ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν ξεκινήσετε
να παίρνετε το CIPROFLOX IV 2MG/ML
CIPROFLOX IV 2MG/ML
Σιπροφλοξασίνη
Τι περιέχει το Ciproflox IV 2mg/ml;
Το Ciproflox IV 2mg/ml είναι ένα αποστειρωμένο διάλυμα για έγχυση που περιέχει το
δραστικό συστατικό, σιπροφλοξασίνη. Είναι διαθέσιμο σε γυάλινα φιαλίδια που
περιέχουν 50ml, 100ml ή 200ml διαλύματος. Το φιαλίδιο των 50ml περιέχει 100mg
σιπροφλοξασίνη, το φιαλίδιο των 100ml περιέχει 200mg σιπροφλοξασίνη και το φιαλίδιο
των 200ml περιέχει 400mg σιπροφλοξασίνη.
Το Ciproflox IV 2mg/ml περιέχει επίσης γαλακτικό οξύ, πυκνό υδροχλωρικό οξύ,
χλωριούχο νάτριο (9mg/ml) και ύδωρ για ενέσιμα Ε.Φ.
Η σιπροφλοξασίνη που περιέχεται σε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ανήκει στην ομάδα
των αντιβιοτικών που ονομάζονται κινολόνες οι οποίες δρουν σκοτώνοντας βακτήρια
που προκαλούν λοιμώξεις.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Sapiens Pharmaceuticals Ltd
P.O.Box 56351-3306
Limassol, Cyprus
Γιατί ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει το Ciproflox IV 2mg/ml;
Το Ciproflox IV 2mg/ml σας έχει συνταγογραφηθεί για να θεραπεύσει την βακτηριακή
σας λοίμωξη. Κάποιες από τις λοιμώξεις για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό
φαρμακευτικό προϊόν είναι:
Σοβαρή συστηματική λοίμωξη: π.χ. δηλητηρίαση του αίματος
Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος: π.χ. βρογχοπνευμονία ή βρογχίτιδα
Λοιμώξεις αυτιών, μύτης και λαιμού: π.χ. μόλυνση του μέσου αυτιού ή
παραρρινοκολπίτιδα
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος: π.χ. λοίμωξη της κύστης ή των σωληναρίων που
οδηγούν στους νεφρούς.
Λοιμώξεις γαστρεντερικού συστήματος: π.χ. διάρροια που προκαλείται από βακτήρια
Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων: π.χ. μολυσμένα έλκη ή λοιμώξεις πληγών
Λοιμώξεις των ματιών: π.χ. επιπεφυκίτιδα
Λοιμώξεις χοληφόρων: π.χ. λοιμώξεις χοληδόχου κύστης ή των σωληναρίων
Λοιμώξεις ενδο-κοιλιακής χώρας: λοιμώξεις της κοιλιακής χώρας όπως αποστήματα
Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων: π.χ. λοιμώδης αρθρίτιδα

Λοιμώξεις πυέλου: π.χ. φλεγμονώδης νόσος πυέλου
Γονόρροια, μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια
Άνθρακας
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης εάν είστε πέντε χρονών
ή μεγαλύτερος/η, και έχετε κυστική ίνωση και εάν έχετε λοίμωξη του αναπνευστικού
συστήματος (πνευμόνων) που προκαλείται από το βακτήριο Ψευδομονάδα η χρυσίζουσα
(P. aeruginosa).
