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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
Topamac 25, 50, 100 θαη 200 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία
Topamac 15 θαη 50 mg θαςάθηα ζθιεξά
Σνπηξακάηε
Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηό ην
θάξκαθν.

Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Ζ ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δψζεηε ην
θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα
ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο.
Δάλ 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.
Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη:
1.
Ση είλαη ην Topamac θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2.
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Topamac
3.
Πψο λα πάξεηε ην Topamac
4.
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5.
Πψο λα θπιάζζεηαη ην Topamac
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1.

ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ TOPAMAC ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ:

Σν Topamac αλήθεη ζε κία νκάδα θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, νη νπνίεο θαινχληαη
“αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα”. Υξεζηκνπνηείηαη:
σο κνλνζεξαπεία γηα ηε ζεξαπεία θξίζεσλ ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 6
εηψλ
κε άιια θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία θξίζεσλ ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 2
εηψλ
γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκηθξαλίαο ζε ελήιηθεο
2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ TOPAMAC

Μελ πάξεηε ην Topamac

ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε ηνπηξακάηε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ζπζηαηηθφ ηνπ Topamac (αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6).
γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκηθξαλίαο εάλ είζηε έγθπνο ή κπνξείηε λα κείλεηε έγθπνο αιιά
δελ ρξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθή αληηζχιιεςε (βιέπε παξάγξαθν „θχεζε θαη
ζειαζκφο‟ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο).
Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζε εζάο, κηιήζηε κε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο
πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Topamac.

2

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Topamac
Διέγμηε κε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ πάξεηε ην Topamac εάλ:
έρεηε πξνβιήκαηα κε ηα λεθξά, εηδηθά πέηξεο ζηα λεθξά, ή αλ θάλεηε αηκνθάζαξζε
έρεηε ηζηνξηθφ αλσκαιηψλ ζην αίκα θαη ηα ζσκαηηθά πγξά (κεηαβνιηθή νμέσζε)
έρεηε επαηηθά πξνβιήκαηα
έρεηε πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθά γιαχθσκα
έρεηε πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε
αθνινπζείηε δίαηηα πινχζηα ζε ιηπαξά (θεηνγεληθή δίαηηα)
Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ηζρχεη ζε εζάο, κηιήζηε κε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ
θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Topamac.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κε δηαθφςεηε ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ ζαο ρσξίο λα ζπκβνπιεπηείηε πξψηα ην
γηαηξφ ζαο.
Πξέπεη επίζεο λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξφ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν πεξηέρεη
ηνπηξακάηε θαη ζαο δίλεηαη σο ελαιιαθηηθφ ηνπ Topamac.
Μπνξεί λα ράζεηε ζσκαηηθφ βάξνο εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε Topamac, γηα απηφ ην ιφγν ην βάξνο ζαο
πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην θάξκαθν. Δάλ ράλεηε ππεξβνιηθφ βάξνο ή
έλα παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην θάξκαθν δελ απμάλεη αξθεηά ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ, πξέπεη λα
ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο.
Μηθξφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζεξαπεχηεθαλ κε αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα φπσο είλαη ην Topamac είραλ
ζθέςεηο απηνηξαπκαηηζκνχ ή απηνθηνλίαο. Δάλ έρεηε ηέηνηνπ είδνπο ζθέςεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή,
επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξφ ζαο.

