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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1.1 Ονομασία 

PARIET 20 mg  γαστροανθεκτικό δισκίο 

  

1.2 Σύνθεση 

Δραστική ουσία: Rabeprazole sodium 

Έκδοχα:  

Πυρήνας δισκίου: Mannitol, magnesium oxide, low substituted hyprolose, hyprolose, 

magnesium stearate,  

Εσωτερική επικάλυψη: ethylcellulose, magnesium oxide, 

Εντερική επικάλυψη: hypromellose phthalate, diacetylated monoglycerides, talc, titanium 

dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), carnauba wax και  

Μελάνι τυπώματος: white shellac, red iron oxide (E172), carnauba wax, glycerine fatty acid 

ester, dehydrated ethyl alcohol, 1-butanol. 

 

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή   

Γαστροανθεκτικά δισκία 

 

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία 

Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg νατριούχου ραμπεπραζόλης.   

  

1.5 Περιγραφή-συσκευασία:   
Δισκίο 20 mg: Κίτρινο, επικαλυμμένο με υμένιο, αμφίκυρτο δισκίο, που έχει στη μία 

πλευρά το εντύπωμα ‘Ε243’. 

 

Χάρτινο κουτί με blisters (κυψελίδες) που περιέχει πολλαπλάσια φύλλα των 7 δισκίων. 

Μεγέθη συσκευασίας:  14 και 28 δισκία. 

 

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία 

Αναστολέας αντλίας πρωτονίων 

 

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας   

Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα, Τηλ: 210 80 90 

000. 

 

1.8   Παρασκευαστής 
EISAI Co. Ltd., 950 Ozaka Hiroki, Misato-cho, Kodama-gun, Saitama Perfecture 367-01, 

Japan. 

 

Επωνυμία υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας: Janssen Pharmaceutica NV, 

Βέλγιο. 

 

 

2.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ 

 

2.1 Γενικές πληροφορίες 
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Τα δισκία PARIET δρουν μέσω της μείωσης του ποσού του οξέος που εκκρίνεται από το 

στομάχι.  Το γεγονός αυτό επιτρέπει την επούλωση των ελκών και την βελτίωση των 

συμπτωμάτων. 

 

2.2 Ενδείξεις 

Τα δισκία PARIET ενδείκνυνται για τη θεραπεία 

 του ενεργού έλκους του δωδεκαδακτύλου 

 του ενεργού καλοήθους γαστρικού έλκους 

 της συμπτωματικής διαβρωτικής ή ελκωτικής νόσου του οισοφάγου από 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ). 

 της νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε  μακροχρόνια 

αντιμετώπιση (θεραπεία συντήρησης ΓΟΠ).  

 συμπτωματική θεραπεία της μέτριας έως πολύ σοβαρής νόσου του οισοφάγου από 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (συμπτωματική ΓΟΠ). 

 του συνδρόμου Zollinger-Ellison. 

 

Σε συνδυασμό με κατάλληλα αντιμικροβιακά θεραπευτικά σχήματα για την εκρίζωση του 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Helicobacter pylori) σε ασθενείς με πεπτικό έλκος.  

 

2.3 Αντενδείξεις 

Μη χρησιμοποιείτε PARIET : 

 Όταν γνωρίζετε ότι έχετε υπερευαισθησία στο φάρμακο ή σε παρόμοιο φάρμακο ή στα 

έκδοχα του φαρμάκου. 

 Όταν είστε έγκυος ή όταν θηλάζετε.  

 

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση 

2.4.1 Γενικά 

Εάν πάσχετε από κάποια πάθηση του ήπατος πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας, 

ιδιαίτερα αν αυτή είναι σοβαρή. 

 

2.4.2 Ηλικιωμένοι 

Για τους ηλικιωμένους ασθενείς ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες χρήσης του 

PARIET. 

 

2.4.3 Κύηση 

Αν είστε ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

PARIET. 

 

2.4.4 Γαλουχία 

Αν θηλάζετε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε PARIET. 

 

2.4.5 Παιδιά 

Δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά. 

 

2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

Είναι μάλλον απίθανο ότι το PARIET θα έχει κάποια επίδραση στην ικανότητά σας 

να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα.  Αν όμως νιώσετε υπνηλία, αποφύγετε 

την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων. 

 

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα 

Δεν υπάρχουν 
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2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες 

Το PARIET μπορεί να αλλάξει την δράση ορισμένων φαρμάκων όπως: 

- Κετοκοναζόλη, ένα φάρμακο για μυκητιάσεις, 

 

Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση με υγρά αντιόξινα. 

