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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 
 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1.1 Ονομασία: SIBELIUM 5 mg δισκία 

 

1.2 Σύνθεση: 

Δραστική ουσία: φλουναριζίνη 

Έκδοχα: Μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, υπρομελλόζη 2910 15mPa.s, πολυσορβικό 20, 

μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, κολλοειδές διοξείδιο 

πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο. 

 

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Δισκίο 

 

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φλουναριζίνης. 

 

1.5 Περιγραφή-Συσκευασία: Κουτί που περιέχει 20 δισκία σε κυψέλες.  

 

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Κατά της ημικρανίας και ορισμένων μορφών ιλίγγου. 

 

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 

Πεύκη, Αθήνα. Τηλ. 210 8090000 

 

1.8 Παρασκευαστής: JANSSEN-CILAG S.p.A, Via C. Janssen, Borgo S. Michele, 04010 Latina, 

Ιταλία. 

 

 

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

ΣΑΣ 

 

2.1 Γενικές πληροφορίες: 

H φλουναριζίνη, η δραστική ουσία του Sibelium, ανήκει στην κατηγορία των εκλεκτικών 

ανταγωνιστών ασβεστίου, και χρησιμοποιείται για την προφύλαξη της ημικρανίας και την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του ιλίγγου. 

 

2.2 Ενδείξεις: 

Πρόληψη της ημικρανίας σε ασθενείς με συχνά και έντονα επεισόδια που δεν ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά σε άλλη θεραπευτική αγωγή και/ή όταν αυτή η θεραπεία προκάλεσε μη ανεκτές 

ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Συμπτωματική θεραπεία του ιλίγγου, ο οποίος οφείλεται σε διαγνωσθείσα δυσλειτουργία του 

αιθουσαίου συστήματος. 

 

2.3 Αντενδείξεις: 

To SIBELIUM δεν χρησιμοποιείται σε: 

- Κατάθλιψη 

- Νόσο του Parkinson 

Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

 

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά την χρήση: 

 

2.4.1 Γενικά: 

Η θεραπεία με SIBELIUM μπορεί να προκαλέσει εξωπυραμιδικά συμπτώματα ή κατάθλιψη και να 

αποκαλύψει λανθάνοντα παρκινσονισμό. 
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- Αν κατά την διάρκεια που χρησιμοποιείτε το προϊόν, σας παρουσιασθεί αίσθημα κόπωσης που 

αυξάνεται, περίπτωση σπάνια να συμβεί, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αμέσως. 

- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν για αρκετούς μήνες, πρέπει να είστε σε συνεχή επικοινωνία με 

τον γιατρό σας. 

 

2.4.2 Ηλικιωμένοι: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η χορήγηση σε ηλικιωμένους ασθενείς. 

 

2.4.3 Κύηση: Εάν είστε ή εάν νομίζετε ότι είστε έγκυος, πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας, ο οποίος 

θα αποφασίσει αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SIBELIUM. 

 

2.4.4 Γαλουχία: Δεν πρέπει να θηλάζετε αν παίρνετε SIBELIUM. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευθείτε 

τον γιατρό σας. 

 

2.4.5 Παιδιά: Δεν χορηγείται σε παιδιά. 

 

2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:  Μπορεί να νιώσετε υπνηλία 

με το SIBELIUM, ειδικά στην αρχή της θεραπείας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε ή 

χειρίζεστε μηχανήματα. 

 

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Τα δισκία Sibelium περιέχουν 

 μονοϋδρική λακτόζη. Εάν έχετε σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, 

 ανεπάρκειας λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρετε αυτό 

 το φάρμακο. 

 

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: 

Αν παίρνετε SIBELIUM, το οινόπνευμα, τα υπνωτικά χάπια και τα ηρεμιστικά μπορεί να σας 

επιφέρουν υπνηλία και νωθρότητα γρηγορότερα. Πρέπει να περιορίσετε την ποσότητα του 

οινοπνεύματος που πίνετε και να παίρνετε υπνωτικά χάπια ή ηρεμιστικά μόνο εάν ο γιατρός σας τα 

έχει συνταγογραφήσει μαζί με το SIBELIUM. 

 

2.6 Δοσολογία: 

 Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για πόσο καιρό θα πρέπει να παίρνετε το Sibelium. 

 Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται με λίγο νερό. 

 Ποτέ να μην υπερβαίνετε τον αριθμό των δισκίων που πρέπει να πάρετε. 

 

 Έναρξη της θεραπείας: 

- Αν είστε μικρότερος από 65 ετών, πρέπει να λαμβάνετε 2 δισκία κάθε ημέρα πριν από την 

κατάκλιση. 

