ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
CIPROFLOX Δισκια
250mg, 500mg, 750mg
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ
ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΔΙΣΚΙΑ CIPROFLOX
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
CIPROFLOX ΔΙΣΚΙΑ 250mg, 500mg, 750mg
Σιπροφλοξασίνη
Σύνθεση του προϊόντος:
Ciproflox 250mg: Κάθε δισκίο περιέχει 250mg της δραστικής ουσίας σιπροφλοξασίνη.
Έκδοχα: Άμυλο αραβοσίτιυ, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κροσποβιδόνη, κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου,
στεατικό μαγνήσιο, υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000 και χρωστική ουσία διοξείδιο τιτανίου (Ε171).
Ciproflox 500mg: Κάθε δισκίο περιέχει 500mg της δραστικής ουσίας σιπροφλοξασίνη.
Έκδοχα: Άμυλο αραβοσίτιυ, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κροσποβιδόνη, κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου,
στεατικό μαγνήσιο, υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000 και χρωστική ουσία διοξείδιο τιτανίου (Ε171).
Ciproflox 750mg: Κάθε δισκίο περιέχει 750mg της δραστικής ουσίας σιπροφλοξασίνη.
Έκδοχα: Άμυλο αραβοσίτιυ, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κροσποβιδόνη, κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου,
στεατικό μαγνήσιο, υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000 και χρωστική ουσία διοξείδιο τιτανίου (Ε171).
Τα δισκία συσκευάζονται σε κουτιά που περιέχουν 10, 20 και 30 δισκία, αλλά ο γιατρός θα σας
συνταγογραφήσει τόσα όσα χρειάζεστε. Ωστόσο, ο γιατρός μπορεί να σας δώσει ένα κουτί που περιέχει δύο
δισκία για να ξεκινήσετε τη θεραπευτική αγωγή.
Η σιπροφλοξασίνη που περιέχει το Ciproflox ανήκει στην ομάδα των αντιβιοτικών που ονομάζονται κινολόνες
οι οποίες με τη δράση τους σκοτώνουν τα μικρόβια τα οποία προκαλούν λοιμώξεις.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
Sapiens Pharmaceuticals Ltd
P.O.Box 56351-3306
Limassol, Cyprus
Cyprus
Γιατί ο γιατρός μου έχει συνταγογραφήσει δισκία Ciproflox
Ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει δισκία Ciproflox για να σας θεραπεύσει τη μικροβιακή λοίμωξη.
Μερικές από τις λοιμώξεις που το Ciproflox μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία τους είναι:
Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος π.χ. Βρονχοπνευμονία ή βρονχίτιδα.
Λοιμώξεις ώτων, μύτης και λαιμού: π.χ. λοιμώξεις μέσου ωτός ή παραρινοκολπίτιδα.
Λοιμώξεις οφθαλμών: π.χ. επιπεφυκίτιδα.
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος: π.χ. λοιμώξεις κύστεος ή των σωληναρίων που οδηγούν στα νεφρά.
Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων: π.χ. μολυσμένα έλκη ή μολυσμένες πληγές.
Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων: π.χ. λοιμώδης αρθρίτιδα.
Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις: π.χ. λοιμώξεις στην κοιλιά όπως απόστημα.
Λοιμώξεις χοληφόρων οδών: π.χ. λοιμώξεις της χοληφόρου κύστεος ή των σωληναρίων της.
Λοιμώξεις γαστρεντερικού: π.χ. διάρροια που προκαλείται από μικρόβια.
Λοιμώξεις πυέλου: π.χ. φλεγμονή πυέλου.
Σοβαρή συστηματική λοίμωξη: π.χ. δηλητηρίαση αίματος.

Γονόρροια, μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη πάθηση.
Άνθραξ
Το φάρμακο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εάν είστε πέντε χρονών και άνω, εάν έχετε κυστική ίνωση
και εάν νοσήσετε με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (πνευμόνων) που προκαλείται από ένα μικρόβιο
που ονομάζεται Ψευδομονάδα η χρυσίζουσα (P. aeruginosa).
Πότε δεν πρέπει να πάρω δισκία Ciproflox
Μην πάρετε δισκία Ciproflox εάν είχατε στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση στο δραστικό συστατικό
σιπροφλοξασίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό των δισκίων Ciproflox, ή σε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό
της κινολόνης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το θέμα αυτό, τότε ρωτήστε το γιατρό σας.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε τιζανιδίνη για σπαστικότητα που σχετίζεται με κατά πλάκας
σκλήρυνση ή για τραύμα ή για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Μην πάρετε τα δισκία Ciproflox την ίδια
ώρα με την τιζανιδίνη.(βλέπε ΄΄Ποιες ειδικές προφυλάξεις πρέπει να πάρω΄΄).
