαθήο πάζεζεο)

Εάλ παίξλεηε κηδαδνιάκε (θάξκαθν πνπ βνεζάεη ζηνλ χπλν)

Εάλ παίξλεηε ξηθακπηθίλε (θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο)

Εάλ παίξλεηε αζηεκηδφιε ή ηεξθελαδίλε (θάξκαθα γηα ηηο αιιεξγίεο)

Εάλ παίξλεηε ακησδαξφλε ή θηληδίλε (θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηαρπθαξδίαο)

Εάλ παίξλεηε θαηλπηνΐλε ή θαξβακαδεπίλε (θάξκαθα γηα ηελ επηιεςία). Ο γηαηξφο ζα
παξαθνινπζεί ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αίκαηνο πην ζπρλά απφ φηη ζπλήζσο.
ΛΖΦΖ ΣΟΤ ZANIDIP ΜΔ ΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΠΟΣΑ

Οη αζζελείο δε ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε δηζθία
Zanidip, αθνχ απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηε δξάζε ησλ δηζθίσλ Zanidip.

Οη αζζελείο δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ γθξέηπθξνπη ή ρπκφ γθξέηπθξνπη.
ΚΤΖΖ ΚΑΗ ΘΖΛΑΜΟ
Με ρξεζηκνπνηείηε ην Zanidip εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, ή εάλ επηζπκείηε λα κείλεηε έγθπνο ή εάλ
δε ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα κέζνδν αληηζχιιεςεο.
Εάλ ιακβάλεηε ην Zanidip θαη πηζηεχεηε φηη είζηε έγθπνο, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο.
ΟΓΖΓΖΖ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
Θα πξέπεη λα πξνζέρεηε, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δάιεο, αδπλακίαο θαη θφπσζεο. Μελ
νδεγείηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε κεραλήκαηα, έσο φηνπ δηαπηζηψζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ Zanidip.
ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΟΡΗΜΔΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ZANIDIP
Εάλ έρεηε ελεκεξσζεί απφ ην γηαηξφ ζαο, φηη έρεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα φπσο δπζαλεμία
ζηε ιαθηφδε, γαιαθηνδαηκία ή ζχλδξνκν δπζαπνξξφθεζεο γιπθφδεο/γαιαθηφδεο, ζπκβνπιεπηείηε
ηνλ πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν, επεηδή ηα δηζθία πεξηέρνπλ ιαθηφδε.
3.

ΠΧ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Zanidip απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Εάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Ενήλικες: Η ζπλήζεο δφζε είλαη έλα δηζθίν Zanidip 10 mg ηελ εκέξα, ηελ ίδηα ψξα θάζε κέξα, θαη
θαηά πξνηίκεζε ην πξσί, ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ απφ ην πξφγεπκα, επεηδή έλα γεχκα κε πνιιά
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ιηπαξά απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα. Ο γηαηξφο κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα
απμήζεηε ηε δφζε, ζε έλα δηζθίν Zanidip 20 mg ηελ εκέξα, εάλ ρξεηαζηεί.
Σα δηζθία ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα κε ιίγν λεξφ.
Ηλικιφμένοι: Δελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο εκεξήζηαο δφζεο. Εληνχηνηο, ε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Αζθενείς με προβλήμαηα ζηο ήπαρ ή ηοσς νεθρούς: ε απηνχο ηνπο αζζελείο απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, θαη ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο δφζεο ζηα 20 mg πξέπεη λα
εμεηάδεηαη κε πξνζνρή.
Παιδιά: Απηφ ην θάξκαθν δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ.
Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο.
ΔΑΝ ΠΑΡΔΣΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΓΟΖ ZANIDIP ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΝΟΝΗΚΖ
Μην σπερβείηε ηην ζσνιζηώμενη δόζη.
Εάλ πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε απφ απηή πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξφο ή ζηελ πεξίπησζε
ππεξδνζνινγίαο, δεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή, θαη εάλ είλαη δπλαηφ, πάξηε καδί ζαο ηα δηζθία
θαη/ή ηνλ πεξηέθηε.
Η ππέξβαζε ηεο ζσζηήο δφζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππφηαζε θαη αξξπζκίεο ή ηαρπθαξδία. Επίζεο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο.
ΔΑΝ ΞΔΥΑΔΣΔ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP
Εάλ μεράζαηε λα πάξεηε ην δηζθίν ζαο απιά παξαιείςηε απηή ηε δφζε θαη ζπλερίζηε φπσο πξηλ. Μελ
πάξεηε δηπιή δφζε.
ΔΑΝ ΣΑΜΑΣΖΔΣΔ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP
Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Zanidip ε αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα απμεζεί μαλά. Παξαθαιείζηε
λα ζπκβνπιεχεζζε ην γηαηξφ ζαο πξηλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο.
Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο .

