PILmeropinj2.1-CY

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το ασθενή
Archifar 500mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα/ διάλυµα προς έγχυση
Archifar 1g κόνις για ενέσιµο διάλυµα/ διάλυµα προς έγχυση
Μεροπενέµη {Meropenem}
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό
το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατα της
ασθένειάς τους είναι ίδια µε τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό ή
το νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Archifar και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Archifar
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Archifar
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Archifar
6. Περιεχόµενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Archifar και ποια είναι η χρήση του
To Archifar ανήκει σε µια οµάδα αντιβιοτικών φαρµάκων που ονοµάζονται καρβαπενέµες. Δρα
σκοτώνοντας τα βακτήρια που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιµώξεις.
●

Λοίµωξη που επηρεάζει τους πνεύµονες (πνευµονία)

●

Πνευµονικές και βρογχικές λοιµώξεις σε ασθενείς που υποφέρουν από κυστική ίνωση

●

Επιπλεγµένες λοιµώξεις του ουροποιητικού

●

Επιπλεγµένες ενδοκοιλιακές λοιµώξεις

●

Λοιµώξεις κατά τη διάρκεια ή µετά τον τοκετό
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●

Επιπλεγµένες λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων

●

Οξεία βακτηριακή λοίµωξη του εγκεφάλου (µηνιγγίτιδα).

Το Archifar µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που έχουν πυρετό και
υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίµωξη.
Το Archifar µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία βακτηριακής λοίµωξης του
αίµατος η οποία µπορεί να συνδεθεί µε οποιαδήποτε από τις λοιµώξεις που αναφέρονται
παραπάνω.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Archifar
Μη χρησιµοποιήσετε το Archifar :
- σε περίπτωση αλλεργίας στη µεροπενέµη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του
φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως οι πενικιλλίνες,
κεφαλοσπορίνες ή οι καρβαπενέµες διότι µπορεί να είστε αλλεργικοί και στη µεροπενέµη.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας πριν χρησιµοποιήσετε το
Archifar:
●

εάν έχετε προβλήµατα υγείας όπως προβλήµατα µε το συκώτι ή τα νεφρά.

●

εάν είχατε σοβαρή διάρροια µετά από λήψη άλλων αντιβιοτικών.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε µεροπενέµη µπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιµασία
(δοκιµασία Coombs) η οποία δείχνει την παρουσία των αντισωµάτων που µπορεί να
καταστρέψουν τα ερυθρά αιµοσφαίρια. Ο γιατρός θα το συζητήσει αυτό µαζί σας.
Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για σας, απευθυνθείτε στον γιατρό ή
τον νοσοκόµο πριν από τη χρήση του Archifar.
Άλλα φάρµακα και Archifar
Ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή µπορεί να πάρετε άλλα φάρµακα.
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Αυτό επειδή το Archifar µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης ορισµένων άλλων φαρµάκων.
Επίσης, ορισµένα φάρµακα µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του Archifar.
Ειδικότερα ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας αν παίρνετε κάποιο
από τα ακόλουθα φάρµακα:
●

προβενεσίδη (χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας)

●

βαλπροϊκό οξύ/βαλπροϊκό νάτριο/βαλπροµίδη (χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της
επιληψίας). Το Archifar δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί γιατί µπορεί να µειώσει τη
δραστικότητα του βαλπροϊκού νατρίου.

●

από του στόµατος αντιπηκτικοί παράγοντες (για την αγωγή ή την πρόληψη θρόµβων του
αίµατος).