Λήςε άιισλ θαξκάθσλ
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε
πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή,
βηηακίλεο θαη θπηηθά θάξκαθα. Σν Topamac θαη νξηζκέλα άιια θάξκαθα κπνξεί λα
αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. Μεξηθέο θνξέο ε δφζε νξηζκέλσλ απφ ηα άιια θάξκαθά ζαο
ή ηνπ Topamac ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ελεκεξψζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο αλ ιακβάλεηε:
άιια θάξκαθα ηα νπνία δηαηαξάζζνπλ ή κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζθέςεο,
ζπγθέληξσζεο ή ζπληνληζκνχ ησλ κπψλ (π.ρ. θαηαζηαιηηθά θάξκαθα ηνπ θεληξηθνχ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ραιαξσηηθά κπψλ θαη θαηαζηαιηηθά).
αληηζπιιεπηηθά ράπηα. Σν Topamac κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηα αληηζπιιεπηηθά ζαο
ράπηα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά.
Δλεκεξψζηε ην γηαηξφ ζαο ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ε έκκελνο ξχζε ζαο φζν παίξλεηε
αληηζπιιεπηηθά ράπηα θαη Topamac.
Κξαηήζηε έλαλ θαηάινγν φισλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλεηε. Γείμηε απηφλ ηνλ θαηάινγν
ζηνλ γηαηξφ θαη ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ μεθηλήζεηε ηε ιήςε λένπ θαξκάθνπ.
Άιια θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο
πεξηιακβάλνπλ άιια αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, ξηζπεξηδφλε, ιίζην, πδξνρισξνζεηαδίδε,
κεηθνξκίλε, πηνγιηηαδφλε, γιηβνπξίδε, ακηηξηπηπιίλε, πξνπξαλνιφιε, δηιηηαδέκε,
βελιαθαμίλε, θινπλαξηδίλε.
3

Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ηζρχεη ζε εζάο, κηιήζηε κε ηνλ
γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Topamac.
Λήςε ηνπ Topamac κε ηξνθέο θαη πνηά
Μπνξείηε λα πάξεηε ην Topamac κε ή ρσξίο θαγεηφ. Πίλεηε πνιιά πγξά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο γηα λα απνθχγεηε ηε δεκηνπξγία πέηξαο ζηα λεθξά ελφζσ ιακβάλεηε Topamac.
Θα πξέπεη λα απνθεχγεηε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαηά ηε ιήςε ηνπ Topamac.
Κύεζε θαη ζειαζκόο
Μηιήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Topamac εάλ είζηε έγθπνο, πξνζπαζείηε
λα κείλεηε έγθπνο ή ζειάδεηε. Ο γηαηξφο ζαο ζα απνθαζίζεη αλ κπνξείηε λα πάξεηε ην
Topamac. Όπσο θαη κε άιια αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο βιάβεο
ζην αγέλλεην παηδί αλ ην Topamac ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.
Βεβαησζείηε φηη ζαο είλαη ζαθείο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ Topamac γηα
ηελ επηιεςία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.
Γελ πξέπεη λα πάξεηε ην Topamac γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκηθξαλίαο εάλ είζηε έγθπνο ή
κπνξείηε λα κείλεηε έγθπνο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθή αληηζχιιεςε.
Οη κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ ελψ ιακβάλνπλ ην Topamac πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ γηαηξφ ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ αλ ην βξέθνο εκθαλίδεη νηηδήπνηε αζπλήζηζην.
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζαο πξνηνχ πάξεηε νπνηνδήπνηε
θάξκαθν.
Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλεκάησλ
Καηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε Topamac κπνξεί λα εκθαλίζεηε δαιάδα, θφπσζε θαη
πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. Μελ νδεγείηε ή ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία ή κεραλήκαηα ρσξίο λα
έρεηε ζπδεηήζεη πξψηα κε ην γηαηξφ ζαο.
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ Topamac
Δπηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία:
Σα δηζθία Topamac πεξηέρνπλ κνλνυδξηθή ιαθηφδε. Δάλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο φηη έρεηε
δπζαλεμία ζε νξηζκέλα ζάθραξα, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο πξηλ λα πάξεηε απηφ ην
θαξκαθεπηηθφ πξντφλ.
Καςάθηα, ζθιεξά:
Σα θαςάθηα Topamac πεξηέρνπλ ζαθραξφδε. Δάλ ζαο έρεη πεη ν γηαηξφο ζαο φηη έρεηε
δπζαλεμία ζε νξηζκέλα ζάθραξα, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο πξηλ λα πάξεηε απηφ ην
θαξκαθεπηηθφ πξντφλ.
3.

ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ TOPAMAC

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Topamac απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Δάλ
έρεηε ακθηβνιίεο, ειέγμηε κε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
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Πάξηε ην Topamac αθξηβψο φπσο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί. Ο γηαηξφο ζαο ζπλήζσο ζα ζαο
μεθηλήζεη κε κηα κηθξή δφζε Topamac θαη ζα απμάλεη αξγά ηε δφζε κέρξη λα βξεζεί ε
θαιχηεξε δφζε γηα εζάο.

Σα δηζθία Topamac ζα πξέπεη λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα. Απνθχγεηε ην κάζεκα ησλ
δηζθίσλ θαζψο κπνξεί λα ζαο αθήζνπλ κηα πηθξή γεχζε.
Σα ζθιεξά θαςάθηα Topamac κπνξνχλ λα θαηαπνζνχλ νιφθιεξα ή κπνξεί λα
αλνηρζνχλ θαη ηα ζθαηξίδηά ηνπο λα πξνζηεζνχλ ζε έλα θνπηαιάθη ηνπ ηζαγηνχ
καιαθήο ηξνθήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ην ζηξφπη κήινπ,
θξέκα, παγσηφ, δεκεηξηαθά, πνπηίγθα ή γηανχξηη. Πίλεηε πγξά ακέζσο κεηά γηα λα
βεβαησζείηε φηη έρεη θαηαπνζεί φιν ην κίγκα θαγεηνχ θαη θαξκάθνπ.
Κξαηήζηε ην ζθιεξφ θαςάθην ζε φξζηα ζέζε ψζηε λα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηε
ιέμε “TOP”
Αθαηξέζηε γπξλψληαο πξνζεθηηθά ην δηάθαλν ηκήκα ηνπ θαςαθίνπ. Μπνξεί λα
ζαο θαλεί θαιχηεξε ηδέα λα ην θάλεηε απηφ πάλσ απφ κηα κηθξή πνζφηεηα
θαγεηνχ πάλσ ζηελ νπνία ζα ξίρλεηε ηα ζθαηξίδηα.
Πξνζζέζηε φιν ην πεξηερφκελν ηνπ θαςαθίνπ ζε κηα θνπηαιηά καιαθήο ηξνθήο,
θξνληίδνληαο λα δηαζθαιίζεηε φηη φιε ε ζπληαγνγξαθνχκελε δνζνινγία έρεη
πξνζηεζεί ζην θαγεηφ.
Βεβαησζείηε φηη ζα θαηαπηείηε ακέζσο νιφθιεξε ηελ θνπηαιηά κε ην κίγκα
ζθαηξηδίσλ/ηξνθήο. Απνθχγεηε ην κάζεκα. Πηείηε πγξά ακέζσο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζεηε φηη έρεηε θαηαπηεί νιφθιεξν ην κίγκα.
Μελ απνζεθεχεηε πνηέ ην κίγκα θαξκάθνπ θαη ηξνθήο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί
αξγφηεξα.
Σν Topamac κπνξεί λα ιεθζεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ έλα γεχκα. Πίλεηε
αξθεηά πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα λα απνηξέςεηε ηελ εκθάληζε ιίζσλ ζηα
λεθξά θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ Topamac.
Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Topamac από ηελ θαλνληθή
Πεγαίλεηε ακέζσο ζην γηαηξφ. Πάξηε καδί ζαο ηε ζπζθεπαζία κε ην θάξκαθφ ζαο.
Μπνξεί λα ληψζεηε ππλειία ή θφπσζε, ή λα εκθαλίζεηε κε θπζηνινγηθφ ζπληνληζκφ
ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, πξνβιήκαηα φηαλ ζεθψλεζηε θαη πεξπαηάηε, αίζζεκα
δάιεο εμαηηίαο ηεο ρακειήο αξηεξηαθήο πίεζεο ή λα εκθαλίδεηε κε θπζηνινγηθφ
θαξδηαθφ ξπζκφ ή θαηάζηαζε.
Μπνξεί λα εκθαληζηεί ππεξδνζνινγία αλ παίξλεηε άιια θάξκαθα καδί κε ην Topamac.
Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Topamac
Δάλ μεράζεηε λα πάξεηε κία δφζε, πάξηε ηε ακέζσο κφιηο ην ζπκεζείηε. Παξφια απηά,
αλ θνληεχεη ε ψξα γηα ηελ επφκελε δφζε ζαο, παξαιείςηε ηε δφζε πνπ ράζαηε θαη
ζπλερίζηε θαλνληθά. Αλ ράζεηε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ
ζαο.
Μελ πάξεηε δηπιή δφζε (δχν δφζεηο ηελ ίδηα ζηηγκή) γηα λα επαλνξζψζεηε γηα ηε δφζε
πνπ μεράζεηε.
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Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Topamac
Μελ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε απηφ ην θάξκαθν εθηφο αλ ζαο ην έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξφο
ζαο. Σα ζπκπηψκαηά ζαο κπνξεί λα επηζηξέςνπλ. Δάλ ν γηαηξφο ζαο απνθαζίζεη λα
ζηακαηήζεη απηή ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε δφζε ζαο κπνξεί λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά γηα
κεξηθέο κέξεο.
Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε επηπιένλ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο,
ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
4.

ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ

Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Topamac κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ θαη
θαζνξίδεηαη κε ρξήζε ηεο αθφινπζεο ζχκβαζεο:
πνιχ ζπρλή (επεξεάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ρξήζηε ζηνπο 10)
ζπρλή (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100)
φρη ζπρλή (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000)
ζπάληα (επεξεάδεη 1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 10.000)
πνιχ ζπάληα (επεξεάδεη ιηγφηεξνπο απφ 1 ρξήζηε ζηνπο 10.000)
κε γλσζηή (ε ζπρλφηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα).
Οη πνιύ ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ:
Απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο
Μπξκήγθηαζκα ζηα ρέξηα θαη ηα πφδηα
Νσζξφηεηα θαη ππλειία
Εάιε
Γηάξξνηα
Ναπηία
Μπνπθσκέλε κε θαηαξξνή κχηε θαη πνλφιαηκνο
Κφπσζε
Καηάζιηςε
Οη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ:
Μεηαβνιέο ζηε δηάζεζε ή ηε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγήο, ηεο
λεπξηθφηεηαο, ηεο ιχπεο
Αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο
Μείσζε ή απψιεηα ηεο φξεμεο
Μεησκέλνο αξηζκφο εξπζξνθπηηάξσλ
Μεηαβνιέο ζηε ζθέςε θαη ηελ εγξήγνξζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγρπζεο, ησλ
πξνβιεκάησλ ζπγθέληξσζεο, ηεο κλήκεο ή θαζπζηέξεζε ζηε ζθέςε
Καθή άξζξσζε ηνπ ιφγνπ
Αδεμηφηεηα ή πξνβιήκαηα ζην βάδηζκα
Αθνχζην ηξέκνπιν ηνπ βξαρίνλα, ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ
Μεησκέλν αίζζεκα επαθήο ή αίζζεζεο
Αθνχζηεο θηλήζεηο ησλ καηηψλ
Γηαηαξαγκέλε αίζζεζε ηεο γεχζεο
6