Παιδιά και έφηβοι
Κατά γενικό κανόνα, το Ciproflox δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους με εξαίρεση τη θεραπεία
της λοίμωξης των πνευμόνων σε ασθενείς με κυστική ίνωση ή για τη θεραπεία του άνθρακα, εκτός αν κρίνεται
απαραίτητο από το γιατρό. Όπως και με τα άλλα αντιβιοτικά αυτής της ομάδας, το Ciproflox μπορεί να
προκαλέσει πόνο και πρήξιμο στις αναπτυσσόμενες αρθρώσεις αυτών των ασθενών.
Ηλικιωμένοι
Παρόλο που ανευρίσκονται ψηλότερα επίπεδα σιπροφλοξασίνης στον ορό στους
Ηλικιωμένους , η προσαρμογή της δοσολογίας δεν είναι αναγκαία.
Ποιες ειδικές προφυλάξεις πρέπει να πάρω
Καρδιακά προβλήματα
Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χρησιμοποιείται αυτού του είδους φάρμακα, εάν γεννηθήκατε 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.

Νοουμένου ότι δεν έχετε πρόβλημα με την καρδιά ή τα νεφρά σας, θα πρέπει να πίνετε άφθονα υγρά όταν
παίρνετε Ciproflox. Το Ciproflox μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα με τα νεφρά σας το οποίο ονομάζεται
''κρυσταλλουρία'' και έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό κρυστάλλων στα ούρα. Οι κρύσταλλοι αυτοί δεν
φαίνονται με γυμνό μάτι. Πίνωντας άφθονο νερό μπορεί να παρεμποδίσετε να συμβεί αυτό. Ωστόσο, όταν
παίρνετε Ciproflox και εμφανίσετε πόνο ή δυσφορία κατά την ούρηση, τότε ενημερώστε το γιατρό σας.
Το Ciproflox μπορεί να σας κάνει να είστε λιγότερο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν το παίρνετε με οινόπνευμα.
Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πως αντιδράτε στο Ciproflox προτού οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα.
Εάν έχετε αμφιβολίες, τότε συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό ή ξέρετε ότι έχετε έλλειψη του G6PD , ενημερώστε το γιατρό σας προτού
πάρετε Ciproflox. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έλλειψη ορισμένων χημικών ουσιών στα ερυθροκύτταρα, και
εάν πάρετε το Ciproflox, μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή των ερυθροκυττάρων με αποτέλεσμα την
αναιμία και κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερο).
Το Ciproflox μπορεί σποραδικά να προκαλέσει πόνο και φλεγμονή γύρω από τους τένοντες ιδιαίτερα εάν
είστε ηλικιωμένοι και παίρνετε ένα από τα φάρμακα της ομάδας που ονομάζονται στεροειδή όπως είναι η
υδροκορτιζόνη. Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, τότε ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
ξεκουράστε το πάσχων μέλος του σώματος. Μην πάρετε την επόμενη δόση του Ciproflox δισκία εκτός εάν σας
συμβουλεύσει ο γιατρός σας.
Εάν εκδηλώσετε σοβαρή και επίμονη διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει αίμα και βλέννα, κατά τη διάρκεια
λήψης του φαρμάκου, ή μετά τη διακοπή του φαρμάκου, πρέπει να συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό σας,
καθότι ενδέχεται να πάσχετε από ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα η οποία ορισμένες φορές είναι απειλητική για τη
ζωή. Δεν πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν ή να σταματήσουν την
κινητικότητα του εντέρου.

Το φάρμακο αυτό μπορεί να κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο ηλιακό φως ή στο υπεριώδες (UV) φως.
Πρέπει να αποφεύγετε να εκτίθεστε στην ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε
κρεββάτι με ηλιακές λάμπες ή άλλα μέσα έκθεσης στο υπεριώδες (UV) φως.
Ενημερώστε το γιατρό σας προτού ξεκινήσετε θεραπεία με Ciproflox
Εάν έχετε πρόβλημα με τα νεφρά σας, τότε ενημερώστε το γιατρό σας προτού πάρετε Ciproflox. Ο γιατρός
σας μπορεί να θελήσει να σας αλλάξει τη δόση αφού λάβει υπόψη οποιαδήποτε μειωμένη νεφρική λειτουργία.