Κύηση και θηλασµός
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε
παιδί, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το
φάρµακο. Είναι προτιµότερο να αποφύγετε τη χρήση της µεροπενέµης κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να πάρετε µεροπενέµη.
Είναι σηµαντικό να ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή έχετε σκοπό να θηλάσετε πριν
λάβετε µεροπενέµη. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρµάκου περνούν στο µητρικό γάλα. Ως εκ
τούτου, ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε µεροπενέµη ενώ θηλάζετε.
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων
Δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σχετικά µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού
µηχανηµάτων.
Το Archifar περιέχει νάτριο.
Archifar 500 mg: Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 2.0 mEq (45.05mg) νατρίου
ανά δόση 500 mg, το οποίο πρέπει να λαµβάνετε υπ’ όψιν από ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα
χαµηλού νατρίου.
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Archifar 1 g: Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 4.0 mEq (90.1mg) νατρίου ανά
δόση 1.0 g, το οποίο πρέπει να λαµβάνετε υπ’ όψιν από ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα
χαµηλού νατρίου.
Αν έχετε κάποια διαταραχή που απαιτεί έλεγχο της πρόσληψης νατρίου παρακαλείστε να
ενηµερώσετε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας.

3. Πώς να χρησιµοποιήσετε τo Archifar
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το φάρµακο αυτό αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρµακοποιού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον
νοσοκόµο σας.
Το Archifar θα χορηγηθεί ως ένεση σε µεγάλη φλέβα (ενδοφλεβίως), συνήθως από το γιατρό ή το
νοσηλευτικό προσωπικό.
Η διάρκεια της ένεσης µπορεί να είναι 5 λεπτά ή ανάµεσα στα 15 και 30 λεπτά. Ο γιατρός θα
αποφασίσει το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα χορηγηθεί το Archifar.
Πρέπει να σας χορηγείται το φάρµακο την ίδια ώρα κάθε µέρα.
Ενήλικες
•

Η δόση εξαρτάται από το είδος της λοίµωξης που έχετε, το που βρίσκεται η λοίµωξη
στον οργανισµό και πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τη δόση που
χρειάζεται.

•

Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως µεταξύ 500mg και 2g. Συνήθως λαµβάνεται µια
δόση κάθε οκτώ ώρες. Ωστόσο µπορεί να λάβετε µία δόση λιγότερο συχνά αν έχετε
προβλήµατα µε τα νεφρά σας.

Παιδιά και εφήβους
• Η δόση για παιδιά µεγαλύτερα των 3 µηνών µέχρι και 12 ετών καθορίζεται σύµφωνα µε
την ηλικία και το βάρος του παιδιού. Η συνήθης δόση είναι µεταξύ 10 mg και 40 mg
µεροπενέµης για κάθε kg βάρους. Η συγκεκριµένη δόση χορηγείται κάθε 8 ώρες. Σε
παιδιά µε βάρος µεγαλύτερο από 50 kg χορηγείται η δόση ενηλίκων.

Πως θα σας χορηγηθεί το Archifar
●

Το Archifar θα σας δοθεί σαν ένεση ή έγχυση σε µεγάλη φλέβα.

●

Ο γιατρός ή ο νοσοκόµος θα σας χορηγήσουν το Archifar.
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●

Παρόλα αυτά, µερικοί ασθενείς, γονείς και φροντιστές ασθενών είναι εκπαιδευµένοι να
χορηγούν το Archifar στο σπίτι. Οδηγίες για να γίνει αυτό περιλαµβάνονται σε αυτό το φύλλο
οδηγιών χρήσης (στην παράγραφο µε τίτλο «Οδηγίες για χρήση του Archifar από τον ίδιο τον
ασθενή ή από κάποιον άλλο στο σπίτι»). Πάντα να χρησιµοποιείτε το Archifar ακριβώς όπως
σας έχει πει ο γιατρός σας. Αν δεν είστε σίγουροι πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.

●

Η ένεση σας δεν πρέπει να αναµιγνύεται ή να προστίθεται σε διαλύµατα που περιέχουν άλλα
φάρµακα.

●

Η ένεση µπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή µεταξύ 15 και 30 λεπτά. Ο γιατρός σας θα
σας ενηµερώσει πως θα χορηγήσετε το Archifar.