Πότε δεν πρέπει να πάρω το Ciproflox IV 2mg/ml;
Δεν πρέπει να πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν εάν είχατε στο παρελθόν αλλεργική
αντίδραση στο δραστικό συστατικό σιπροφλοξασίνη, ή σε κάποιο από τα έκδοχα του
Ciproflox IV 2mg/ml, ή σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό της κινολόνης. Εάν δεν είστε
σίγουροι γι αυτό, ρωτείστε το γιατρό σας. Γενικότερα, με εξαίρεση τη θεραπεία της
πνευμονικής λοίμωξης σε ασθενείς με κυστική ίνωση ή για την θεραπεία του άνθρακα, η
σιπροφλοξασίνη δεν πρέπει να χορηγείται στα παιδιά και τους έφηβους εκτός εάν
θεωρηθεί αναγκαίο από το γιατρό. Όπως στην περίπτωση των άλλων αντιβιοτικών της
ομάδας αυτής, η σιπροφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσει πόνο και πρήξιμο στις υπό
ανάπτυξη αρθρώσεις αυτών των ασθενών. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε
τιζανιδίνη για σπαστικότητα που συνδέεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή τραυματισμό ή
ασθένειες της σπονδυλικής στήλης. Μην λάβετε το Ciproflox IV 2mg/ml ταυτόχρονα με
την τιζανιδίνη (διαβάστε το ‘Ποιες είναι οι ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να πάρω’)
Ποιές είναι οι ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να πάρω;
Καρδιακά προβλήματα
Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χρησιμοποιείται αυτού του είδους φάρμακα, εάν έχετε εκγενετής
με παρατεταμένο διάστημα QT ή έχετε οικογενειακό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT
(όπως διαπιστώνεται στο ΕΚΓ, ηλεκτρική καταγραφή της καρδιάς), έχετε ανισορροπία αλάτων
στο αίμα (ειδικότερα χαμηλό επίπεδο καλίου ή μαγνησίου στο αίμα), έχετε αργό καρδιακό ρυθμό
( που ονομάζεται «βραδυκαρδία»), έχετε αδύναμη καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια), έχετε ιστορικό
καρδιακής προσβολής (έμφραγμα του μυοκαρδίου), είστε γυναίκα ή ηλικιωμένοs ή παίρνετε
άλλα φάρμακα που οδηγούν σε ασυνήθη αλλαγή του ΗΚΓ ( βλέπε παράγραφο Λαμβάνοντας άλλα
φάρμακα.

Εάν είστε έγκυος, προγραμματίζετε οικογένεια ή θηλάζετε, ενημερώστε το γιατρό σας
πριν πάρετε σιπροφλοξασίνη διότι δεν ενδείκνυται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εάν
έχετε ήδη ενημερώσει το/τη γιατρό σας, ακολουθείστε τις οδηγίες του/της προσεκτικά.
Το Ciproflox IV 2mg/ml περιέχει 900mg χλωριούχο νάτριο σε κάθε 100ml διαλύματος,
επομένως αυτό το φάρμακο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για σας εάν ακολουθείτε
δίαιτα με χαμηλό νάτριο. Ρωτείστε το γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι γι αυτό.
Εφόσον δεν έχετε κανένα πρόβλημα με την καρδιά ή τα νεφρά σας, πρέπει να πίνετε ή να
σιγουρεύεστε ότι παίρνετε αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας με
σιπροφλοξασίνη. Αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα νεφρά σας το
οποίο ονομάζεται ‘κρυσταλλουρία’ και έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία
μικροσκοπικών κρυστάλλων στα ούρα. Αυτοί οι κρύσταλλοι δεν είναι ορατοί με γυμνό
μάτι. Λαμβάνοντας αρκετά υγρά μπορεί να σας βοηθήσει να αποτρέψετε να συμβεί αυτό.

Ωστόσο, εάν νοιώσετε καινούριο πόνο ή δυσφορία στην ούρηση κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σας με αυτό το φάρμακο, ενημερώστε το γιατρό σας.
Εάν έχετε πρόβλημα με τους νεφρά σας, ενημερώστε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη
θεραπεία με την σιπροφλοξασίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να σας αλλάξει τη δόση για να
αποφύγει οποιαδήποτε μειωμένη λειτουργία των νεφρών.