Εάν είχατε στο παρελθόν προβλήματα με το συκώτι σας, ενημερώστε το γιατρό σας προτού αρχίσει η
θεραπεία με σιπροφλοξασίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να ελέγξει για οποιεσδήποτε αλλαγές στην
λειτουργία του. Επίσης συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν έχετε κίτρινη χρώση του λευκού των οφθαλμών ή
του δέρματος.
Εάν είχατε στο παρελθόν ''σπασμούς'' ή πάσχετε από επιληψία ή εάν ποτέ είχατε νοσήσει από άλλες
καταστάσεις σχετικές με τη νευρική παροχή του εγκεφάλου, τότε ενημερώστε το γιατρό σας προτού σας
χορηγηθεί Ciproflox. Μπορεί να αισθανθείτε κατάθλιψη, ανήσυχος ή συγχυσμένος κατά τη διάρκεια λήψης του
φαρμάκου.Εάν οποιοδήποτε από αυτά εξελιχθεί συγκεκριμένα σε σας κατά τρόπο που πραγματικά να βλάψετε
σωματικά τον εαυτό σας ή θέλετε να βλάψετε σωματικά τον εαυτό σας, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να
παίρνετε το φάρμακο και να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Τι θα επηρεάσει εάν παίρνω άλλα φάρμακα
Ορισμένα φάρμακα είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη δράση του Ciproflox και καλύτερα θα πρέπει να
αποφεύγονται. Επομένως:
Εάν παίρνετε Ciproflox τότε ζητείστε ιατρική συμβουλή εάν θέλετε να πάρετε αντιόξινα για δυσπεψία, ισχυρά
εξουδετερωτικά φάρμακα όπως η διδανοσίνη ή οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα τα οποία περιέχουν αργίλιο,
ασβέστιο, μαγνήσιο ή σίδηρο, ή εάν παίρνετε παράγοντες που δεσμεύουν τα φωσφορικά άλατα (π.χ.
σεβελαμέρη). Εάν αυτά τα σκευάσματα είναι απαραίτητα, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται τέσσερις ώρες μετά
από τη λήψη των δισκίων Ciproflox. Εάν παίρνετε πολυβιταμίνες ή μέταλλα, ελέγξετε ώστε να μην περιέχουν
σίδηρο, ασβέστιο ή μαγνήσιο. Εάν πράγματι περιέχουν τότε ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να τα
σταματήσετε όταν παίρνετε το Ciproflox.
Υπενθυμείστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αντιπηκτικά φάρμακα όπως η βαρφαρίνη, ή οποιοδήποτε άλλο
φάρμακο που χρησιμοποιείται για ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής (π.χ. φαινβουφαίνη) εκτός από
ασπιρίνη.
Υπενθυμείστε το γιατρό σας εάν παίρνετε γλιβενκλαμίδη για το διαβήτη, καθότι το Ciproflox μερικές φορές
αυξάνει την ικανότητα της γλιβενκλαμίδης να μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα με αποτέλεσμα
υπογλυκαιμία.
Υπενθυμείστε το γιατρό σας εάν παίρνετε προβενεσίδη ή μετοκλοπραμίδη καθότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να
επηρεάσουν τα επίπεδα του Ciproflox στο αίμα.
Εάν παίρνετε κυκλοσπορίνη ταυτόχρονα με το Ciproflox, ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να παίρνει τακτικά
δείγματα αίματος, για να παρακολουθεί τα επίπεδα μιας ουσίας στο αίμα που ονομάζεται κρεατινίνη.
Υπενθυμίστε το γιατρό σας εάν παίρνετε φαινυτοϊνη για επιληψία, καθότι τα επίπεδα αυτού του φαρμάκου
μπορεί να μεταβληθούν εάν χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το Ciproflox.
Εάν παίρνετε μεθοτρεξάτη ταυτόχρονα με το Ciproflox, υπενθυμείστε το στο γιατρό σας καθότι μπορεί να
θελήσει να σας κάνει επιπλέον εξετάσεις αίματος.
Εάν παίρνετε θεοφυλλίνη για το άσθμα, υπενθυμείστε το στο γιατρό σας επειδή θα πρέπει να παρακολουθεί
τα επίπεδα της θεοφυλλίνης στο αίμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν πάσχετε από σπασμούς. Υψηλά
επίπεδα θεοφυλλίνης στο αίμα μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή.