 

Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε το γιατρό σας για κάθε άλλο φάρμακο που λαμβάνετε.  

Εκείνος θα σας ενημερώσει για ποια από αυτά θα μπορείτε να λαμβάνετε μαζί με το 

PARIET. 

 

2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με τις ποσότητες και την συχνότητα 

λήψης του φαρμάκου. 

Η συνιστώμενη δόση για το ενεργό έλκος δωδεκαδακτύλου, το ενεργό καλόηθες γαστρικό 

έλκος και τη συμπτωματική διαβρωτική ή ελκωτική νόσο του οισοφάγου από 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι 20mg (ένα κίτρινο δισκίο) την ημέρα. 

Για τη θεραπεία των μετρίας ή εντόνου βαρύτητας συμπτωμάτων της νόσου του οισοφάγου 

από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα, η συνιστώμενη δόση είναι 10mg 

(ένα ροζ δισκίο) την ημέρα. Μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων, μπορεί να επιτευχθεί 

έλεγχος τυχόν επακόλουθων συμπτωμάτων με τη χρήση ενός κατ’ επίκληση σχήματος 

λαμβάνοντας 10mg μία φορά την ημέρα, όταν  χρειαστεί. 

Για μακροχρόνια αντιμετώπιση της νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση, η συνιστώμενη δόση είναι 10mg (ένα ροζ δισκίο) την ημέρα ή 20 mg (ένα 

κίτρινο δισκίο)  την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. 

Η συνιστώμενη αρχική δόση για το σύνδρομο Zollinger-Ellison είναι τρία δισκία των 20 

mg. Ο γιατρός στη συνέχεια μπορεί στη συνέχεια να προσαρμόσει τη δόση σας ανάλογα με 

την ανταπόκρισή σας στη θεραπεία. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει για το πόσα δισκία θα 

λάβετε και πότε. 

Η συνιστώμενη δόση για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι 20 mg 

(ένα κίτρινο δισκίο) δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με κλαριθρομυκίνη 500 mg δύο 

φορές την ημέρα και αμοξυκιλλίνη 1 g δύο φορές την ημέρα. 

 

Για τις ενδείξεις που απαιτείται χορήγηση μία φορά την ημέρα ενός δισκίου PARIET αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται το πρωί πριν από το πρόγευμα. 

Τα δισκία PARIET πρέπει να λαμβάνονται ολόκληρα με μια μικρή ποσότητα νερού.  Δεν 

πρέπει να λιώνονται ή να μασώνται. 

 

Διάρκεια θεραπείας 

- Αν πάσχετε από έλκος δωδεκαδακτύλου:  συνήθως 4 εβδομάδες αλλά, μετά από αυτό το 

χρονικό διάστημα, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσετε για 4 εβδομάδες 

επιπλέον. 

- Αν πάσχετε από καλόηθες έλκος στομάχου:  συνήθως 6 εβδομάδες αλλά, μετά από αυτό 

το χρονικό διάστημα, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσετε για 6 εβδομάδες 

επιπλέον. 

-    Αν έχετε μέτρια έως πολύ σοβαρά συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 

(οπισθοστερνικός καύσος ή δυσφορία που προκαλείται από έκκριση οξέος που 

μετακινείται προς τον οισοφάγο): 4 εβδομάδες. Εάν τα συμπτώματα δεν 

αντιμετωπισθούν μέσα σε 4 εβδομάδες, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Μετά από την 

αρχική θεραπεία 4 εβδομάδων, αν τα συμπτώματα επανέλθουν, ο γιατρός σας μπορεί να 

σας συμβουλεύσει να λαμβάνετε ένα ροζ δισκίο (10mg), όταν και όποτε το έχετε 

ανάγκη έτσι ώστε να ελέγχετε τα συμπτώματά σας.  



 4 

- Αν πάσχετε από συμπτωματική διαβρωτική ή ελκωτική νόσο του οισοφάγου από 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (πόνος ή δυσφορία που προκαλείται από έκκριση οξέος 

που μετακινείται πίσω προς τον οισοφάγο):  4 έως 8 εβδομάδες.  Για μακροχρόνια 

αντιμετώπιση της νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ο γιατρός 

θα σας ενημερώσει για πόσο χρονικό διάστημα θα λαμβάνετε τα δισκία. 

Αν κάνετε μακροχρόνια θεραπεία, θα πρέπει να βλέπετε τον γιατρό σας σε τακτά 

χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχει τα δισκία και τα συμπτώματά σας.  