Εάν είχατε στο παρελθόν πρόβλημα με το συκώτι σας, ενημερώστε το γιατρό σας πριν
ξεκινήσετε θεραπεία με σιπροφλοξασίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να ελέγξει για
οποιεσδήποτε αλλαγές στη λειτουργία του. Επίσης συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν
έχετε κιτρίνισμα στο λευκό των ματιών ή στο δέρμα σας.
Εάν είχατε στο παρελθόν ‘σπασμούς’ ή πάσχετε από επιληψία ή εάν πάσχατε ποτέ από
άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την νευρική παροχή στον εγκέφαλο, ενημερώστε
το γιατρό σας πριν σας δώσει σιπροφοξασίνη. Μπορεί να νιώθετε κατάθλιψη,
νευρικότητα ή σύγχυση όταν παίρνετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Εάν οποιαδήποτε
από αυτά εκδηλωθούν έτσι που να κάνετε κακό στον εαυτό σας ή να έχετε την επιθυμία
να κάνετε κακό στον εαυτό σας, πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν αμέσως και να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει πόνο και
φλεγμονή γύρω από τους τένοντες, ειδικά εάν είστε ηλικιωμένος/η ή παίρνετε ένα
στεροειδές φάρμακο όπως την υδροκορτιζόνη. Εάν παρουσιάσετε αυτά τα συμπτώματα,
ενημερώστε ένα γιατρό αμέσως και ξεκουράστε το επηρεασμένο άκρο.
Η σιπροφλοξασίνη μπορεί να σας κάνει να είστε σε λιγότερη εγρήγορση, ειδικά όταν
ληφθεί με αλκοόλ. Επομένως, πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα, σιγουρευτείτε
για τον τρόπο που αντιδράτε στη σιπροφλοξασίνη. Εάν έχετε αμφιβολίες,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό ή ξέρετε ότι έχετε την κληρονομική κατάσταση
ανεπάρκειας του ενζύμου G6PD, ενημερώστε τον γιατρό σας πριν σας δώσει αυτό το
φάρμακο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί μείωση κάποιων χημικών ουσιών μέσα στα
ερυθρά αιμοσφαίρια και, αν δοθεί αυτό το φαρμακευτικό προϊόν, μπορεί να οδηγήσει
στην καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων με αποτέλεσμα την αναιμία και το
κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερος).
Εάν παρουσιάσετε σοβαρή και επιμένουσα διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει αίμα και
βλέννα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας ή μετά τη λήξη της θεραπείας,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως διότι μπορεί να πάσχετε από ψευδομεμβρανώδη
κολίτιδα η οποία μπορεί μερικές φορές να απειλείσει τη ζωή σας. Τα φάρμακα που
μπορεί να καθυστερήσουν ή να σταματήσουν τις περισταλτικές κινήσεις του εντέρου δεν
πρέπει να λαμβάνονται.
Αυτό το φάρμακο μπορεί να κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο φως του ήλιου ή στην
υπεριώδη ακτινοβολία. Πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση σας σε δυνατό φως του ήλιου
και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κρεβάτι με ηλιακές λάμπες ή άλλα μέσα έκθεσης σε
υπεριώδες φως.
Κάποια φάρμακα είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη δράση του Ciproflox. Επομένως,
θυμείστε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε φάρμακα που αναστέλλουν την πήξη του αίματος
αίματος (αντιπηκτικά) όπως βαρφαρίνη, ή οποιαδήποτε άλλα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή (μη-στεροειδή
αντι-φλεγμονώδη φάρμακα) όπως φενμπουφένη, αλλά όχι ασπιρίνη.

Εάν λαμβάνετε γλιβενκλαμίδη για τον διαβήτη, ενημερώστε το γιατρό σας διότι το
Ciproflox αυξάνει μερικές φορές την ιδιότητα της γλιβενκλαμίδης να μειώνει τα επίπεδα
του σακχάρου στο αίμα και μπορεί να οδηγήσει στην υπογλυκαιμία.