● Κανονικά οι ενέσεις σας πρέπει να γίνονται την ίδια ώρα κάθε ηµέρα.
Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Archifar από την κανονική
Εάν κατά λάθος χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση από αυτή που σας έχουν συνταγογραφήσει,
επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκοµείο.
Εάν ξεχάσετε να χρησιµοποιήσετε το Archifar
Εάν παραλείψετε µία δόση, θα πρέπει να σας χορηγηθεί το συντοµότερο δυνατό. Εάν πλησιάζει η
ώρα για την επόµενη δόση τότε παραλείψτε αυτή που χάσατε.
Μην πάρετε διπλή δόση (δύο ενέσεις συγχρόνως) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Archifar
Μην σταµατήσετε να λαµβάνετε το Archifar µέχρι να σας το πει ο γιατρός σας.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά µε τη χρήση αυτού του φάρµακου ρωτήστε τον γιατρό ή
τον νοσοκόµο σας.
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες,
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
Αν εκδηλώσετε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, σταµατήστε να παίρνετε µεροπενέµη και
απευθυνθείτε άµεσα σε γιατρό. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία. Τα σηµεία
µπορεί να περιλαµβάνουν ξαφνική εκδήλωση:
•

σοβαρού εξανθήµατος, φαγούρας ή κνησµού στο δέρµα.
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•

οίδηµα (πρήξιµο) στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα ή σε άλλα µέρη του σώµατος.

•

δύσπνοια, συριγµού (σφύριγµα) ή δυσκολία στην αναπνοή.

Βλάβη στα ερυθροκύτταρα (µη γνωστή συχνότητα- η συχνότητα δε µπορεί να εκτιµηθεί µε
βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα)
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν:
•

µη αναµενόµενη δύσπνοια.

•

κόκκινα ή καφέ ούρα.

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες, απευθυνθείτε
αµέσως στον γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες:
Συχνές (µπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 10 ασθενείς)
•

πόνος στο στοµάχι

•

αίσθηµα ναυτίας (ναυτία)

•

αδιαθεσία (έµετος).

•

διάρροια.

•

πονοκέφαλος.

•

δερµατικό εξάνθηµα, φαγούρα στο δέρµα.

•

πόνος και φλεγµονή.

•

αυξηµένος αριθµός αιµοπεταλίων στο αίµα (φαίνεται σε έλεγχο αίµατος).

•

αλλαγές σε αποτελέσµατα αναλύσεων αίµατος, περιλαµβανοµένων ελέγχων για την
λειτουργία του ήπαρ σας.

Όχι συχνές (µπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 100 ασθενείς)
•

αλλαγές στο αίµα - µειωµένος αριθµός αιµοπεταλίων (πιο εύκολος µωλωπισµός),
αυξηµένος αριθµό µερικών λευκών αιµοσφαιρίων, µειωµένος αριθµό άλλων λευκών
αιµοσφαιρίων και αυξηµένη ποσότητα µίας ουσίας που ονοµάζεται «χολερυθρίνη». Ο
γιατρός σας µπορεί να κάνει κάποιες αιµατολογικές εξετάσεις ανά διαστήµατα.

•

αλλαγές σε αποτελέσµατα αιµατολογικών αναλύσεων,

συµπεριλαµβανοµένων

εξετάσεων για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών σας.
•

αίσθηµα αιµωδίας, µυρµηκιάσεις

•

λοιµώξεις του στόµατος (µυκητώδης στοµατίτιδα) ή του κόλπου που οφείλονται σε
µύκητες (άφθα).
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Σπάνιες (µπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 1000 ασθενείς)
•

κρίσεις (σπασµοί).

Άλλες πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες (άγνωστης συχνότητας-η συχνότητα δεν µπορεί να
εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα)
•

φλεγµονή εντέρου µε διάρροια.

•

πόνος/σκληρότητα φλέβας στο σηµείο της ένεσης.