- Αν πάσχετε από σύνδρομο Zollinger-Ellison ο γιατρός θα σας ενημερώσει για πόσο 

χρονικό διάστημα θα λαμβάνετε τα δισκία. Αν κάνετε μακροχρόνια θεραπεία, θα πρέπει 

να βλέπετε τον γιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχει τα δισκία και 

τα συμπτώματά σας. 

- Για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (σε συνδυασμό με δύο 

αντιβιοτικά): 7 ημέρες 

 

Η ανακούφιση των συμπτωμάτων, φυσιολογικά, θα εμφανισθεί πριν από την πλήρη 

επούλωση του έλκους.  Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να μη σταματάτε τη λήψη των δισκίων 

μέχρι να ενημερωθείτε από το γιατρό σας. 

 

2.7 Υπερδοσολογία – αντιμετώπιση 

Αν πάρετε μεγάλη ποσότητα PARIET δείτε το γιατρό σας ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο 

Δηλητηριάσεων: Τηλ: 210 77 93 777, Αθήνα 

Πληροφορίες για τον ιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας: 

- Χορήγηση ενεργού άνθρακα αν κρίνεται απαραίτητο 

- Εφαρμόζεται υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία 

- Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο 

 

2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Το PARIET είναι συνήθως καλά ανεκτό. 

Οι περισσότερο συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κεφαλαλγία, διάρροια, κοιλιακό 

άλγος, εξασθένιση, μετεωρισμός, εξάνθημα και ξηροστομία.  Αυτές συνήθως παρέρχονται 

από μόνες τους. 

Άλλες συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι: ναυτία, έμετος, αϋπνία, κοιλιακό άλγος, 

ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, οσφυαλγία, ζάλη, δυσκοιλιότητα, αδυναμία (κατάπτωση), γριππώδες 

σύνδρομο, λοίμωξη, βήχας. 

Λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι: εξάνθημα, μυαλγία, θωρακικός πόνος, 

δυσπεψία, νευρικότητα, υπνηλία, βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, ρίγη, ερυγές, κράμπες κάτω 

άκρων, ουρολοίμωξη, αρθραλγία, πυρετός. Αν παρουσιαστούν, επικοινωνήστε με το γιατρό 

σας. 

Μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου έχουν αναφερθεί ερύθημα και σπάνια μείωση των 

λευκοκυττάρων του αίματος ή των αιμοπεταλίων. Επίσης, αναφέρθηκαν αυξήσεις των 

ηπατικών ενζύμων. Υπάρχουν αναφορές μετά από την κυκλοφορία του φαρμάκου για 

γυναικομαστία και περιφερικό οίδημα, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η συσχέτιση με τη 

ραμπεπραζόλη. Καθώς αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν εκτός κλινικής 

μελέτης η συχνότητα εμφάνισης είναι μη γνωστή. 

 

Σπάνια έχουν αναφερθεί: ανορεξία, κατάθλιψη, διαταραχή της όρασης, γαστρίτιδα, 

στοματίτιδα, διαταραχή της γεύσης, ηπατίτιδα, ίκτερος, ηπατική εγκεφαλοπάθεια (σε 

ασθενείς με υποκείμενη κίρρωση), κνησμός, εφίδρωση, φυσαλλιδώδεις αντιδράσεις, 

εντερική νεφρίτιδα, αύξηση του σωματικού βάρους. 

Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί πολύμορφο ερύθημα, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, 

σύνδρομο Stevens- Johnson.  
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Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με PARIET έχουν σπάνια αναφερθεί ηπατικά προβλήματα 

και οξείες γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις όπως για παράδειγμα οίδημα προσώπου, 

χαμηλή πίεση και δύσπνοια, τα οποία παρέρχονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. 

 

Μη διστάσετε να αναφέρετε κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό 

σας. 

 

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση 

Εάν παραλείψετε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε αυτή τη δόση το ταχύτερο δυνατόν.  Αν 

όμως πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην πάρετε τη δόση που παραλείψατε αλλά 

συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. 

 

2.10 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

Αναγράφεται στην εξωτερική και στην εσωτερική συσκευασία. 

Αν αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, να μη χρησιμοποιήσετε το φάρμακο. 

 

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος 

Το PARIET διατηρείται σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από 25° C (θερμοκρασία 

δωματίου).  Μη φυλάσσετε τα δισκία στο ψυγείο. 

 

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών 

21.02.2008 

 

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 την διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, 

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. 

 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν στο 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 σας αφορά στο φάρμακο που σας χορηγήθηκε. 

 Να μην διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι 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 έχουν ήδη λήξει. 

 Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα 

παιδιά. 

 

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή 