Οπηηθή δηαηαξαρή, ζακπή φξαζε, δηπιή φξαζε
Κνπδνχληζκα ησλ απηηψλ
Χηαιγία
Λαράληαζκα
Αηκνξξαγία ηεο κχηεο
Έκεηνο
Γπζθνηιηφηεηα
ηνκαρηθφ άιγνο
Γπζπεςία
Ξεξνζηνκία
Μπξκήγθηαζκα ή αηκσδία ηνπ ζηφκαηνο
Πέηξα ζηα λεθξά
πρλή νχξεζε
Δπψδπλε νχξεζε
Απψιεηα ηξηρψλ
Γεξκαηηθφ εμάλζεκα θαη/ή θλεζκψδεο δέξκα
Αξζξαιγία
Μπτθνί ζπαζκνί, κπτθέο δεζκηδψζεηο ή κπτθή αδπλακία
Θσξαθηθφ άιγνο
Ππξεηφο
Απψιεηα δπλάκεσλ
Γεληθή αίζζεζε φηη δελ αηζζάλεζηε θαιά
Αιιεξγηθή αληίδξαζε
Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ:
Κξχζηαιινη ζηα νχξα
Με θπζηνινγηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεησκέλνπ αξηζκνχ
ιεπθνθπηηάξσλ ή αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ, ή απμεκέλνπ αξηζκνχ εσζηλνθίισλ
Αθαλφληζηνο θαξδηαθφο θηχπνο ή επηβξάδπλζε ηνπ θαξδηαθνχ θηχπνπ
Πξεζκέλνη αδέλεο ζηνλ απρέλα, ηε καζράιε ή ηε βνπβσληθή ρψξα
Αχμεζε ησλ θξίζεσλ
Πξνβιήκαηα ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία
Αθνπζία εθξνή ζηέινπ απφ ην ζηφκα
Αλεζπρία ή απμεκέλε δηαλνεηηθή θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα
Απψιεηα ζπλείδεζεο
Ληπνζπκία
Αξγέο ή ειαηησκέλεο θηλήζεηο
Γηαηαξαγκέλνο ή θησρήο πνηφηεηαο χπλνο
Δπεξεαζκέλε ή δηαηαξαγκέλε αίζζεζε ηεο νζκήο
Πξνβιήκαηα γξαθήο
Αίζζεζε θηλήζεσλ θάησ απφ ην δέξκα
Οθζαικηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο μεξνθζαικίαο, ηεο ειαθξηάο
επαηζζεζίαο, ησλ αθνχζησλ δεζκηδψζεσλ, ηνπ δαθξχζκαηνο θαη ηεο κεησκέλεο φξαζεο
Μείσζε ή απψιεηα ηεο αθνήο
Βξάγρνο θσλήο
Φιεγκνλή ηνπ παγθξέαηνο
Αέξηα
Αίζζεζε θαχζνπ ζηελ θαξδηά
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Απψιεηα ηεο επαηζζεζίαο ζηελ επαθή κέζα ζην ζηφκα
Αηκνξαγνχληα νχια
Αίζζεκα πιεξφηεηαο ή ηπκπαληζκφο
Δπψδπλν αίζζεκα ή αίζζεζε θαχζνπ ζην ζηφκα
Απφπλνηα
Γηαθπγή νχξσλ θαη/ή θνπξάλσλ
Δπείγνπζα επηζπκία γηα νχξεζε
Άιγνο ζηελ πεξηνρή ησλ λεθξψλ θαη/ή ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο πνπ πξνθαιείηαη απφ
πέηξα ζηα λεθξά
Μείσζε ή απώιεηα εθίδξσζεο
Γπζρξσκαηηζκφο δέξκαηνο
Δληνπηζκέλν νίδεκα ηνπ δέξκαηνο
Γηφγθσζε ηνπ πξνζψπνπ
Γηφγθσζε ησλ αξζξψζεσλ
Μπνζθειεηηθή δπζθακςία
Απμεκέλα επίπεδα νμέσλ ζην αίκα
Υακειά επίπεδα θαιίνπ ζην αίκα
Απμεκέλε φξεμε
Απμεκέλε δίςα θαη κε θπζηνινγηθή θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ πγξψλ
Υακειή αξηεξηαθή πίεζε ή κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη φηαλ
ζεθψλεζηε φξζηνη
Δμάςεηο
Αζζέλεηα πνπ νκνηάδεη κε γξίπε
Κξχα άθξα (π.ρ. ρέξηα θαη πξφζσπν)
Πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε
Γηαηαξαρέο ζηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία (ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, απψιεηα ηεο γελεηήζηαο
νξκήο)
Φεπδαηζζήζεηο
Μεησκέλε ιεθηηθή επηθνηλσλία
πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ:
Τπεξβνιηθή επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο
Γηαηαξαγκέλε αίζζεζε ηεο νζκήο
Γιαύθσκα ην νπνίν εκπνδίδεη ην πγξό ζην κάηη πξνθαιώληαο απμεκέλε πίεζε ζην
κάηη, πόλν θαη κεησκέλε όξαζε
Νεθξηθή ζσιελαξηαθή νμέσζε
νβαξή δεξκαηηθή αληίδξαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλδξφκνπ Stevens-Johnson,
κηαο δεξκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή ζηελ νπνία ην άλσ
ζηξψκα ηνπ δέξκαηνο δηαρσξίδεηαη απφ ην θαηψηεξν, ηνπ πνιχκνξθνπ εξπζήκαηνο,
κηαο θαηάζηαζεο κε θφθθηλεο αλπςσκέλεο θνπζθάιεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ
θιχθηαηλεο
Οζκή
Γηφγθσζε ησλ ηζηψλ γχξσ απφ ην κάηη
χλδξνκν Raynaud. Μηα δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηα αηκνθφξα αγγεία ζηα δάρηπια
ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, ζηα απηηά θαη πξνθαιεί πφλν θαη επαηζζεζία ζην θξχν
Αζβεζηνπνίεζε ησλ ηζηψλ (αζβέζησζε).