•

άλλες µεταβολές στο αίµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν συχνές λοιµώξεις, πυρετό
και πονόλαιµο. Ο γιατρός µπορεί να ζητήσει να υποβληθείτε σε αιµατολογικές εξετάσεις
ανά διαστήµατα.

•

ξαφνική εκδήλωση σοβαρού εξανθήµατος ή φλυκταινών (φουσκάλες) ή ξεφλούδισµα
του δέρµατος. Αυτό µπορεί να συσχετίζεται µε ψηλό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις.

•

Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας που περιλαµβάνουν πυρετό, δερµατικό εξάνθηµα
και µεταβολές στις εξετάσεις αίµατος που ελέγχουν τη λειτουργία του ήπατος (αυξηµένα
επίπεδα ηπατικών ενζύµων) και µία αύξηση σε ένα τύπο των λευκοκυττάρων
(ηωσινοφιλία)

και

διογκωµένους

λεµφαδένες.

Μπορεί

να

υπάρχουν

σηµεία

πολυοργανικής διαταραχής ευαισθησίας γνωστής ως σύνδροµο DRESS.
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας στις
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: +357 22
608649. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Archifar
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα
παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φαρµακευτικό αυτό προϊόν.
Μετά την ανασύσταση: Τα ανασυσταµένα διαλύµατα για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει να
χρησιµοποιούνται αµέσως. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχής της ανασύστασης και του
τέλους της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µία ώρα.
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Μην καταψύχετε το ανασυσταµένο διάλυµα.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην
εξωτερική συσκευασία µετά την {ΗΜ. ΛΗΞ}. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του
µήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµατα. Ρωτήστε τον
φαρµακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα
µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόµενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Archifar
- Η δραστική ουσία είναι µεροπενέµη. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 500mg ή 1g µεροπενέµη ως
τριϋδρική µεροπενέµη (meropenem trihydrate).
- Το άλλο συστατικό είναι ανθρακικό νάτριο.
Εµφάνιση του Archifar και περιεχόµενα της συσκευασίας
Το Archifar είναι άσπρη µέχρι ελαφριά κίτρινη κρυσταλλική σκόνη για διάλυµα για
ένεση/έγχυση.
Η σκόνη τοποθετείται σε γυάλινα φιαλίδια για 20ml και 30 ml.
Συσκευασίες µε 1, 10, 25, 50 και 100 φιαλίδια είναι διαθέσιµες.
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Medochemie Ltd, Κωνσταντινουπόλεως 1-10, 3011 Λεµεσός, Κύπρος
Παρασκευαστής
Medochemie Ltd., Factory C, Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιοµηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου,
Λεµεσός, Κύπρος
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: 06/2016
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Συµβουλή/Ιατρική εκπαίδευση
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία λοιµώξεων που προκαλούνται από βακτήρια.
Δεν έχουν καµία δράση σε λοιµώξεις που προκαλούνται από ιούς.
Μερικές φορές µία λοίµωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε µια
αντιβιοτική θεραπεία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους για να συµβεί αυτό είναι διότι τα
βακτήρια που προκαλούν τη λοίµωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που έχει ληφθεί. Αυτό
σηµαίνει ότι µπορούν να επιβιώσουν και ακόµα να πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του
αντιβιοτικού.
Τα βακτήρια µπορoύν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά για πολλούς λόγους.
Χρησιµοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά µπορείτε να βοηθήσετε ώστε να µειωθεί η
πιθανότητα να γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά σ’ αυτά.
Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί µία θεραπεία µε ένα αντιβιοτικό έχει σκοπό να θεραπεύσει
µόνο την τρέχουσα ασθένειά σας. Δίνοντας προσοχή στις ακόλουθες συµβουλές θα βοηθήσετε να
εµποδιστεί η ανάπτυξη αντοχής των βακτηρίων που θα µπορούσαν να σταµατήσουν τη δράση
του αντιβιοτικού.
1. Είναι πολύ σηµαντικό να λαµβάνετε τα αντιβιοτικά στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για
το σωστό αριθµό ηµερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην επισήµανση και εάν δεν καταλαβαίνετε
κάτι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός εάν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και
πρέπει να τα χρησιµοποιείται µόνο για τη θεραπεία της λοίµωξης για την οποία έχουν
συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία είχαν συνταγογραφηθεί σε άλλους ανθρώπους
ακόµα και εάν είχαν µία λοίµωξη παρόµοια µε τη δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για σας σε άλλους ανθρώπους.
5. Εάν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό όταν έχετε ολοκληρώσει τη θεραπεία σύµφωνα µε τις
οδηγίες του γιατρού σας πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρµακείο για την
κατάλληλη απόρριψή του.
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Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε επαγγελµατίες του τοµέα της
υγειονοµικής περίθαλψης:
Οδηγίες χορήγησης του Archifar στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο στο σπίτι
Mερικοί ασθενείς, γονείς και άτοµα που φροντίζουν τον ασθενή έχουν εκπαιδευτεί να χορηγούν
το Archifar στο σπίτι.
Προσοχή – Πρέπει να χορηγείτε το Archifar µόνο στον εαυτό σας ή σε κάποιο άλλο άτοµο
στο σπίτι µόνο µετά από εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσοκόµο.
Ένεση
Η µεροπενέµη που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ενδοφλέβια ένεση εφόδου πρέπει να
ανασυσταθεί µε αποστειρωµένο ύδωρ για ενέσιµα µέχρι την τελική συγκέντρωση των 50 mg/ml.
Έγχυση
Για ενδοφλέβια έγχυση τα φιαλίδια µε τη µεροπενέµη µπορεί να ανασυσταθούν απευθείας µε
νάτριο χλωριούχο 9 mg/ml (0,9%) ή µε διαλύµατα γλυκόζης για έγχυση 50 mg/ml (5%) µέχρι την
τελική συγκέντρωση των 1 έως 20 mg/ml.
Πώς να ετοιµάσετε αυτό το φάρµακο
● Το φάρµακο πρέπει να αναµιχθεί µε κάποιο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει την
ποσότητα του διαλύτη που θα χρησιµοποιήσετε.
● Χρησιµοποιήστε το διάλυµα αµέσως µόλις το ετοιµάσετε. Μην καταψύχεται το διάλυµα.
Πώς να ετοιµάσετε αυτό το φάρµακο
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα καλά. Προετοιµάστε µια καθαρή περιοχή
προετοιµασίας.
2. Πάρτε ένα φιαλίδιο Archifar από τη συσκευασία. Ελέγξτε το φιαλίδιο και την ηµεροµηνία
λήξης. Ελέγξτε εάν το φιαλίδιο είναι ανέπαφο και δεν έχει φθορές.
3. Αφαιρέστε το πώµα επισφράγισης και καθαρίστε το ελαστικό πώµα µε ένα µαντηλάκι µε
οινόπνευµα. Αφήστε το ελαστικό πώµα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε µία καινούρια αποστειρωµένη βελόνα σε µία καινούρια αποστειρωµένη
σύριγγα χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Αναρροφήστε τη συνιστώµενη ποσότητα του στείρου «Water for injection» µέσα στη σύριγγα.
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Η απαιτούµενη ποσότητα υγρού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δόση Archifar

Ποσότητα του «Water for injection» που
χρειάζεται για αραίωση

500

mg

(χιλιοστά

του 10 ml (χιλιοστά του λίτρου)

γραµµαρίου)
1 g (γραµµάριο)

