Ipecavom® Syrup
(Ipecacuanha liquid extract)
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1

Ipecavom Σιρόπι 1000 mg/15ml.
®

1.2 Σύνθεση
Δραστική ουσία: Ipecacuanha liquid extract.
Έκδοχα: Ipecavom® σιρόπι 1000mg/15ml:
propylparaben E216, carmellose sodium, water.

Glycerol,

sucrose,

methylparaben

E218,

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
Σιρόπι.
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
®
Ipecavom σιρόπι 1000mg/15ml: Κάθε 15ml σιροπιού περιέχουν 1000mg Ipecacuanha liquid
extract.
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία
®
Ipecavom σιρόπι 1000mg/15ml: Δύο φιαλίδια των 15ml συσκευάζονται σε χάρτινο κουτί.
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
Αντίδοτο για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων.
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας
Ελλάδα: ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής.
Κύπρος: Κ.ΤΣΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, Τ.Θ. 56495, Λεμεσός.
1.8 Παρασκευαστής
ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες
Το Ipecavom® είναι ένα ειδικό σιρόπι που περιέχει ως δραστικό συστατικό Ipecacuanha liquid
extract και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης π.χ. σε δηλητηριάσεις για να προκληθεί
έμετος.
2.2 Ενδείξεις
Πρόκληση εμέτου σε δηλητηριάσεις από του στόματος.
2.3 Αντενδείξεις
Η χορήγηση του Ipecavom® αντενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται σε κώμα.
Επίσης αντενδείκνυται όταν έχουν καταποθεί ουσίες που προκαλούν σπασμούς π.χ. στρυχνίνη, ή
ουσίες διαβρωτικές (αλκάλεα, ισχυρά οξέα), ή προϊόντα αποστάξεως πετρελαίου (βενζίνη,
κηροζίνη, πετρέλαια), λιθανθρακελαίου, διαλυτικών χρωμάτων και καθαριστικών υγρών.
2.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Να μην χορηγείται συγχρόνως με ενεργό άνθρακα ή άλλες προσροφητικές ουσίες.
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
Καμμία γνωστή.
2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
α. Παιδιά 6-12 μηνών: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 5-10ml (1/3 - 2/3 του φιαλιδίου).
β. Παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 15ml, δηλαδή ένα
φιαλίδιο.

γ. Ενήλικες: Η συνήθης θεραπευτική δόση είναι 30ml, δηλαδή 2 φιαλίδια σε εφάπαξ χορήγηση.
Μετά τη λήψη του Ipecavom® χορηγούνται 100-200ml νερό. Αν δεν προκληθεί έμετος σε 20-25
λεπτά, η δόση επαναλαμβάνεται. Αν σε 20 λεπτά μετά την δεύτερη δόση δεν προκληθεί έμετος,
θα πρέπει να ακολουθήσει πλύση στομάχου για την αποφυγή συστηματικών τοξικών
εκδηλώσεων.
2.7 Yπερδοσολογία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν περιγράφονται στην προτεινόμενη δοσολογία.
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση
Δεν εφαρμόζεται.
2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή
έχει παρέλθει μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2.11
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25oC.
2.12

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 7-5-2008.

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 συμβουλευθεί τον γιατρό σας.
• Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε
αμέσως τον γιατρό ή τον 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 τον γιατρό ή τον 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 στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το
φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
• Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.
• Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
• Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατήστε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το Ipecavom® χορηγείται με ιατρική συνταγή.

ELPEN

ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95, 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: (210) 6039326-9, FAX: (210) 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
ΑΘΗΝΑ: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 11, 11528 ΤΗΛ.: (210) 7488711
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΦΟΙΝΙΚΑΣ,
ΤΗΛ. (2310)-459920-1