- Αν είστε μεγαλύτερος από 65 ετών, πρέπει να λαμβάνετε 1 δισκίο κάθε ημέρα πριν από την 

κατάκλιση. 

 

Πιθανόν να σας γίνουν αντιληπτά κάποια θετικά αποτελέσματα, από την χρήση του SIBELIUM, 

κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα θεραπείας, αλλά όμως θα χρειασθεί άλλος ένας μήνας για να 

δράσει το φάρμακο ολοκληρωτικά. 

 

 Συνέχιση της θεραπείας: 

Μετά από 2 μήνες, ο γιατρός θα σας ενημερώσει για το αν πρέπει να συνεχίσετε την θεραπεία με 

SIBELIUM. Η δοσολογία περιγράφεται παρακάτω: 

Πρέπει να λάβετε τον ίδιο αριθμό δισκίων που παίρνατε (1 ή 2 δισκία κάθε ημέρα πριν από την 

κατάκλιση), για 5 συνεχείς ημέρες, και για 2 συνεχείς ημέρες να μην πάρετε κανένα δισκίο. Πρέπει 

να επαναλάβετε το ίδιο σχήμα (5 συνεχείς ημέρες παίρνοντας φάρμακο και 2 συνεχείς ημέρες χωρίς 

φάρμακο) για το υπόλοιπο της θεραπείας. 
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Η θεραπεία με SIBELIUM διαρκεί 6 μήνες το πολύ. Αν σταματήσετε την θεραπεία, αλλά τα 

συμπτώματα επανεμφανισθούν, πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος θα αποφασίσει 

αν πρέπει να ξεκινήσετε πάλι το SIBELIUM. 

 

2.7 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση 

Αν πάρετε πολύ ποσότητα SIBELIUM, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Μπορεί να σας 

παρουσιασθεί υπνηλία, κόπωση ή παίρνοντας υπερβολικές ποσότητες, ανησυχία ή ταχυκαρδία. Εν 

τω μεταξύ, μπορείτε πάντα να αντιμετωπίσετε την κατάσταση παίρνοντας ενεργό άνθρακα, που θ’ 

απορροφήσει ό,τι ποσότητα φαρμάκου έχει απομείνει στο στομάχι ή να προκαλέσετε έμετο. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών: 210 779 3777 

 

Πληροφορίες για τον γιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας 

-  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  

-  Σε διάστημα μιας ώρας από την λήψη, μπορεί να διενεργηθεί γαστρική πλύση. 

-  Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας. 

 

2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: 

- Ρινική συμφόρηση ή καταρροή 

- Αυξημένη όρεξη, αύξηση του σωματικού βάρους 

- Συμπτώματα κατάθλιψης, δυσκολία στο να κοιμάστε ή να παραμένετε ξύπνιοι, άγχος, αίσθημα    

απάθειας 

- Υπνηλία, νωθρότητα ή αφύσικη ηρεμία, αποπροσανατολισμός, αίσθημα μουδιάσματος στα άκρα,   

ανησυχία, εμβοές των αυτιών, τρόμος και ανωμαλίες στο συντονισμό ή ακούσιες κινήσεις των 

μυών, συμπεριλαμβανομένων αργών, δύσκαμπτων και σπασμωδικών κινήσεων των άκρων ή του 

λαιμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασυνήθεις, ακούσιες στάσεις σώματος  

- Ασυνήθιστη αντίληψη του καρδιακού παλμού 

- Ναυτία, ξηροστομία, απόφραξη των εντέρων, πόνος στην κοιλιά ή το στομάχι 

- Υπερβολική εφίδρωση, ελαφρά ερυθρότητα και ερυθρότητα του δέρματος 

- Μυαλγία, μυϊκές δεσμιδώσεις 

- Πόνος στο στήθος, διόγκωση του στήθους, έκκριση υγρού από τις θηλές, ανώμαλη έμμηνος ρύση 

ή παραλειπόμενες περίοδοι, ασυνήθιστα έντονη ροή αίματος, μείωση της γενετήσιας ορμής 

- Αίσθημα γενικευμένης αδυναμίας ή έλλειψης ενέργειας, οίδημα των ποδιών και των πελμάτων ή 

άλλων μερών του σώματος. 

 

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για κάθε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί ν’ 

αντιμετωπίσετε. 

 

2.9 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

 

Αναγράφεται στην εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία. 

Αν η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

 

2.10 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος 

 

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.  

 

2.11 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών 

 

 Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Αύγουστο 2010. 

 

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. 
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- 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 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 

 

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 

 
 