Εάν παίρνετε οποιαδήποτε φάρμακα τα οποία περιέχουν κλοζαπίνη, τακρίνη, ροπινιρόλη ή δουλοξετίνη
υπενθυμείστε το στο γιατρό σας καθότι τα δισκία Ciproflox μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα αυτών των
φαρμάκων στο αίμα.
Εάν παίρνετε τιζανιδίνη για σπαστικότητα, μην πάρετε δισκία Ciproflox. Και αυτό γιατί η σιπροφλοξασίνη
μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της τιζανιδίνης στο αίμα με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες ενέργειες όπως χαμηλή
αρτηριακή πίεση και υπνηλία ( βλέπε '' Πότε δεν πρέπει να πάρω δισκία Ciproflox).
Εάν εισαχθείτε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση ή κάνετε οδοντική θεραπεία η οποία χρειάζεται
αναισθητικό ή χρειάζεται να δώσετε δείγμα αίματος ή ούρων, τότε ενημερώστε το γιατρό ή τον οδοντογιατρό
ότι παίρνετε δισκία Ciproflox.
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.

Κύηση και θηλασμός
Εάν είστε έγκυος ή προγραμματίζετε να κάνετε οικογένεια ή θηλάζετε, τότε ενημερώστε το γιατρό σας προτού
πάρετε Ciproflox, επειδή δεν συνιστάται η χρήση του σε αυτές τις περιπτώσεις. Εάν έχετε ήδη ενημερώσει το
γιατρό σας, ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες του.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Η σιπροφλοξασίνη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του ασθενή για οδήγηση ή
χειρισμό μηχανημάτων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με οινόπνευμα.
Πότε και πως να παίρνω τα δισκία Ciproflox
Η απαιτούμενη δοσολογία του Ciproflox και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από τη σοβαρότητα και το
είδος της λοίμωξης. Η συνήθης δοσολογία κυμαίνεται από 100mg μέχρι 750mg δύο φορές την ημέρα.
Για θεραπεία της λοίμωξης των πνευμόνων σε ασθενείς με κυστική ίνωση (5-17 ετών), η δόση είναι 20mg/kg
από του στόματος, δύο φορές την ημέρα. (Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 1500mg).
Για τη θεραπεία του άνθρακα σε παιδιά, η δόση είναι 15mg/kg δύο φορές την ημέρα (Η μέγιστη ημερήσια
δόση είναι 1000mg).
Το προϊόν αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε έφηβους και παιδιά για τη θεραπεία άλλων λοιμώξεων εάν
ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο. Η συνήθης δόση στις περιπτώσεις αυτές είναι 4-8mg/kg δύο φορές την ημέρα
ενδοφλεβίως ή 5-15 mg/kg δύο φορές την ημέρα από του στόματος. Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από τη
σοβαρότητα της λοίμωξης.
Να παίρνετε τα δισκία όπως τα έχει αναγράψει ο γιατρός σας. Συνήθως είναι ένα δισκίο δύο φορές την ημέρα.
Τα δισκία θα πρέπει να καταπίνονται αμάσητα με ένα ποτήρι νερό.Παίρνετε επί πλέον αρκετά ποτήρια νερό
κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εκτός εάν σας συμβουλεύσει διαφορετικά ο γιατρός σας. Εάν
παίρνετε τα δισκία Ciproflox με κενό στομάχι, μην τρώτε και μην πίνετε ταυτόχρονα με τη λήψη των δισκίων
γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως γάλα ή γιαούρτι) ή ποτά με πρόσθετο ασβέστιο. Παίρνετε τα δισκία για όσο
χρονικό διάστημα σας έχει καθορίσει ο γιατρός σας. Η συνήθης διάρκεια της θεραπείας είναι μεταξύ 3 και 10
ημερών, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν η λοίμωξή σας είναι πιο επίμονη ή σοβαρή. Είναι
σημαντικό να ολοκληρώσετε τη θεραπευτική αγωγή, ακόμη και εάν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα μετά
από λίγες μέρες. Εάν σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο πολύ γρήγορα, μπορεί τα συμπτώματά σας να
επανέλθουν.
Η διάρκεια θεραπείας για λοίμωξη πνευμόνων σε παιδιά ή εφήβους με κυστική ίνωση κυμαίνεται από 10 -14
μέρες.
