ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ribavirin Aurobindo 200 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Ριµπαβιρίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού 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 ή τον φαρµακοποιό σας
Η συνταγή γι’ αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους
είναι ίδια µε τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώσετε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
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Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1.

Τι είναι το Ribavirin Aurobindo και ποια είναι η χρήση του

Η ριµπαβιρίνη, η οποία είναι το αντιικό δραστικό συστατικό του Ribavirin Aurobindo, αναστέλλει
τον πολλαπλασιασµό πολλών τύπων ιών, συµπεριλαµβανοµένων των ιών της ηπατίτιδας C(µπορεί να
προκαλέσουν µία λοίµωξη του ήπατος που είναι γνωστή ως ηπατίτιδα C).
Το Ribavirin Aurobindo χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, εκτός από
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α και πεγκιντερφερόνη άλφα-2β για τη θεραπεία κάποιων χρόνιων µορφών
της ηπατίτιδας C.
Το Ribavirin Aurobindo θα πρέπει µόνο να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, εκτός
από πεγκιντερφερόνη άλφα-2α και πεγκιντερφερόνη άλφα-2β να θεραπεία ηπατίτιδας C. Δεν θα
πρέπει να λαµβάνεται µόνο του.
Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων, εκτός από την πεγκιντερφερόνη
άλφα-2α και πεγκιντερφερόνη άλφα-2β, που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη Ribavirin
Aurobindo.
2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Ribavirin Aurobindo

Μην πάρετε το Ribavirin Aurobindo:
•
σε περίπτωση αλλεργίας στη ριµπαβιρίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του
φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
•
σε περίπτωση που είστε έγκυος ή θηλάζετε (βλ. παράγραφο «Κύηση και θηλασµός»).
•
σε περίπτωση που έχετε υποστεί καρδιακή προσβολή, ή αν υποφέρατε από άλλη σοβαρή
καρδιακή νόσο τους τελευταίους έξι µήνες.

•

σε περίπτωση αιµατολογικής διαταραχής όπως η δρεπανοκυτταρική αναιµία ή η µεσογειακή
αναιµία (αποδυνάµωση και καταστροφή των ερυθροκυττάρων).

Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε τη Ribavirin Aurobindo. Μην πάρετε τη Ribavirin Aurobindo σε συνδυασµό µε
φάρµακα που ονοµάζονται ιντερφερόνες ή πεγκιντερφερόνες εάν έχετε προχωρηµένη ηπατική νόσο
(π.χ. το δέρµα σας έχει κιτρινωπή απόχρωση και έχετε περίσσεια υγρού στην κοιλιακή χώρα).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας προτού πάρετε το Ribavirin Aurobindo.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία (βλ. παράγραφο «Κύηση,
θηλασµός και γονιµότητα »).
σε περίπτωση που είστε άνδρας και η γυναίκα σύντροφός σας είναι σε αναπαραγωγική ηλικία
(βλ. παράγραφο « Κύηση, θηλασµός και γονιµότητα »).
σε περίπτωση που έχετε προβλήµατα µε την καρδιά σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
είστε υπό προσεκτική παρακολούθηση. Συνιστάται καρδιογράφηµα (ECG ή
ηλεκτροκαρδιογράφηµα) πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
σε περίπτωση που εµφανίσετε πρόβληµα µε την καρδιά σας µαζί µε επίµονη κόπωση. Αυτό
µπορεί να οφείλεται σε αναιµία που προκαλείται από το Ribavirin Aurobindo.
σε περίπτωση που είχατε κάποτε αναιµία (ο κίνδυνος ανάπτυξης αναιµίας είναι µεγαλύτερος σε
γυναίκες απ’ότι σε άνδρες, γενικά).
σε περίπτωση που έχετε πρόβληµα µε τα νεφρά σας. Η αγωγή µε Ribavirin Aurobindo µπορεί
να χρειαστεί να ελαττωθεί.
εάν έχετε υποβληθεί σε µεταµόσχευση οργάνου (ήπατος ή νεφρού) ή είναι προγραµµατισµένο
να κάνετε στο εγγύς µέλλον
σε περίπτωση που εµφανίσετε συµπτώµατα αλλεργικής αντίδρασης όπως δυσκολία στην
αναπνοή, βρογχόσπασµο, ξαφνικό πρήξιµο του δέρµατος και των βλεννογόνων, φαγούρα και
εξανθήµατα. Η αγωγή µε Ribavirin Aurobindo πρέπει να διακοπεί αµέσως και να ζητήσετε
αµέσως ιατρική βοήθεια.
εάν είχατε ποτέ κατάθλιψη ή αναπτύσσετε συµπτώµατα σχετιζόµενα µε κατάθλιψη (π.χ.
συναισθήµατα λύπης, κατήφεια κλπ) όσο λαµβάνετε αγωγή µε Ribavirin Aurobindo (βλέπε
παράγραφο 4).
σε περίπτωση που η ηλικία σας είναι µικρότερη των 18 ετών. Η αποτελεσµατικότητα και
ασφάλεια του σ Ribavirin Aurobindo ε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή ιντερφερόνη
άλφα-2α δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς σε ασθενείς µικρότερους των 18 ετών.
σε περίπτωση που έχετε συν-λοίµωξη µε HIV και λαµβάνετε οποιαδήποτε φαρµακευτικά
προϊόντα κατά του ιού HIV.
εάν έχετε διακόψει προηγούµενη θεραπεία για ηπατίτιδα C λόγω αναιµίας ή χαµηλού αριθµού
αιµοσφαιρίων.