8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε γλσζηήο ζπρλόηεηαο
Ζ σρξνπάζεηα είλαη κηα λφζνο ηεο σρξάο θειίδαο, ηεο κηθξήο θειίδαο ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνχο φπνπ ε φξαζε είλαη νμεία. Πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ζαο
εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα κεηαβνιή ή κείσζε ηεο φξαζεο ζαο.
Γηφγθσζε ηνπ επηπεθπθφηα ηνπ καηηνχ.
Σνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε, ε νπνία είλαη κηα ζνβαξφηεξε κνξθή ηνπ ζπλδξφκνπ
Stevens Johnson (βιέπε ηηο φρη ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο).
Δάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην
γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ TOPAMAC

Δπηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία:
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 25°C. Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία
γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία.
Καςάθηα, ζθιεξά:
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 25°C. Να πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία.
Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Topamac κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
επηζήκαλζε. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.

6.

ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ

Ση πεξηέρεη ην Topamac
Ζ δξαζηηθή νπζία είλαη ε ηνπηξακάηε.
Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ πκέλην δηζθίν ηνπ Topamac πεξηέρεη 25, 50, 100, 200 mg
ηνπηξακάηεο.
Κάζε ζθιεξφ θαςάθην ηνπ Topamac πεξηέρεη 15, 50 mg ηνπηξακάηεο.
Σα άιια ζπζηαηηθά ησλ δηζθίσλ είλαη: κνλνυδξηθή ιαθηφδε, κηθξνθξπζηαιιηθή θπηηαξίλε,
θαξβνμπκεζπιησκέλν λαηξηνχρν άκπιν, πξνδειαηηλνπνηεκέλν άκπιν, ζηεαηηθφ καγλήζην,
θεξφο θαξλανχβεο.
Μφλν ζηα δηζθία 25 mg: Opadry White (δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ Δ171, ππξνκειιφδε 2910
E464 (3 cp), ππξνκειιφδε 2910 E464 (6 cp), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 400 θαη πνιπζνξβηθφ
80),
Μφλν ζηα δηζθία 50 mg: Opadry Light Yellow (δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ Δ171, ππξνκειιφδε
2910 E464 (3 cp), ππξνκειιφδε 2910 E464 (6 cp), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 400, πνιπζνξβηθφ
80 θαη θίηξηλν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ Δ172),
Μφλν ζηα δηζθία 100 mg: Opadry Yellow (δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ Δ171, ππξνκειιφδε 2910
E464 (3 cp), ππξνκειιφδε 2910 E464 (6 cp), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 400, πνιπζνξβηθφ 80 θαη
θίηξηλν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ Δ172),
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Μφλν ζηα δηζθία 200 mg: Opadry Pink (δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ Δ171, ππξνκειιφδε 2910
E464 (3 cp), ππξνκειιφδε 2910 E464 (6 cp), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 400, πνιπζνξβηθφ 80 θαη