20 ml

1,5 g

30 ml

2g

40 ml

Παρακαλείσθε να σηµειώσετε: Εάν η συνταγογραφούµενη δόση του Archifar είναι
µεγαλύτερη του 1 g, πρέπει να χρησιµοποιήσετε περισσότερα από 1 φιαλίδιο Archifar. Τότε
µπορείτε να αναρροφήσετε το υγρό από τα δύο φιαλίδια σε µία σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαµέσου του κέντρου του ελαστικού πώµατος και εγχύστε
τη συνιστώµενη ποσότητα του ύδατος για ενέσιµα `Water for Injection` µέσα στο φιαλίδιο ή
στα φιαλίδια του Archifar.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε το φιαλίδιο καλά για 5 δευτερόλεπτα
περίπου, ή µέχρι όλη η σκόνη να έχει διαλυθεί. Καθαρίστε το ελαστικό πώµα για µία φορά
ακόµα µε ένα καινούριο µαντηλάκι µε οινόπνευµα και αφήστε το ελαστικό πώµα να
στεγνώσει.
8. Σπρώξτε το έµβολο µέχρι τέλους µέσα στη σύριγγα και περάστε πάλι τη βελόνα διαµέσου του
ελαστικού πώµατος. Καθώς κρατάτε και τη σύριγγα και το φιαλίδιο, αναστρέψτε το φιαλίδιο.
9. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της βελόνας παραµένει µέσα στο υγρό και τότε τραβήξτε προς τα
πίσω το έµβολο. Αναρροφήστε όλο το υγρό από το φιαλίδιο µέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και απορρίψτε το άδειο φιαλίδιο σε ένα
ασφαλές µέρος.
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, µε τη βελόνα να δείχνει προς τα πάνω. Χτυπήστε ελαφρά τη
σύριγγα έτσι ώστε οι φυσαλίδες στο υγρό να µετακινηθούν προς το πάνω µέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα σπρώχνοντας ελαφρά το έµβολο µέχρι να φύγει ο αέρας.
13.Εάν χρησιµοποιείτε το Archifar στο σπίτι, απορρίψτε οποιεσδήποτε βελόνες και τα
εξαρτήµατα της έγχυσης που έχετε χρησιµοποιήσει µε τον κατάλληλο τρόπο. Εάν ο γιατρός
σας αποφασίσει να διακόψει τη θεραπεία σας, απορρίψτε κάθε αχρησιµοποίητο Archifar µε
τον ενδεδειγµένο τρόπο.
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Χορηγώντας την ένεση
Το φάρµακο αυτό µπορεί να χορηγηθεί είτε µέσω µίας µικρής κάνουλας ή ενός φλεβικού
καθετήρα ή µέσω εισόδου ή κεντρικής γραµµής.
Χορηγώντας το Archifar µέσω µίας µικρής κάνουλας ή ενός φλεβικού καθετήρα
1. Aφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε προσεκτικά τη βελόνα στο δοχείο σας µε
τα αιχµηρά αντικείµενα.
2. Σκουπίστε την άκρη της µικρής κάνουλας ή του φλεβικού καθετήρα µε ένα µαντηλάκι µε
οινόπνευµα και αφήστε τη να στεγνώσει. Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη
σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έµβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για
περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, βγάλτε τη
σύριγγα και ξεπλύνετε την κάνουλα όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσοκόµος σας.
5. Κλείστε το καπάκι της κάνουλας και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο δοχείο σας µε
τα αιχµηρά αντικείµενα.
Χορηγώντας το Archifar µέσω µιας εισόδου ή κεντρικής γραµµής
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραµµής, καθαρίστε το τέλος της γραµµής µε ένα
µαντηλάκι µε οινόπνευµα και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Συνδέστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έµβολο στη σύριγγα ώστε να χορηγείτε το
αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, βγάλτε τη
σύριγγα και ξεπλύνετε τη γραµµή όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσοκόµος σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούριο καθαρό καπάκι στη κεντρική σας γραµµή και προσεκτικά
απορρίψτε τη σύριγγα στο δοχείο σας µε τα αιχµηρά αντικείµενα.
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