Εάν λαμβάνετε κυκλοσπορίνη ταυτόχρονα με Ciproflox, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει
να παίρνει τακτικά δείγματα αίματος για να ελέγχει στο αίμα σας τα επίπεδα μιας ουσίας
που ονομάζεται κρεατινίνη.
Εάν λαμβάνετε φαινυτοϊνη για επιληψία, θυμείστε το γιατρό σας διότι τα επίπεδα αυτού
του φαρμάκου μπορεί να μεταβληθούν εάν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το Ciproflox.
Εάν λαμβάνετε μεθοτρεξάτη ταυτόχρονα με το Ciproflox, θυμείστε το γιατρό σας, διότι
αυτός/ή μπορεί να θέλουν να κάνουν επιπλέον αιματολογικούς ελέγχους.
Εάν λαμβάνετε θεοφυλλίνη για το άσθμα, θυμείστε το γιατρό σας διότι αυτός/ή θα
πρέπει να ελέγχουν τα επίπεδα της θεοφυλλίνης στο αίμα σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό εάν πάσχετε από σπασμούς. Τα ψηλά επίπεδα της θεοφυλλίνης στο αίμα
μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή.
Εάν λαμβάνετε προβενασίδη για ποδάγρα, θυμείστε το γιατρό σας όταν σας
συνταγογραφήσει Ciproflox .
Εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε φάρμακα που περιέχουν κλοζαπίνη, τακρίνη, ροπινιρόλη ή
δουλοξετίνη θυμείστε το γιατρό σας διότι το Ciproflox IV 2mg/ml μπορεί να αυξήσει τα
επίπεδα αυτών των φαρμάκων στο αίμα σας.
Εάν λαμβάνετε τιζανιδίνη για σπαστικότητα, μην λάβετε Ciproflox IV 2mg/ml. Αυτό
γιατί η σιπροφλοξασίνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της τιζανιδίνης στο αίμα σας
οδηγώντας σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως μειωμένη αρτηριακή πίεση και υπνηλία
(βλέπε ‘Πότε δεν πρέπει να λαμβάνω το Ciproflox IV 2mg/ml)
Εάν χρειάζεται να δώσετε δείγμα αίματος ή ούρων, θυμήστε το γιατρό σας ότι
λαμβάνετε σιπροφλοξασίνη.
Λαμβάνοντας άλλα φάρμακα
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα που μπορούν να
μεταβάλλουν το ρυθμό της καρδιάς: φάρμακα που ανήκουν στην ομάδα των αντιαρρυθμικών π.χ.
κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δυσοπυραμίδη, αμιωδαρώνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιμπουτιλίδη,
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, μερικά αντιμικροβιακά (που ανήκουν στην ομάδα των
μακρολιδών) και μερικά αντιψυχωσικά.

Ποια δόση Ciproflox IV 2mg/ml πρέπει να λαμβάνω;
Ο γιατρός θα υπολογήσει την δόση Ciproflox IV 2mg/ml και τη διάρκεια της θεραπείας
που χρειάζεται ανάλογα με την σοβαρότητα και τον είδος της λοίμωξης. Η συνήθης δόση
για τους ενήλικες είναι 100-400 mg δυό φορές την ημέρα.
Η συνήθης θεραπεία για τη γονόρροια είναι μια δόση των 100mg.
Για τη θεραπεία μιας λοίμωξης των πνευμόνων σε ασθενείς με κυστική ίνωση (ηλικίας 517 ετών), μια δόση 10mg ανά κιλό βάρους ενδοφλεβίως τρεις φορές την ημέρα. (Η
μέγιστη ημερήσια δόση είναι 1200mg.) Η ενδοφλέβια δόση 2mg/ml πρέπει να χορηγείται
μέσα σε 60 λεπτά.
Για τη θεραπεία του άνθρακα στα παιδιά, μια δόση των 10mg ανά κιλό βάρους δύο
φορές την ημέρα (η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 800mg).

Αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στους εφήβους και τα παιδιά εάν ο
γιατρός το θεωρήσει αναγκαίο. Η συνήθης δόση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 4-8mg
ανά κιλό βάρους ενδοφλεβίως δύο φορές την ημέρα ή 5-15mg ανά κιλό βάρους από του
στόματος δύο φορές την ημέρα. Η ακριβής δόση εξαρτάται από τη σοβαρότητα της
λοίμωξης.
Η συνήθης διάρκεια θεραπείας είναι μεταξύ πέντε και επτά ημερών, αλλά μπορεί να είναι
μεγαλύτερη εάν η λοίμωξη σας είναι επίμονη ή σοβαρή. Είναι σημαντικό να λάβετε μια
ολοκληρωμένη σειρά θεραπείας, έστω και αν ξεκινήσετε να νοιώθετε καλύτερα μετά από
μερικές ημέρες, αλλοιώς τα συμπτώματα σας θα επανέλθουν.
Η διάρκεια θεραπείας για λοίμωξη των πνευμόνων σε παιδιά και εφήβους με κυστική
ίνωση είναι 10-14 ημέρες.
Η διάρκεια θεραπείας σε ασθενείς με άνθρακα είναι 60 ημέρες.
Εάν νομίζετε ότι έχετε παραλείψει μια δόση ή σας έχουν δώσει περισσότερο φάρμακο
μιλείστε με το νοσηλευτή ή το γιατρό σας.
Πώς χορηγείται το Ciproflox IV 2mg/ml;
Κάθε δόση χορηγείται με αργή ένεση (ένδοφλέβια 2mg/ml) από μια φλέβα μέσα στο
κυκλοφορικό σύστημα μέσα σε περίοδο 30-60 λεπτών.
Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρουσιάσω;
Όπως μπορεί να συμβεί με κάποια αντιβιοτικά, έτσι και ορισμένες ανεπιθύμητες
ενέργειες έχουν παρατηρηθεί μετά από τη χορήγηση Ciproflox . Οι πιο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η διάρροια, η ναυτία και τα δερματικά εξανθήματα.
Όπως με όλα τα φάρμακα, έτσι και κάποια άτομα μπορεί να είναι αλλεργικά στο
Ciproflox. Εάν είστε αλλεργικός στο Ciproflox, η αντίδραση συνήθως εκδηλώνεται πολύ
νωρίς μετά που σας χορηγείται η ενδοφλέβια δόση 2mg/ml και κάποιες φορές μετά που
σας χορηγείται η πρώτη ενδοφλέβια δόση 2mg/ml. Η αλλεργική αντίδραση μπορεί να
εμφανιστεί σαν εξάνθημα, κνίδωση, φαγούρα, μικρές κόκκινες κηλίδες στο δέρμα ή
πυρετός. Πολύ σπάνια, η αλλεργία στο Ciproflox μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο του
προσώπου, πρήξιμο του λάρυγγα, πρήξιμο των αιμοφόρων αγγείων μέσα στο δέρμα ή
ανεπάρκεια της αναπνοής, και πολύ σπάνια, σοβαρές αντιδράσεις στο δέρμα όπως
μεγάλες φουσκάλες γεμάτες υγρό, πληγές και εξελκώσεις. Εξέλκωση μπορεί επίσης να
εκδηλωθεί στο στόμα και το λαιμό, γύρω από τον πρωκτό και τα γεννητικά όργανα, και
στην επιφάνεια των ματιών. Αυτά τα συμπτώματα συνοδεύονται συνήθως με αναγούλες,
πονοκέφαλο και πυρετό. Οι αλλεργικές αντιδράσεις πολύ σπάνια μπορεί να γίνουν
απειλητικές για τη ζωή. Έαν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα,
σταματείστε τη θεραπεία και συμβουλευθείτε γιατρό αμέσως. Το δέρμα κάποιων ατόμων
μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητο στον ήλιο κατά τη θεραπεία με Ciproflox.
Υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσετε άφθες, ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας ή αίσθημα
αστάθειας καθώς περπατάτε. Το Ciproflox μπορεί να σας κάνει υπεργλυκαιμικούς, αυτό
σημαίνει ότι έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Εάν νοιώθετε αδιαθεσία, έχετε
αυξημένη ανάγκη να ουρήσετε ή να πίνετε υγρά περισσότερο από ότι συνήθως,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας ο οποίος θα ελέγξει αυτήν την κατάσταση. Σπάνια, μπορεί
να νοιώσετε πόνο, πόνο στα δάκτυλα των χεριών και/ή των ποδιών, πόνο στο στήθος ή
στη πλάτη. Σπάνια μπορεί να αισθανθείτε φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος

(που οδηγούν σε μώλωπες, εξογκωμένο εξάνθημα, φουσκάλες με αίμα ή δημιουργία
κρούστας πάνω στο δέρμα).
Μπορεί να παρουσιάσετε πονοκέφαλο, ζαλάδα, αίσθημα ανησυχίας, και είτε αυξημένη ή
μειωμένη αίσθηση αφής. Εάν εκδηλώσετε σπασμούς, τρέμουλο, αίσθημα
μυρμηγκιάσματος, ψευδαισθήσεις, πολύ σοβαρούς πονοκεφάλους με οπτικές διαταραχές,
αυξημένη υπνηλία, αφύσικα όνειρα, εφιάλτες ή έχετε αίσθημα ανησυχίας, σύγχυσης ή
κατάθλιψης τα οποία μπορεί να εξελιχθούν έτσι που να κάνετε κακό του εαυτού σας ή να
θέλετε να κάνετε κακό στον εαυτό σας, ή εάν νοιώθετε ασταθής όταν περπατάτε,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.
Το Ciproflox μπορεί να προκαλέσει εμετό, δυσπεψία, πόνο στο στομάχι, αέρια, δυσκολία
στην κατάποση, απώλεια όρεξης. Σπάνια, μπορεί να παρουσιαστεί μια διαταραχή που
ονομάζεται ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα η οποία προκαλεί διάρροια, που μπορεί να
συνοδεύεται με αίμα και βλέννα. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως εάν συμβεί
αυτό. Η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα μπορεί μερικές φορές, παρόλο που είναι σπάνιο να
γίνει απειλητική για τη ζωή.
Μπορεί να αισθανθείτε ταχείς καρδιακούς παλμούς, λιποθυμία, εξάψεις, μειωμένη
αρτηριακή πίεση, εφίδρωση, πρήξιμο προσώπου ή των άκρων κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σας με Ciproflox IV 2mg/ml.
Το Ciproflox μπορεί να επηρεάσει κάποια συστατικά του αίματος. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε κακώσεις, ίκτερο, επίμονο πονόλαιμο, πυρετό με κούραση ή γενικό αίσθημα
αδιαθεσίας, που μπορεί να οφείλεται στην αναιμία. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί
να είναι απειλητικό για τη ζωή.
Το Ciproflox μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα στις αρθρώσεις ή στους τένοντες που
συνοδεύεται με πόνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του τένοντα ιδιαίτερα του
μεγάλου τένοντα στο πίσω μέρος του αστράγαλου. Εάν αισθανθείτε αυτά τα
συμπτώματα, συμβουλευθείτε το γιατρό σας και ξεκουράστε αμέσως το επηρεασμένο
άκρο. Το Ciproflox μπορεί επίσης να προκαλέσει μυϊκό πόνο, αυξημένο μυϊκό τόνο,
αδυναμία ή σπασμούς των μυών.