θίηξηλν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ Δ172).
Σα άιια ζπζηαηηθά ησλ θαςαθίσλ είλαη: ζθαηξίδηα ζαθραξφδεο, πνβηδφλε, νμηθή θπηηαξίλε,
δειαηίλε, δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ Δ171 θαη καχξν θαξκαθεπηηθφ κειάλη.
Εκθάληζε ηνπ Topamac θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο
Σα επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία θαη ηα ζθιεξά θαςάθηα Topamac δηαηίζεληαη ζε
αδηαθαλή θηαιίδηα κε πψκαηα αζθαιείαο πνπ πεξηέρνπλ 60 δηζθία θαη 60 θαςάθηα
αληίζηνηρα.
Δπηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία:
Aλάγιπθα, θπθιηθνχ ζρήκαηνο δηζθία, κε ηα αθφινπζα ρξψκαηα θαη εληππσκέλεο ελδείμεηο:
Λεπθά δηζθία 25 mg, εληππσκέλα κε “TOP” ζηε κία πιεπξά, “25” ζηελ άιιε
Αλνηθηά θίηξηλα δηζθία 50 mg, εληππσκέλα κε “TOP” ζηε κία πιεπξά, “50” ζηελ άιιε
Κίηξηλα δηζθία 100 mg, εληππσκέλα κε “TOP” ζηε κία πιεπξά, “100” ζηελ άιιε
σκφλ δηζθία 200 mg, εληππσκέλα κε “TOP” ζηε κία πιεπξά, “200” ζηελ άιιε
Καςάθηα, ζθιεξά:
Μηθξά, ιεπθά έσο ππφιεπθα ζθαηξίδηα ζε θαςάθηα δειαηίλεο κε ιεπθφ ζψκα θαη δηάθαλν θάιπκκα,
κε ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
Καςάθηα 15 mg, κε ηελ έλδεημε “TOP” ζην θάιπκκα θαη “15mg” ζην ζψκα ηνπ θαςαθίνπ
Καςάθηα 50 mg, κε ηελ έλδεημε “TOP” ζην θάιπκκα θαη “50mg” ζην ζψκα ηνπ θαςαθίνπ

Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο
Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο:
JANSSEN-CILAG Φαξκαθεπηηθή ΑΔΒΔ,
Λ. Δηξήλεο 56, 151 21 Πεχθε, Αζήλα
Σει: 210 80 90 000
Παξαγσγόο:
Δπηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία:
Cilag AG, Schaffhausen, Switzerland
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
Καςάθηα, ζθιεξά:
Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., Queluz, Portugal
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
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Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ έρεη εγθξηζεί ζηα Κξάηε Μέιε ηνπ Επξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΕΟΥ) κε ηηο αθόινπζεο νλνκαζίεο:
Απζηξία
Βέιγην
Βνπιγαξία
Κχπξνο
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο
Γαλία
Δζζνλία
Φηλιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Διιάδα
Οπγγαξία
Ηζιαλδία
Ηξιαλδία
Ηηαιία
Λεηνλία
Ληζνπαλία
Λνπμεκβνχξγν
Μάιηα
Οιιαλδία
Ννξβεγία
Πνισλία
Πνξηνγαιία
Ρνπκαλία
ινβαθία
ινβελία
Ηζπαλία
νπεδία
Μ. Βξεηαλία

Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topimax
Topamax
Topimax
Epitomax
Topamax, Topiramat-Janssen
Topamac
Topamax
Topimax
Topamax
Topamax, Epitomax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topimax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topamax
Topimax
Topamax

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 25.01.2010
Σξόπνο δηάζεζεο: κε ηαηξηθή ζπληαγή
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