4.

ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Zanidip κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Κάποιες ανεπιθύμηηες ενέργειες μπορεί να είναι ζοβαρές:
Εάν παραηηρήζεηε κάποια από ασηές ηις ανεπιθύμηηες ενέργειες ενημερώζηε αμέζφς ηον
γιαηρό ζας.
πάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 1.000 αζζενείρ): ζηεζάγρε (πφλνο ζην ζηήζνο
εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηελ θαξδηά)
Πνιχ ζπάληες (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 10.000 αζζενείρ): ζσξαθηθφο πφλνο, πηψζε
ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ιηπνζπκία θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (ηα ζπκπηψκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ
θλεζκφ, εμάλζεκα θαη θλίδσζε)
Εάλ πάζρεηε απφ πξνυπάξρνπζα ζηεζάγρε, κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην
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Zanidip κπνξεί λα παξνπζηάζεηε απμεκέλε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα ή ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ θξίζεσλ.
Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο πξνζβνιήο κπνξεί λα εκθαληζζνχλ.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμηηες ενέργειες:
Όρη ζπρλέο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 100 αζζενείρ): θεθαιαιγία, δάιε, ηαρπθαξδία,
αίζζεκα παικψλ (δπλαηά ή γξήγνξα ρηππήκαηα), αηθλίδηα εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ ιαηκνχ ή
ηνπ άλσ ζψξαθα, νίδεκα ησλ αζηξαγάισλ.
πάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 1.000 αζζενείρ): ππλειία, αδηαζεζία, έκεηνο,
θανχξα, πφλνο ζην ζηνκάρη, δηάξξνηα, εμάλζεκα, κπτθφο πφλνο, πνιπνπξία, θφπσζε.
Πνιχ ζπάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 10.000): δηφγθσζε νχισλ, αιιαγέο ζηελ
επαηηθή ιεηηνπξγία (πνπ δηαπηζηψλνληαη κε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο), ζπρλνπξία.
Εάν κάποια ανεπιθύμηηη ενέργεια γίνεηαι ζοβαρή, ή αν παραηηρήζεηε κάποια ανεπιθύμηηη
ενέργεια ποσ δεν αναθέρεηαι ζηο παρόν θύλλο οδηγιών, παρακαλείζθε να ενημερώζεηε ηο
γιαηρό ή ηο θαρμακοποιό ζας.

5.

ΠΧ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ ZANIDIP

Να θσλάζζεηαι ζε μέρη ποσ δεν ηο θθάνοσν και δεν ηο βλέποσν ηα παιδιά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Zanidip κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε, ην
θνπηί θαη ζην blister. H εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.
Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο θαη ηελ πγξαζία. H αξρηθή
ζπζθεπαζία πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε μεξφ κέξνο.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην
θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΣΗ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟ ZANIDIP
Η δξαζηηθή νπζία είλαη: ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή 10 mg πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 9,4 mg
ιεξθαληδηπίλεο ή ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή 20 mg πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 18,8 mg ιεξθαληδηπίλεο
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη:
Πσρήνας διζκίοσ: ιαθηφδε κνλνυδξηθή, θπηηαξίλε κηθξνθξπζηαιιηθή, θαξβνμπκεζπιησκέλν άκπιν
λαηξηνχρν, πνβηδφλε Κ30, καγλήζην ζηεαηηθφ.
Επικάλσυη: ππξνκειιφδε, ηάιθεο, ηηηαλίνπ δηνμείδν (Ε171), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 6000 θαη
ζηδήξνπ νμείδην (Ε172).
ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΕANIDIP ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
Ζanidip 10 mg: θίηξηλα, ζηξνγγπιά, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα δηζθία, κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηελ
κία φςε. Η δηαρσξηζηηθή γξακκή ρξεζηκεχεη κφλν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζξαχζε γηα δηεπθφιπλζε ηεο
θαηάπνζεο θαη φρη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ζε ίζεο δφζεηο.
Ζandip 20 mg: ξνδ, ζηξνγγπιά, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα δηζθία, κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηελ κία
φςε.
πζθεπαζίεο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ακνηβαία δηαδηθαζία:
Σν Ζanidip δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο θπςέιεο (blisters) ησλ 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100
δηζθίσλ.
πζθεπαζίεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Ειιάδα: Σν Ζanidip δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο θπςέιεο
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(blisters) ησλ 28 δηζθίσλ.
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ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΟ
Κάηοσορ αδείαρ θςθιοθοπίαρ
Galenica AE,
Eιεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά, Σειέθσλν: 210 5281700, Fax: 210 5245939
Παπαγωγόρ
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Matteo Civitali 1 - 20148 Milan, Italy
Σξφπνο δηάζεζεο: κε ηαηξηθή ζπληαγή.
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