Πριν από την έναρξη της αγωγής µε Ribavirin Aurobindo, η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να
ελέγχεται σε όλους τους ασθενείς. Ο γιατρός σας θα ζητήσει αιµατολογικές εξετάσεις πριν από την
έναρξη της αγωγής µε Ribavirin Aurobindo. Οι αιµατολογικές εξετάσεις θα πρέπει να
επαναλαµβάνονται µετά από 2 και 4 εβδοµάδες θεραπείας, και κατόπιν τούτου όσο συχνά κρίνει ο
γιατρός σας ότι είναι απαραίτητο.
Αν είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να κάνετε τεστ εγκυµοσύνης πριν την έναρξη
της αγωγής µε Ribavirin Aurobindo, κάθε µήνα, κατά τη διάρκεια της αγωγής και για 4 µήνες µετά
την ολοκλήρωση αυτής (βλ. παράγραφο « Κύηση, θηλασµός και γονιµότητα »).

Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες συνδέονται ειδικότερα µε την Ribavirin Aurobindo που
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ιντερφερόνη άλφα-2α και πεγκιντερφερόνη άλφα-2α,
παρακαλώ ανατρέξτε στα φύλλα οδηγιών χρήσης των πιο πάνω φαρµακευτικών προίοντων για πιο
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα ασφάλειας:
• Ψυχιατρικές επιδράσεις και επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (όπως κατάθλιψη,
αυτοκτονική ιδεοποίηση, απόπειρα αυτοκτονίας και επιθετική συµπεριφορά, κλπ). Αναζητήστε
επείγουσα φροντίδα εάν παρατηρήσετε ότι γίνεστε καταθλιπτικοί ή έχετε σκέψεις αυτοκτονίας ή
κάποια αλλαγή στη συµπεριφορά σας. Μπορεί να θέλετε να ζητήσετε από ένα µέλος της
οικογένειάς σας ή στενό σας φίλο να σας βοηθήσει να µείνετε σε εγρήγορση για συµπτώµατα
κατάθλιψης ή αλλαγές στη συµπεριφορά
• Σοβαρή οφθαλµική διαταραχή
• Οδοντικές και περιοδοντικές διαταραχές: Έχουν αναφερθεί διαταραχές στα δόντια και τα ούλα, ,
σε ασθενείς που λάµβαναν θεραπεία συνδυασµού µε Ribavirin Aurobindo και πεγκιντερφερόνη
άλφα –2α.. Θα πρέπει να βουρτσίζετε πολύ καλά τα δόντια σας δύο φορές ηµερησίως και να
υποβάλλεστε τακτικά σε οδοντιατρικές εξετάσεις. Επιπροσθέτως, κάποιοι ασθενείς µπορεί να
κάνουν έµετο. Αν έχετε αυτή την αντίδραση, εξασφαλίστε ότι θα ξεπλύνετε πολύ καλά το στόµα
σας µετά από αυτή.
• Αναστολή της ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους που µπορεί να µην είναι αναστρέψιµη για
ορισµένους ασθενείς
Άλλα φάρµακα και Ribavirin Aurobindo
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή µπορεί να
πάρετε άλλα φάρµακα.
Ασθενείς που έχουν επίσης λοίµωξη HIV: Ενηµερώστε το γιατρό σας αν λαµβάνετε αγωγή για τη
λοίµωξη HIV.
Η γαλακτική οξέωση (συσσώρευση γαλακτικού οξέος στον οργανισµό, λόγω της οποίας γίνεται το
αίµα όξινο) και η επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας είναι ανεπιθύµητες ενέργειες που
συσχετίζονται µε την ισχυρή αντιρετροϊκή αγωγή (HAART), ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο έναντι
του HIV. Αν λαµβάνετε ισχυρή αντιρετροϊκή αγωγή, η προσθήκη του Ribavirin Aurobindo στην
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή την ιντερφερόνη άλφα – 2α µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο που
διατρέχετε να πάθετε γαλακτική οξέωση ή ηπατική ανεπάρκεια. Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί
για σηµεία και συµπτώµατα αυτών των καταστάσεων.
Αν λαµβάνετε ζιδοοβουδίνη ή σταβουδίνη, επειδή είστε θετικός στον HIV ή υποφέρετε από AIDS
είναι πιθανό το Ribavirin Aurobindo να µειώσει τη δράση αυτών των φαρµάκων. Συνεπώς, θα σας
γίνονται τακτικά αιµατολογικές εξετάσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι η λοίµωξη HIV δεν
επιδεινώνεται. Αν επιδεινωθεί, ο γιατρός σας µπορεί να αποφασίσει να διακόψει την αγωγή Ribavirin
Aurobindo που σας χορηγείται. Επιπροσθέτως, ασθενείς που λαµβάνουν ζιδοβουδίνη σε συνδυασµό
µε Ribavirin Aurobindo και ιντερφερόνες άλφα διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης αναιµίας.
Συγχορήγηση Ribavirin Aurobindo και διδανοσίνης (η οποία είναι µια αγωγή κατά του HIV) δεν
συνιστάται. Κάποιες ανεπιθύµητες ενέργειες της διδανοσίνης (πχ. προβλήµατα στο συκώτι,
µούδιασµα και πόνος στα χέρια και / ή τα πόδια, παγκρεατίτιδα) µπορεί να εµφανιστούν συχνότερα.
Οι ασθενείς που λαµβάνουν αζαθειοπρίνη σε συνδυασµό µε ριµπαβιρίνη και πεγκιντερφερόνη
διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών αιµατολογικών διαταραχών.
Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε τη Ribavirin Aurobindo.

