ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
1.1 RAZIMAX Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg/tab Διυδρική
αζιθροµυκίνη
1.2 Σύνθεση ●Δραστική ουσία: Azithromycin Dihydrate
●Έκδοχα: Calcium hydrogen phosphate anhydrous, starch
pregelatinised, crospovidone, sodium lauryl sulfate, magnesium
stearate. Σύνθεση επικάλυψης: hypromellose, titanium dioxide E 171,
CI 77891, lactose monohydrate, glycerol triacetate.
1.3 Φαρµακοτεχνική µορφή: Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
1.4 Περιεκτ/τα σε δραστική ουσία: Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο
περιέχει azithromycin dihydrate ισοδύναµη µε 500mg azithromycin.
1.5 Περιγραφή-Συσκευασία: Κουτί που περιέχει ένα blister PVC/PVDC/AL των 3,
6 ή 9 δισκίων.
1.6 Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβιοτικό
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Rafarm Α.Ε.Β.Ε., Κορίνθου 12, Νέο Ψυχικό, 154 51
Αθήνα
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Κύπρου: Rafarm Α.Ε.Β.Ε., Κορίνθου 12, Νέο
Ψυχικό, 154 51 Αθήνα
1.8 Παρασκευαστής: Rafarm Α.Ε.Β.Ε., Παιανία Αττικής, 19002, Αττική-Ελλάδα
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες:
Το RAZIMAX περιέχει αζιθροµυκίνη, ένα αντιβιοτικό φάρµακο. Τα αντιβιοτικά
χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία λοιµώξεων από µικρόβια.
2.2 Ενδείξεις:
Το RAZIMAX ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιµώξεων προκαλούµενων από
ευαίσθητους µικροοργανισµούς, όπως οι λοιµώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού
συστήµατος περιλαµβανοµένης της βρογχίτιδας και της πνευµονίας – µόνο επί
αποµονώσεως παθογόνου, ευαίσθητου in vitro στην αζιθροµυκίνη (για την πνευµονία
βλέπε τη σηµείωση στο τέλος των ενδείξεων), των λοιµώξεων του δέρµατος και των
µαλακών µορίων, της µέσης ωτίτιδας και των λοιµώξεων του ανωτέρου
αναπνευστικού συστήµατος περιλαµβανόµενης της ιγµορίτιδας, της φαρυγγίτιδας και
της αµυγδαλίτιδας.
Ειδικά, στην στρεπτοκοκκική αµυγδαλίτιδα πρέπει να χρησιµοποιείται ως
εναλλακτική θεραπεία, σε ασθενείς στους οποίους δεν µπορεί να χορηγηθεί η
θεραπεία πρώτης επιλογής. Η πενικιλλίνη είναι το σύνηθες φάρµακο εκλογής για τη
θεραπεία της φαρυγγίτιδας που οφείλεται στον Streptococcus pyogenes
περιλαµβανόµενης και της προφυλάξεως από τον ρευµατικό πυρετό. Η αζιθροµυκίνη
είναι γενικά αποτελεσµατική για την εκρίζωση των στρεπτόκοκκων από τον
στοµατοφάρυγγα, αλλά δεν υπάρχουν επί του παρόντος δεδοµένα που να
κατοχυρώνουν την αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης στην προφύλαξη από τον
ρευµατικό πυρετό.
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Στις σεξουαλικώς µεταδιδόµενες νόσους στον άνδρα και στη γυναίκα το RAZIMAX
ενδείκνυται για τη θεραπεία των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του γεννητικού
συστήµατος των οφειλοµένων σε Chlamydia trachomatis. Ενδείκνυται επίσης για τη
θεραπεία του µαλακού έλκους που οφείλεται στον Haemophilus ducreyi στους
άνδρες. Λόγω του µικρού αριθµού γυναικών που έλαβαν µέρος στις κλινικές
µελέτες, η αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης στην θεραπεία του µαλακού
έλκους στις γυναίκες, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς.
Επίσης ενδείκνυται και για τη θεραπεία των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του
γεννητικού συστήµατος που οφείλονται σε µη πολυανθεκτικά στελέχη της Neisseria
gonorrhoeae.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αποκλεισθούν συνυπάρχουσες λοιµώξεις
οφειλόµενες στο Treponema pallidum.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αζιθροµυκίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται επί ασθενών µε
πνευµονία, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του
στόµατος εξ αιτίας µετρίου βαθµού ή βαρείας λοίµωξης ή λόγω ύπαρξης
οποιουδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
•
•
•
•
•

ασθενείς προσβληθέντες από ενδονοσοκοµειακά παθογόνα
ασθενείς µε γνωστή ή πιθανολογούµενη µικροβιαιµία
ασθενείς απαιτούντες εισαγωγή σε Νοσοκοµείο
ηλικιωµένοι ή εξασθενηµένοι ασθενείς ή
ασθενείς µε συνυπάρχοντα σηµαντικά προβλήµατα υγείας τα οποία µπορεί να
επηρεάσουν την ικανότητα αντίδρασης των προς τη νόσο (περιλαµβανοµένων
της ανοσοκαταστολής ή της λειτουργικής ασπληνίας).