Η διάρκεια θεραπείας σε ασθενείς με άνθρακα είναι περίπου 60 μέρες.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Ciproflox από την κανονική
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΗ
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την κανονική ή σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ζητείστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και εάν είναι δυνατό πάρτε τα δισκία ή το κουτί μαζί σας για να το δείξετε στο γιατρό.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ciproflox
Πάρτε τη δόση που ξεχάσατε όσο το δυνατό γρηγορότερα και μετά συνεχίστε με την επόμενη δόση την
προγραμματισμένη ώρα. Ωστόσο, εάν είναι σχεδόν η ώρα για την επόμενη δόση, τότε μην πάρετε τη δόση που
ξεχάσατε και συνεχίστε κανονικά, εξασφαλίζοντας ότι θα ολοκληρώσετε τη θεραπευτική σας αγωγή.
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως με ορισμένα αντιβιοτικά, μπορεί να συμβούν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες έτσι έχουν αναφερθεί και
με τη λήψη του Ciproflox Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι, διάρροια, ναυτία και δερματικά
εξανθήματα.
Όπως με όλα τα φάρμακα, έτσι και στο Ciproflox κάποια άτομα μπορεί να είναι αλλεργικά. Συνήθως εάν είστε
αλλεργικοί στο Ciproflox, η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί ευθύς μετά τη λήψη των δισκίων και συνήθως
μετά την πρώτη φορά που παίρνετε τα δισκία. Μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί με εξάνθημα,
κνίδωση, κνησμό, μικρές κόκκινες κιλίδες στο δέρμα ή με πυρετό. Σπάνια, η αλλεργία στο Ciproflox μπορεί να
προκαλέσει πρήξιμο προσώπου, πρήξιμο λάρυγγα, πρήξιμο αιμοφόρων αγγείων του δέρματος ή δυσχέρεια
στην αναπνοή, και πολύ σπάνια, σοβαρές δερματικές αντιδράσεις όπως μεγάλες φυσαλλίδες με υδαρές
περιεχόμενο, έλκη και εξελκώσεις. Οι εξελκώσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν στο στόμα και το λαιμό, γύρω
από τον πρωκτό και τη περιοχή των γεννητικών οργάνων και στην επιφάνεια των οφθαλμών. Τα συμπτώματα
αυτά συνήθως συνοδεύονται από ναυτία, πονοκέφαλο και πυρετό. Πολύ σπάνια οι αλλεργικές αντιδράσεις
μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, σταματείστε
τη θεραπεία και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Το δέρμα κάποιων ατόμων μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητο
στον ήλιο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Ciproflox.
Μπορεί να εμφανίσετε έλκη του στοματικού βλεννογόνου, ή ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας ή να αισθάνεστε
αστάθεια όταν περπατάτε. Το Ciproflox μπορεί να σας προκαλέσει υπεργλυκαιμία, δηλ. να έχετε ψηλά επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα. Εάν αισθάνεστε αδιάθετοι, ή αυξημένη ανάγκη να ουρήσετε ή πίνετε περισσότερο από όσο
συνήθως, συμβουλευθείτε το γιατρό σας ο οποίος μπορεί να ελέγξει γι΄ αυτή την κατάσταση. Σπάνια, μπορεί
να εμφανίσετε πόνο, πόνο στα δάκτυλα των χεριών και/ή των ποδιών, πόνο στο στήθος ή πόνο στη ράχη.
Σπάνια, μπορεί να εμφανίσετε φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος (που οδηγεί σε μωλωπισμό,
αυξημένο εξάνθημα, φυσσαλίδες με αιματηρό περιεχόμενο ή σχηματισμό κρούστας στο δέρμα.).
Μπορεί να εμφανίσετε πονοκέφαλο, ζάλη, ταραχή και είτε αυξημένη ή μειωμένη ευαισθησία στην επαφή. Εάν
εμφανίσετε σπασμούς , τρεμούλιασμα, αίσθημα κνησμού, ψευδαισθήσεις, πολύ σοβαρούς πονοκεφάλους με
οπτικές διαταραχές, αυξημένη υπνηλία, μη φυσιολογικά όνειρα, εφιάλτες ή αίσθημα ανησυχίας, σύγχυσης ή
κατάθλιψης τα οποία μπορεί να εξελιχθούν συγκεκριμένα σε σας κατά τρόπο που πραγματικά να βλάψετε
σωματικά τον εαυτό σας ή να θελήσετε να βλάψετε σωματικά τον εαυτό σας ή αισθάνεστε αστάθεια όταν
περπατάτε, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.