Η ριµπαβιρίνη µπορεί να παραµείνει στον οργανισµό σας µέχρι και για 2 µήνες, οπότε θα πρέπει να
ελέγξετε µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας την έναρξη θεραπείας µε οποιοδήποτε από τα άλλα
φάρµακα που αναφέρονται σ’αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.
Το Ribavirin Aurobindo µε τροφή και ποτό
Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ribavirin Aurobindo λαµβάνονται κανονικά δύο φορές την
ηµέρα µε φαγητό (πρωί και βράδυ) και θα πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα.
Κύηση, θηλασµός και γονιµότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,
ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρµακο.
To Ribavirin Aurobindo µπορεί να είναι πολύ επιβλαβές για το αγέννητο παιδί. Μπορεί να
προκαλέσει γενετικές ανωµαλίες. Αν είστε γυναίκα ασθενής, είναι κατά συνέπεια πολύ σηµαντικό να
αποφύγετε να µείνετε έγκυος κατά τη διάρκεια της αγωγής και για 4 µήνες µετά την διακοπή της
θεραπείας. Το Ribavirin Aurobindo µπορεί επίσης να βλάψει το σπέρµα και έτσι να έχει επιβλαβή
επίδραση στο έµβρυο (αγέννητο παιδί), για το λόγο αυτό, αν είστε άνδρας ασθενής, είναι πολύ
σηµαντικό για την σύντροφό σας, να αποφύγει να µείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της αγωγής και για
7 µήνες µετά τη λήξη της θεραπείας.
Aν είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και λαµβάνετε Ribavirin Aurobindo, πρέπει να έχετε
αρνητικό τεστ εγκυµοσύνης πριν από τη θεραπεία, κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και για
4 µήνες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε µια αποτελεσµατική µέθοδο
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της περιόδου που κάνετε αυτή τη θεραπεία και για 4 µήνες µετά τη
διακοπή αυτής. Αυτό µπορεί να συζητηθεί µε το γιατρό σας. Αν ο άνδρας σύντροφός σας λαµβάνει
θεραπεία µε Ribavirin Aurobindo, παρακαλείσθε να διαβάσετε την παράγραφο «Αν είστε άνδρας».
Aν είστε άνδρας και λαµβάνετε Ribavirin Aurobindo, µην έχετε σεξουαλική επαφή µε έγκυο γυναίκα
εκτός αν χρησιµοποιήσετε προφυλακτικό. Αυτό θα µειώσει την πιθανότητα µεταφοράς οποιασδήποτε
ποσότητας ριµπαβιρίνης στο σώµα της εγκύου. Αν η γυναίκα σύντροφός σας δεν είναι έγκυος τώρα,
αλλά βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να κάνει τεστ εγκυµοσύνης κάθε µήνα κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και για 7 µήνες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Εσείς ή η σύντροφός σας
πρέπει να χρησιµοποιείτε µια αποτελεσµατική µέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της περιόδου
που κάνετε αυτή τη θεραπεία και για 7 µήνες µετά τη διακοπή αυτής. Αυτό µπορεί να συζητηθεί µε
το γιατρό σας. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο «Αν είσθε γυναίκα» αν η γυναίκα σύντροφός σας
λαµβάνει θεραπεία µε Ribavirin Aurobindo.
Δεν είναι γνωστό αν το Ribavirin Aurobindo εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Οι γυναίκες δεν θα
πρέπει να θηλάζουν όσο λαµβάνουν Ribavirin Aurobindo καθώς αυτό µπορεί να βλάψει το µωρό. Αν
η θεραπεία µε Ribavirin Aurobindo είναι απαραίτητη, ο θηλασµός θα πρέπει να διακοπεί.
Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε τη Ribavirin Αurobindo για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων
Το Ribavirin Aurobindo έχει πολύ µικρή επίδραση στην ικανότητα σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε
µηχανήµατα.
Παρόλα αυτά, η πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή ιντερφερόνη άλφα-2α µπορεί να προκαλέσει υπνηλία,
κόπωση ή σύγχυση. Μην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε εργαλεία ή µηχανές, αν εµφανίσετε οποιοδήποτε
από αυτά τα συµπτώµατα.
3.

