
Stugeron® 

Stugeron forte® 

(κινναριζίνη) 

Βελτιωτικό της εγκεφαλικής και περιφερικής αιματώσεως. 

Κατασταλτικό του λαβυρίνθου. 

Σύνθεση: 

Stugeron δισκία: Κινναριζίνη 25 mg ανά δισκίο. 

Stugeron forte καψάκια σκληρά: Κινναριζίνη 75 mg ανά σκληρό καψάκιο.  

Stugeron πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα: Κινναριζίνη 75 mg ανά κ.ε. 

Εισαγωγή: 

Η κινναριζίνη ανήκει στην ομάδα των πιπεραζινών. Εκτός από τις αντιϊσταμινικές 

ιδιότητες της, έχει δράση ανταγωνιστική έναντι της εισόδου ιόντων ασβεστίου στα 

λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων και σε άλλα ίσως κύτταρα, όπως τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια και τα λαβυρινθικά κύτταρα. 

Ενδείξεις: 

Πρόληψη ημικρανίας, ίλιγγοι, φαινόμενο RAYNAUD. Πιθανώς αποτελεσματικό στην 

περιφερική αγγειοπάθεια. 

Αντενδείξεις: 

Υπερευαισθησία στις πιπεραζίνες, κύηση, θηλάζουσες μητέρες. Κατάθλιψη, ιστορικό 

εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων ή παρκινσονισμός. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: 

Οι πιο συχνές είναι η υπνηλία, καταστολή του ΚΝΣ και ξηροστομία. Σπανίως μπορεί 

να εμφανιστεί κεφαλαλγία, ανορεξία, ναυτία, έμετοι, διάρροια, επιγαστρικά άλγη και 

αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις, που υποχωρούν με την διακοπή της θεραπείας. 

Κατά τη θεραπεία με κινναριζίνη, μπορεί να παρατηρηθεί εμφάνιση ή επίταση 

εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις συνιστάται ελάττωση ή και διακοπή της θεραπείας. 

Αλληλεπιδράσεις: 

Αυξάνει την κατασταλτική δράση του οινοπνεύματος και των άλλων κατασταλτικών 

του ΚΝΣ. 

Χορήγηση κατά την κύηση: 

Στη διάρκεια της κυήσεως δεν χορηγείται. 

Χορήγηση κατά την γαλουχία: 



Στη διάρκεια της γαλουχίας δεν χορηγείται. 

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης & χειρισμού μηχανημάτων: 

Υπάρχει κίνδυνος από τη μειωμένη ικανότητα αντιδράσεως σε άτομα που οδηγούν 

σχήματα ή χειρίζονται μηχανές. 

Δοσολογία – Τρόποι χορήγησης: 

Από το στόμα: Για την αντιμετώπιση του ιλίγγου και την προφύλαξη από την 

ημικρανία: Ενήλικες και παιδιά πάνω από 12 ετών, 75-150 mg ημερησίως. Παιδιά 6-

12 ετών το μισό της δόσεως των ενηλίκων. 

Για τις αγγειοπάθειες: 75 mg 2-3 φορές την ημέρα. Πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα: 

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε χρήση. 

Σταθερότητα και φύλαξη: 

Δισκία: Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 

Καψάκια σκληρά: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25οC. 

Πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 

25οC. 

 

Συσκευασία και μορφή: 

Stugeron δισκία: Κουτί με 50 δισκία των 25 mg, χρώματος λευκού, στη μία όψη 

αναγράφεται Janssen και στην άλλη S/25. 

Stugeron forte καψάκια σκληρά: Κουτί με 20 καψάκια των 75 mg χρώματος 

κίτρινου και πορτοκαλί 

Stugeron πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα: Σταγονομετρικό φιαλίδιο των 20 ml 

λευκού εναιωρήματος με άρωμα μπανάνας (1ml =75 mg = 25 σταγόνες).   

Παραγωγός: 

Δισκία και καψάκια σκληρά: ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., Ανθούσα Αττικής 

Πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα: ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., 49ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, Αυλώνας  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77.93.777 

 