Το Ciproflox μπορεί να προκαλέσει εμετό, δυσπεψία, πόνο στο στομάχι, τυμπανισμό (αέρια), δυσκολία στην
κατάποση, απώλεια όρεξης. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί μια διαταραχή η οποία ονομάζεται
ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα η οποία προκαλεί διάρροια, η οποία μπορεί να περιέχει αίμα και βλέννα. Εάν
συμβεί αυτό τότε επικοινωνείστε αμέσως με το γιατρό σας.
Η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα παρόλο που είναι σπάνια μπορεί μερικές φορές να απειλήσει τη ζωή.
Κατά τη διάρκεια λήψης των δισκίων Ciproflox μπορεί να εκδηλώσετε ταχύ καρδιακό παλμό, λιποθυμία,
εξάψεις, χαμηλή αρτηριακή πίεση, εφίδρωση, πρήξιμο του προσώπου ή των άκρων.
Το Ciproflox μπορεί να επηρεάσει ορισμένα συστατικά του αίματος. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μωλωπισμό,
ίκτερο, επίμονο πονόλαιμο, πυρετό με κόπωση ή ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας, που μπορεί να οφείλονται σε
αναιμία. Σε μερικές περιπτώσεις η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.
Το Ciproflox μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στις αρθρώσεις ή τους τένοντες που συνοδεύεται με πόνο και
μπορεί να εξελιχθεί σε ρήξη τένοντα ιδιαίτερα του μεγάλου τένοντα στο πίσω μέρος του αστράγαλου. Εάν
εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, τότε ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και ξεκουράστε το πάσχον άκρο.
Μην πάρετε την επόμενη δόση των δισκίων Ciproflox εκτός εάν σας δώσει τέτοιες οδηγίες ο γιατρός σας. Το
Ciproflox μπορεί επίσης να προκαλέσει μυϊκό πόνο, αυξημένο μυϊκό τόνο, αδυναμία ή νευρική σύσπαση.
Εάν πάσχετε από βαρειά μυασθένεια (μια σπάνια διαταραχή του νευρικού συστήματος) και παίρνετε Ciproflox
μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις τα συμπτώματα της νόσου αυτής να επιδεινωθούν. Εάν νομίζετε ότι σας
επηρεάζει το φάρμακο συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Το Ciproflox είναι γνωστό ότι επιδρά στο συκώτι και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή (ηπατίτιδα) και ίκτερο,
ο οποίος σπάνια μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια. Ο γιατρός μπορεί να
ελέγξει το αίμα σας για σημεία ηπατικών προβλημάτων. Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο πάγκρεας, η
οποία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πόνο στο άνω μέρος της κοιλιάς ή της πλάτης. Μπορεί επίσης να

επηρεάσει τα νεφρά και να εξελιχθεί σε πόνο και δυσφορία κατά την ούρηση (κρυσταλλουρία) ή αίμα στα
ούρα. Εάν παρατηρήσετε κιτρίνισμα του δέρματος ή οποιαδήποτε αλλαγή στα ούρα ή την εμφάνιση των ούρων,
που πιθανόν να συνοδεύεται με πόνο στα νεφρά ή πόνο στην κοιλιά ή την πλάτη τότε ζητείστε ιατρική
συμβουλή.
Πολύ σπάνια ορισμένα άτομα έχουν εκδηλώσει οπτικές διαταραχές που περιλαμβάνουν θαμπή όραση ή
βλέπουν διπλά τα αντικείμενα καθώς και οπτικές διαταραχές χρωμάτων, εμβοές στα αυτιά και κάποτε
εξασθενημένη ακοή που επανέρχονται στη φυσιολογική κατάσταση όταν τελειώσει η θεραπεία με το
Ciproflox.. Έ χουν επίσης αναφερθεί εξασθενημένη αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης οι οποίες
επανέρχονται στη φυσιολογική κατάσταση όταν τελειώσει η θεραπεία με το Ciproflox.
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Πως να φυλάσσετε τα δισκία Ciproflox
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης αλλά είναι καλύτερα να φυλάσσετε τα δισκία Ciproflox στην
αρχική συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μην χρησιμοποιήσετε τα δισκία μετά την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία
και στις κυψέλες.
Εάν βρείτε ότι έχετε δισκία με ληγμένη ημερομηνία λήξης, επιστρέψετέ τα στο φαρμακοποιό σας ο οποίος θα
τα κατασρέψει με τον κατάλληλο τρόπο.
Ημερομηνία αναθεώρησης του φυλλου οδηγιών: 02/04/2013
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμβιβολία για το πως να πάρετε τα δισκία Ciproflox σωστά ,ζητείστε τη συμβουλή του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