Πώς να πάρετε το Ribavirin Aurobindo

Πάντοτε να παίρνετε το φάρµακο αυτό αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρµακοποιού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.
Η συνιστώµενη δόση κυµαίνεται από 800mg έως 1200 mg/ ηµέρα ανάλογα µε άλλα φαρµακευτικά
προϊόντα εκτός πεγκιντερφερόνη άλφα-2a και πεγκιντερφερόνη άλφα-2b που χρησιµοποιείτε σε
συνδυασµό µε Ribavirin Aurobindo.
800mg/ηµέρα: Λάβετε 2 δισκία Ribavirin Aurobindo 200mg το πρωί και 2 δισκία το βράδυ
1000mg/ηµέρα: Λάβετε 2 δισκία Ribavirin Aurobindo 200mg το πρωί και 3 δισκία το βράδυ
200mg/ηµέρα: Λάβετε 3 δισκία Ribavirin Aurobindo 200mg το πρωί και 3 δισκία το βράδυ
Σε περίπτωση θεραπείας συνδυασµού µε άλλα φάρµακα, εκτός από πεγκιντερφερόνη άλφα-2α και
πεγκιντερφερόνη άλφα-2β, ακολουθήστε το δοσολογικό σχήµα που συνιστάται από το γιατρό σας και
ανατρέξτε στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων, εκτός από την πεγκιντερφερόνη άλφα2α και την πεγκιντερφερόνη άλφα-2β.
Καταπίνετε τα δισκία ολόκληρα και λαµβάνετε τα δισκία µε φαγητό.
Δεδοµένου ότι η ριµπαβιρίνη έχει τερατογενετικές επιδράσεις (µπορεί να προκαλέσει ανωµαλίες στο
έµβρυο), θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διαχείριση των δισκίων και να
αποφεύγεται τυχόν θραύση αυτών. Σε περίπτωση που αγγίξετε ακούσια κατεστραµµένα δισκία,
πλύνετε καλά µε σαπούνι και νερό οποιοδήποτε µέρος του σώµατός σας ήρθε σε επαφή µε το
περιεχόµενο του δισκίου. Σε περίπτωση παρείσφρησης σκόνης από τα δισκία στην περιοχή των
µατιών σας, ξεπλύνετε πολύ καλά µε αποστειρωµένο νερό ή νερό βρύσης εφόσον δεν υπάρχει
διαθέσιµο.
Το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται να συνεχίσετε να λαµβάνετε τα επικαλυµµένα µε υµένιο δισκία
Ribavirin Aurobindo ποικίλλει, ανάλογα µε τον τύπο του ιού που έχετε, σε συνδυασµό µε άλλα
φαρµακευτικά προϊόντα εκτός πεγκιντερφερόνη άλφα-2a και πεγκιντερφερόνη άλφα-2b, και
εξαρτάται από την ανταπόκριση στη θεραπεία και από το αν είχατε λάβει προηγούµενη θεραπεία.
Παρακαλείστε να το ελέγξετε µε το γιατρό σας και ακολουθήστε τη συνιστώµενη διάρκεια θεραπείας.
Εάν είστε άτοµο ηλικίας άνω των 65 ετών θα πρέπει να συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν
χρησιµοποιήσετε το Ribavirin Aurobindo.
Αν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Ribavirin Aurobindo είναι πολύ ισχυρή ή πολύ ασθενής,
συζητήστε το µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.
Αν εµφανιστούν ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο γιατρός σας θα
προσαρµόσει τη δόση ή θα διακόψει τη θεραπεία.
Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων, εκτός από την πεγκιντερφερόνη
άλφα-2α και πεγκιντερφερόνη άλφα-2β που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη Ribavirin
Aurobindo.
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Ribavirin Aurobindo από την κανονική
Επικοινωνήστε µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας το συντοµότερο δυνατόν.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ribavirin Aurobindo
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Αν ξεχάσετε µια δόση, πάρτε την µόλις το θυµηθείτε και συνεχίστε µε την επόµενη δόση την
προγραµµατισµένη ώρα.
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Ribavirin Aurobindo