2.3 Αντενδείξεις:
Το RAZIMAX δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς µε ιστορικό αλλεργικών
αντιδράσεων στην αζιθροµυκίνη ή σε άλλο µακρολίδιο, σε σοβαρή ηπατική και
νεφρική ανεπάρκεια, στην κύηση και τη γαλουχία και σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16
ετών. Η ταυτόχρονη χορήγηση µακρολιδίων µε σιζαπρίδη αντενδείκνυται.
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
2.4.1 Γενικά:
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις ή διάρροια θα πρέπει να
ενηµερώσετε αµέσως το γιατρό σας. Σε περίπτωση πνευµονίας, πρέπει απαραίτητα να
συµβουλευτείτε το γιατρό σας επειδή το RAZIMAX δεν χρησιµοποιείται σε όλες τις
µορφές πνευµονίας.
2.4.2 Ηλικιωµένοι:
Το φάρµακο χρησιµοποιείται στην ίδια δόση και στους ηλικιωµένους ασθενείς.
2.4.3 Κύηση:
Η ασφαλής χρήση του φαρµάκου στην κύηση δεν έχει καθοριστεί, γι΄αυτό και δεν θα
πρέπει να χορηγείται σ΄αυτές τις περιπτώσεις.
2.4.4 Γαλουχία:
Η ασφαλής χρήση του φαρµάκου στη γαλουχία δεν έχει καθοριστεί, γι΄αυτό και δεν
θα πρέπει να χορηγείται σ΄αυτές τις περιπτώσεις.
2.4.5 Παιδιά:
Η χρήση του φαρµάκου δεν ενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.
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2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και στον χειρισµό µηχανηµάτων:
Το φάρµακο δεν φαίνεται να επιδρά στην ικανότητα του ασθενούς για οδήγηση ή τον
χειρισµό µηχανηµάτων.
2.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα:
• Γενικά το RAZIMAX δεν πρέπει να συγχορηγείται µε αντιόξινα, µε
παράγωγα Ergot καθώς και µε σιζαπρίδη.
• Κατά τη συγχορήγηση µε καρβαµαζεπίνη, µεθυλπρεδνιζολόνη, θεοφυλλίνη,
διδανοσίνη και ριφαµπουτίνη δεν παρατηρήθηκε σηµαντική αλληλεπίδραση.
΄Οµως έχει παρατηρηθεί ουδετεροπενία σε ασθενείς που βρίσκονταν υπό
θεραπεία ταυτόχρονα µε αζιθροµυκίνη και ριφαµπουτίνη.
• Όταν η σιµετιδίνη χορηγήθηκε δύο (2) ώρες πριν την αζιθροµυκίνη δεν
παρατηρήθηκε µεταβολή της φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης.
• Η συγχορήγηση µε κυκλοσπορίνη πρέπει να εξετάζεται µε προσοχή. Εάν
είναι απαραίτητη, πρέπει να παρακολουθούνται οι πυκνότητες της
κυκλοσπορίνης και να προσαρµόζεται ανάλογα η δοσολογία.
• Σε ταυτόχρονη χορήγηση µε διγοξίνη πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
δυνατότητα αύξησης των πυκνοτήτων της διγοξίνης.
• Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης µε την τερφεναδίνη δεν µπορεί να
αποκλεισθεί εντελώς.
• Σε ταυτόχρονη χορήγηση µε τριαζολάµη αυξάνεται η φαρµακολογική δράση
της τριαζολάµης.
• Λόγω της πιθανότητας ενίσχυσης του αντιπηκτικού αποτελέσµατος σε
συγχορήγηση της αζιθροµυκίνης µε από του στόµατος κουµαρινικά
αντιπηκτικά, πρέπει να γίνεται συχνή παρακολούθηση του χρόνου
προθροµβίνης στην παραπάνω περίπτωση.
• Η χορήγηση αζιθροµυκίνης αύξησε τις συγκεντρώσεις της φωσφορυλιωµένης
ζιδοβουδίνης στα περιφερικά µονοπύρηνα.
Γενικά σε συγχορήγηση του RAZIMΑΧ µε άλλα φάρµακα πρέπει να συµβουλευτείτε
το γιατρό σας.
2.6 Δοσολογία: Τα δισκία RAZIMAX µπορεί να λαµβάνονται µε ή χωρίς τροφή και
πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα.
Ενήλικες (άνω των 16 ετών): Για τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα η δόση
είναι 1000 mg του φαρµάκου λαµβανόµενη σαν απλή δόση από το στόµα. Για όλες
τις άλλες ενδείξεις η ολική δόση είναι 1500 mg χορηγούµενη σε ηµερήσιες δόσεις
500 mg για 3 ηµέρες.
Σαν εναλλακτική θεραπεία η ίδια ολική δόση του φαρµάκου µπορεί να χορηγηθεί σε
διάστηµα 5 ηµερών ως εξής: 500 mg την πρώτη ηµέρα και 250 mg ηµερησίως από
την 2η έως και την 5η ηµέρα της θεραπείας.
2.7 Υπερδοσολογία – Αντιµετώπιση:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας απαιτείται η εφαρµογή γενικών συµπτωµατικών και
υποστηρικτικών µέτρων θεραπείας, ανάλογα µε την περίπτωση.
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2.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες:
Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να παρατηρηθούν ενίοτε:
Γαστρεντερικό σύστηµα: ανορεξία, ναυτία, έµετοι/διάρροια, αλοιφοειδή κόπρανα,
δυσπεψία, επιγαστρικά ενοχλήµατα (πόνος/κολικός), δυσκοιλιότητα, µετεωρισµός,
ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα και σπάνια επίχρισµα της γλώσσας. Εδικές αισθήσεις:
διαταραχές της ακοής που µπορεί να περιλαµβάνουν µείωση της ακουστικής
ικανότητας, κώφωση και/ή εµβοές. Σπανίως έχουν αναφερθεί περιστατικά
διαταραχών της γεύσης.
Ουροποιογεννητικό σύστηµα: Διάµεσος νεφρίτις και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Αιµοποιητικό σύστηµα: θροµβοκυτοπενία. ΄Ηπαρ και χοληφόροι οδοί: διαταραχές
της ηπατικής λειτουργίας που περιλαµβάνουν ηπατίτιδα και χολοστατικό ίκτερο,
όπως επίσης ελάχιστες περιπτώσεις ηπατικής νέκρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας.
Μυοσκελετικό σύστηµα: αρθραλγία. Ψυχιατρικές: επιθετική συµπεριφορά,
νευρικότητα, αλυσµός και άγχος. Αναπαραγωγικό σύστηµα: κολπίτιδα.
Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό σύστηµα: ζάλη/ίλιγγοι, σπασµοί , κεφαλαλγία,
υπνηλία, παραισθησίες και υπερκινητικότητα. Λευκά αιµοσφαίρια/RES: παροδικά
επεισόδια ελαφράς ουδετεροπενίας έχουν παρατηρηθεί ενίοτε σε κλινικές µελέτες.
Εξαρτήµατα του δέρµατος: αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν κνησµό,
εξάνθηµα, φωτοευαισθησία, οίδηµα, κνίδωση και αγγειοοίδηµα. Σπανίως, έχουν
παρουσιαστεί σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις που συµπεριλαµβάνουν το πολύµορφο
ερύθηµα, το σύνδροµο Stevens Johnson και την τοξική επιδερµική νεκρόλυση.
Καρδιαγγειακό σύστηµα: αίσθηµα παλµών και αρρυθµίες περιλαµβανοµένης και της
κοιλιακής ταχυκαρδίας. Γενικές: αδυναµία, µονιλίαση και αναφυλαξία.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει
κάποια δόση: Εάν πρέπει να λαµβάνετε το φάρµακο σε κανονικά χρονικά
διαστήµατα και παραλείψετε µία δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το
ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόµενη δόση µη λάβετε
τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.
2.10 Ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος: Αναγράφεται στην εξωτερική και
εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία αυτή έχει παρέλθει µην το
χρησιµοποιήσετε.
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:
Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 25°C. Φυλάξτε το φάρµακο µακριά
από τα παιδιά.
2.12 Ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
-

-

-

-

Το φάρµακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας µόνο για το συγκεκριµένο
ιατρικό σας πρόβληµα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτοµα ή να το
χρησιµοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουµένως να έχετε
συµβουλευτεί το γιατρό σας.
Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα µε το
φάρµακο, ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηµατικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν
το φάρµακο που λαµβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενηµέρωση για το ιατρικό
σας πρόβληµα µη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό
σας ή το φαρµακοποιό σας.
Για να είναι αποτελεσµατικό και ασφαλές το φάρµακο που σας χορηγήθηκε
θα πρέπει να λαµβάνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε µε
προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρµακο που σας χορηγήθηκε.
Να µη διατηρείτε τα φάρµακα σε ερµάρια του λουτρού, γιατί η ζέστη και η
υγρασία µπορεί να αλλοιώσουν το φάρµακο και να το καταστήσουν επιβλαβές
για την υγεία σας.
Να µην κρατάτε φάρµακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν
λήξει.
Για µεγαλύτερη ασφάλεια φυλάξτε όλα τα φάρµακα σε ασφαλές µέρος µακριά
από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Το φάρµακο αυτό χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή.
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