Εάν πάσχετε από βαρειά μυασθένεια (μια σπάνια διαταραχή του νευρικού συστήματος),
παίρνοντας Ciproflox μπορεί σπάνια να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων της
πάθησής σας. Εάν νομίζετε ότι επηρεάζεστε συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Είναι γνωστό ότι το Ciproflox προκαλεί παρενέργειες στο συκώτι όπως φλεγμονή
(ηπατίτιδα) και κίτρινο ίκτερο, που σπάνια μπορεί να προχωρήσει σε ηπατική
ανεπάρκεια απειλητική για τη ζωή. Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει το αίμα σας για
σημάδια ηπατικών προβλημάτων. Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο πάγκρεας, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυνατό πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα ή πλάτη. Μπορεί
επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις στα νεφρά που οδηγούν σε πόνο και δυσφορία στην
ούρηση (κρυσταλλουρία) ή αίμα στα ούρα. Εάν προσέξετε κιτρίνισμα του δέρματος σας
ή οποιαδήποτε αλλαγή στις ούρηση ή στην εμφάνιση των ούρων σας, που πιθανόν να
συνοδεύεται με πόνο στα νεφρά, ή πόνο στην κοιλιακή χώρα ή στην πλάτη,
συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό.
Σπανίως έχουν παρατηρηθεί σε άτομα οπτικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων
θαμπής ή διπλής όρασης και οπτικές διαταραχές χρωμάτων, εμβοές στα αυτιά και
μερικές φορές εξασθενημένη ακοή η οποία επανέρχεται όταν η θεραπεία με Ciproflox
σταματήσει. Έχουν επίσης παρατηρηθεί εξασθενημένη αίσθηση της γεύσης και της

όσφρησης, οι οποίες συνήθως επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα όταν σταματήσει η
θεραπεία με Ciproflox.
Το Ciproflox IV 2mg/ml μπορεί να προκαλέσει κοκκίνισμα του δέρματος, ερεθισμό ή
φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων στο σημείο της ενδοφλέβιας ένεσης 2mg/ml.
Καρδιακά προβλήματα
Μη γνωστές

Ασυνήθης γρήγορος καρδιακός ρυθμός επικίνδυνα ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός,
μεταβολή του καρδιακού ρυθμού ( που ονομάζεται «επιμήκυνση του διαστήματος QT»,
όπως φαίνεται στο ΗΚΓ, ηλεκρική δραστηριότητα της καρδιάς).

ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Η
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΜΕΣΩΣ. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ.
Πως φυλάγεται το Ciproflox IV 2mg/ml;
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τη φύλαξη αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια
της χορήγησης.
Ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου θα φυλάξει κατάλληλα το Ciproflox
IV 2mg/ml πριν από τη χρήση, δηλαδή στη χάρτινη συσκευασία του μέχρι ακριβώς πριν
να χρησιμοποιηθεί. Το προϊόν δεν πρέπει να μπει στο ψυγείο, διότι μπορεί να
δημιουγηθούν κρύσταλλοι. Εάν παρατηρήσετε κρυστάλλους το προϊον δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί. Αυτοί οι κρύσταλλοι όμως ξαναδιαλύονται σε θερμοκρασία δωματίου
και δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα του προϊόντος. Το Ciproflox IV 2mg/ml δεν
πρέπει να αναμιγνύεται με ένα αριθμό άλλων φαρμάκων που επίσης μπορούν να δοθούν
ενδοφλεβίως με 2mg/ml μέσα στο αίμα. Παρακαλούμε όπως ρωτήσετε το γιατρό σας εάν
θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται και στο εξωτερικό κουτί και στο μπουκάλι.
Οποιαδήποτε ποσότητα αχρησιμοποίητου Ciproflox IV 2mg/ml πρέπει να επιστρέφεται
στον φαρμακοποιό ο οποίος θα το καταστρέψει κατάλληλα.
Ημερομηνία ετοιμασίας φυλλαδίου: 26/09/2012
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Αυτό το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί για σάς. Μην το δώσετε σε
κανένα άλλο άτομο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, έστω και αν έχουν την ίδια
πάθηση με εσάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το Ciproflox IV 2mg/ml,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 20383