Μόνο ο γιατρός σας µπορεί να αποφασίσει πώς θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία σας. Μην
σταµατήσετε ποτέ τη θεραπεία µόνοι σας επειδή η νόσος για την οποία τη λαµβάνετε, µπορεί να
επανέλθει ή να επιδεινωθεί.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρµακοποιό 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.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να κάνετε τακτικά αιµατολογικές
εξετάσεις για έλεγχο µεταβολών στον πληθυσµό των λευκών αιµοσφαιρίων σας (κύττταρα που
καταπολεµούν τη λοίµωξη), των ερυθρών αιµοσφαιρίων σας (κύτταρα που µεταφέρουν οξυγόνο),
των αιµοπεταλίων σας (κύτταρα πήξης του αίµατος), αλλαγές της ηπατικής λειτουργίας ή άλλων
εργαστηριακών τιµών.
Ανατρέξτε επίσης στα φύλλα οδηγιών χρήσης των άλλων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε τη Ribavirin Aurobindo για πληροφορίες σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ενέργειες των
προϊόντων αυτών.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα παρατηρήθηκαν κατά κύριο
λόγο, κατά τη χορήγηση της Ribavirin Aurobindo σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α ή
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Ενηµερώστε το γιατρό σας αµέσως αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύµητες
ενέργειες: σοβαρός θωρακικός πόνος, επίµονος βήχας, ακανόνιστοι χτύποι της καρδιάς, δυσκολία
στην αναπνοή, σύγχυση, κατάθλιψη, έντονος στοµαχικός πόνος, αίµα στα κόπρανα (ή µαύρα,
πισσώδη κόπρανα), έντονη αιµορραγία από τη µύτη, πυρετός ή ρίγη, προβλήµατα όρασης. Αυτές οι
ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να είναι σοβαρές και µπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική
περίθαλψη.
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες µε το συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα και
ριµπαβιρίνης (µπορούν να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα) είναι:
Αιµατολογικές διαταραχές:
Μεταβολικές διαταραχές:
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Διαταραχές του νευρικού
συστήµατος:
Διαταραχές αναπνευστικού
συστήµατος:
Γαστρεντερικές διαταραχές:
Δερµατικές διαταραχές:
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Γενικές διαταραχές:

Αναιµία (χαµηλά επίπεδα ερυθρών αιµοσφαιρίων), ουδετεροπενία
(χαµηλός αριθµός λευκοκυττάρων)
Απώλεια όρεξης
Καταθλιπτική διάθεση (ατονία, αρνητικά συναισθήµατα για τον
εαυτό µας ή αίσθηµα απελπισίας), αϋπνία
Πονοκέφαλος, αδυναµία συγκέντρωσης και ζάλη
Βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια
Διάρροια, ναυτία, κοιλιακός πόνος
Τριχόπτωση και δερµατικές αντιδράσεις (συµπεριλαµβανοµένης
φαγούρας, δερµατίτιδας και ξηροδερµίας)
Πόνος στις αρθρώσεις και τους µύες
Πυρετός, αδυναµία, κόπωση, τρεµούλα, ρίγη, πόνος, ερεθισµός
στο σηµείο της ένεσης και ευερεθιστότητα

Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες µε το συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα και
ριµπαβιρίνης (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα) είναι:

Λοιµώξεις:
Αιµατολογικές διαταραχές:
Ενδοκρινολογικές διαταραχές:
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Διαταραχές του νευρικού
συστήµατος:
Οφθαλµικές διαταραχές:
Διαταραχές του ώτος:
Καρδιακές διαταραχές:
Αγγειακές διαταραχές:
Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήµατος:

Γαστρεντερικές διαταραχές:

Δερµατικές διαταραχές:
Μυοσκελετικές διαταραχές:

Λοίµωξη ανώτερου αναπνευστικού, βρογχίτιδα, µυκητιασική
λοίµωξη στόµατος και έρπης (µια συχνή υποτροπιάζουσα ιογενής
λοίµωξη των χειλιών, του στόµατος)
Χαµηλός αριθµός αιµοπεταλίων (που διαταράσσουν την
ικανότητα πήξης) και διογκωµένοι λεµφαδένες
Υπερλειτουργικός και υπολειτουργικός θυρεοειδής αδένας
Μεταβολές διάθεσης/συναισθηµάτων, άγχος, επιθετικότητα,
νευρικότητα, µειωµένη ερωτική επιθυµία
Ασθενής µνήµη, λιποθυµία, µειωµένη µυϊκή δύναµη, ηµικρανία,
µούδιασµα, µυρµηκίαση, αίσθηµα καύσου, ρίγος, µεταβολές της
αίσθησης της γεύσης, εφιάλτες, υπνηλία
Θολή όραση, οφθαλµικό άλγος, φλεγµονή οφθαλµού και
ξηροφθαλµία
Ίλιγγος (αίσθηση ότι γυρίζει το δωµάτιο), πόνος στο αυτί,
κουδούνισµα στα αυτιά
Ταχυκαρδία, αίσθηµα καρδιακών παλµών, οίδηµα στα άκρα
Έξαψη, χαµηλή αρτηριακή πίεση
Αναπνευστική δυσχέρεια κατά τη διάρκεια δραστηριότητας,
ρινορραγίες, φλεγµονή µύτης και λαιµού, λοιµώξεις της µύτης και
των παραρρινίων κόλπων (περιοχές γεµάτες αέρα στα οστά της
κεφαλής και του προσώπου), ρινική καταρροή, πονόλαιµος.
Έµετος, δυσπεψία, δυσκολία κατάποσης, έλκος στο στόµα,
αιµορραγία από τα ούλα, φλεγµονή της γλώσσας και του
στόµατος, µετεωρισµός (υπερβολική ποσότητα αέρα ή αερίων),
δυσκοιλιότητα, ξηροστοµία.
Εξάνθηµα, αυξηµένη εφίδρωση, ψωρίαση, κνίδωση, έκζεµα,
ευαισθησία στο ηλιακό φως, νυχτερινοί ιδρώτες
Οσφυαλγία, φλεγµονή των αρθρώσεων, µυϊκή αδυναµία, πόνος
στα οστά, αυχενικό άλγος, µυϊκός πόνος, µυϊκές κράµπες

Διαταραχές του αναπαραγωγικού
συστήµατος:
Ανικανότητα (αδυναµία διατήρησης στύσης)
Γενικές διαταραχές:
Πόνος στο θώρακα, νόσος οµοιάζουσα µε γρίπη, κακουχία
(αδιαθεσία), λήθαργος, θερµές εξάψεις, δίψα, ελάττωση βάρους
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες µε το συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα και
ριµπαβιρίνης (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα) είναι:
Λοιµώξεις:

Λοιµώξεις κατώτερου αναπνευστικού, ουρολοίµωξη, δερµατικές
λοιµώξεις
Διαταραχές του ανοσοποιητικού: Σαρκοείδωση (περιοχές φλεγµαινόντων ιστών σε ολόκληρο το
σώµα), φλεγµονή του θυρεοειδούς
Ενδοκρινικές διαταραχές:
Διαβήτης (υψηλό σάκχαρο στο αίµα)
Μεταβολικές διαταραχές:
Αφυδάτωση
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Σκέψεις αυτοκτονίας, παραισθήσεις (µη φυσιολογικές αντιλήψεις),
οργή
Διαταραχές του νευρικού
συστήµατος:
Περιφερική νευροπάθεια (διαταραχή των νεύρων που προσβάλλει
τα άκρα)
Οφθαλµικές διαταραχές:
Αιµορραγία στον αµφιβληστροειδή (πίσω µέρος του µατιού)
Διαταραχές του ωτός και του
λαβυρίνθου:
Απώλεια ακοής
Αγγειακή διαταραχή:
Υψηλή αρτηριακή πίεση
Διαταραχές του αναπνευστικού: Βρογχόσπασµος

Γαστρεντερικές διαταραχές:
Ηπατικές διαταραχές:

Αιµορραγία από το γαστρεντερικό, φλεγµονή των χειλιών,
φλεγµονή των ούλων
Ανεπαρκής λειτουργία του ήπατος

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες µε το συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα και
ριµπαβιρίνης (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτοµα) είναι:
Λοιµώξεις:
Αιµατολογικές διαταραχές:

Καρδιακή λοίµωξη, λοίµωξη εξωτερικού ωτός
Σοβαρή µείωση των ερυθρών, των λευκών αιµοσφαιρίων και των
αιµοπεταλίων

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήµατος:
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση, συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος
(µια νόσος όπου ο οργανισµός επιτίθεται στα ίδια του τα κύτταρα),
ρευµατοειδής αρθρίτιδα (µια αυτοάνοση νόσος)
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Αυτοκτονία, ψυχωτικές διαταραχές και παραισθήσεις (σοβαρά
προβλήµατα προσωπικότητας και επιδείνωσης της φυσιολογικής
κοινωνικής λειτουργικότητας)
Διαταραχές του νευρικού
συστήµατος:
Κώµα (µια βαθιά παρατεταµένη απώλεια συνείδησης), σπασµοί,
παράλυση προσωπικού νεύρου
Οφθαλµικές διαταραχές:
Φλεγµονή και οίδηµα του οπτικού νεύρου, φλεγµονή του
αµφιβληστροειδούς, έλκος του κερατοειδούς
Καρδιακές διαταραχές:
Καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακός πόνος,
ταχυκαρδία, διαταραχές του ρυθµού ή φλεγµονή του περικαρδίου
Αγγειακές διαταραχές:
Αιµορραγία στον εγκέφαλο, αγγειίτιδα (φλεγµονής των αγγείων
του αίµατος)
Διαταραχές του
αναπνευστικού συστήµατος:
Διάµεση πνευµονία (φλεγµονή των πνευµόνων µε µοιραία
έκβαση), θρόµβοι στους πνεύµονες
Γαστρεντερικές διαταραχές:
Έλκος στοµάχου, φλεγµονή του παγκρέατος
Ηπατικές διαταραχές:
Ηπατική ανεπάρκεια, φλεγµονή των χοληφόρων πόρων, λιπώδες
ήπαρ
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Φλεγµονή των µυών
Τραυµατισµός ή δηλητηρίαση: Υπερδοσολογία µε ουσία
Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες µε το συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα και
ριµπαβιρίνης (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτοµα) είναι:
Αιµατολογικές διαταραχές:

Απλαστική αναιµία (αδυναµία του µυελού των οστών να παράγει
ερυθρά, λευκά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια).

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήµατος:
Ιδιοπαθής (ή θροµβωτική) θροµβοπενική πορφύρα (αυξηµένοι
µώλωπες, αιµορραγία, µειωµένα αιµοπετάλια, αναιµία και
εξαιρετική αδυναµία)
Οφθαλµικές διαταραχές:
Απώλεια όρασης
Διαταραχές του νευρικού
συστήµατος:
Εγκεφαλικό επεισόδιο (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια)
Δερµατικές διαταραχές:
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση / σύνδροµο Stevens Johnson /
πολύµορφο ερύθηµα (φάσµα εξανθηµάτων µε ποικίλλους βαθµούς
σοβαρότητας τα οποία µπορούν να συσχετισθούν µε φλύκταινες
στο στόµα, τη µύτη, τα µάτια και άλλους βλεννογόνους),
αγγειοοίδηµα (οίδηµα του δέρµατος και των βλεννογόνων)
Ανεπιθύµητες ενέργειες µε άγνωστη συχνότητα:

Αιµατολογικές διαταραχές:

Aµιγής ερυθροκυτταρική απλασία (µία σοβαρή µορφή αναιµίας
κατά την οποία η παραγωγή ερυθροκυττάρων µειώνεται ή
σταµατάει). Αυτή µπορεί να οδηγήσει σε συµπτώµατα όπως
αίσθηµα υπερβολικής κόπωσης και έλλειψης ενέργειας.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήµατος:
απορρίψεις ηπατικού και νεφρικού µοσχεύµατος, νόσος VogtKoyanagi Harada – µια σπάνια νόσος που χαρακτηρίζεται από
απώλεια όρασης, ακοής και µελάγχρωση δέρµατος.
Ψυχιατρικές διαταραχές:
µανία (επεισόδια υπερβολικής έξαρσης της διάθεσης) και
διπολικές διαταραχές (επεισόδια υπερβολικής έξαρσης της
διάθεσης εναλλασσόµενα µε θλίψη ή αίσθηµα απόγνωσης).
Οφθαλµικές διαταραχές:
Σπάνια µορφή αποκόλλησης αµφιβληστροειδούς µε υγρό στον
αµφιβληστροειδή

Διαταραχές του πεπτικού
συστήµατος:

Διαταραχές του µυοσκελετικού
συστήµατος:
Νεφρικές διαταραχές:

Ισχαιµική κολίτιδα (ανεπαρκής ροή αίµατος στο έντερο),
ελκώδης κολίτιδα (φλεγµονή της µεµβράνης του παχέως
εντέρου που έλκοι, οδηγώντας σε διάρροια), αλλαγή στο
χρώµα της γλώσσας
σοβαρή µυϊκή βλάβη και πόνος.
τα νεφρά σταµατούν να λειτουργούν επαρκώς, άλλα παράπονα που
υποδηλώνουν προβλήµατα στα νεφρά.

Αν έχετε συν-λοίµωξη τόσο από τον ιό HCV όσο και από τον ιό HIV και λαµβάνετε ισχυρή
αντιρετροϊκή αγωγή (HAART), η προσθήκη της ριµπαβιρίνης στη θεραπεία µε πεγκιντερφερόνη
άλφα-2α ή την ιντερφερόνη άλφα-2α µπορεί να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια µε µοιραία
κατάληξη, περιφερική νευροπάθεια (µούδιασµα, µυρµηκίαση ή πόνο στα χέρια ή τα πόδια),
παγκρεατίτιδα (τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν στοµαχικό πόνο, ναυτία και έµετο),
γαλακτική οξέωση (συσσώρευση γαλακτικού οξέος στον οργανισµό, λόγω της οποίας γίνεται το αίµα
όξινο), γρίπη, πνευµονία, ασταθές συναίσθηµα (µεταβολές της διάθεσης), απάθεια (λήθαργος),
φαρυγγολαρυγγικός πόνος (πόνος στο πίσω µέρος του στόµατος και του λαιµού), χειλίτιδα (ξηρά και
σκασµένα χείλη), επίκτητη λιποδυστροφία (αυξηµένη ποσότητα λίπους στην πάνω πλευρά της
πλάτης και του αυχένα), και χρωµατουρία (αλλαγή του χρώµατος των ούρων), ως ανεπιθύµητες
ενέργειες.
Αναφορά των ανεπιθύµητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε το γιατρό ή το 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,
Υπουργείου Υγείας, GR-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου.
5.

Πώς φυλάσσετε το Ribavirin Aurobindo

Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην
επισήµανση, στο κουτί, στο φιαλίδιο, µετά την ένδειξη Λήξη/ EXP. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η
τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται εκεί.

Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν χρειάζεται ειδικές συνθήκες φύλαξης.
Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµατα. Ρωτείστε το
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 Ribavirin Aurobindo
Η δραστική ουσία είναι ριµπαβιρίνη.
Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει ριµπαβιρίνης 200 mg.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου: Κυτταρίνη, µικροκρυσταλλική, προζελατινοποιηµένο άµυλο αραβοσίτου (άµυλο
αραβοσίτου), άµυλο καρβοξυµεθυλιωµένο νατριούχο (Τύπος Α), ποβιδόνη (K - 30), πυριτία,
κολλοειδής άνυδρη, µαγνήσιο στεατικό.
-

Επικάλυψη δισκίου: HPMC 2910/ Υπροµελόση (15cP) (E464), τιτανίου διοξείδιο (E171), τριακετινη
(E1518), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172), σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), αιθυλοκυτταρίνησ (10cP)
(E462).
Εµφάνιση του Ribavirin Aurobindo και περιεχόµενα της συσκευασίας
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκίo.
Ανοικτό ροζ, σχήµατος καψακίου, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία µε χαραγµένο ‘F’ στη µία
επιφάνειά και ‘10’ στην άλλη πλευρά.
Ribavirin Aurobindo επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία διατίθενται σε διαφανές PVC,Αλουµίνιο
αλουµινόφυλλο συσκευασίες κυψέλης από και HDPE φιάλη συσκευασίες µε πώµα
πολυπροπυλαινίου.
Μεγέθη συσκευασίας:
Συσκευασία κυψέλης: 14, 20, 28, 42, 56, 84, 112, 140 και 168 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
Συσκευασία φιάλης ΗDPE: 28, 42, 56, 112, 168 και 500 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Μάλτα
Παρασκευαστής
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Μάλτα
ή
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park
West End Road

Ruislip HA4 6QD
Ηνωµένο Βασίλειο
ή
Arrow Génériques
26 avenue Tony Garnier
69007 Lyon – Γαλλία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 11/11/2019

