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Το μοντέλο είναι ένας υποθετικός ασθενής, για λόγους επίδειξης μόνο.
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Ταχεία μείωση συμπτωμάτων1

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη. Κάθε
δισκίο περιέχει 37mg μονοϋδρική λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1 4.3. Αντενδείξεις: Το BRIVIR δεν
πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο
6.1. Ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά
εάν λαμβάνουν 5-fluorouracil (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine, tegafur) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών
ή άλλων 5-fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη: Η χρήση του
Brivirαντεδείκνυται σε ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη επειδή αυτή είναι προ-φάρμακο της 5-fluorouracil(5-FU).
Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια: Η χρήση του BRIVIR αντεδείκνυται σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική
χημειοθεραπεία, άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή. Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τουBRIVIR σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί
και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. Κύηση και γαλουχία: Το BRIVIR αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η brivudin χορηγήθηκε σε περισσότερους από 3900 ασθενείς σε κλινικές
μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που σπανίως συμβαίνει, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
ερευνών μετά την κυκλοφορία. Η μόνη συχνή ανεπιθύμητη αντίδρασηήταν η ναυτία (2,1%). Οι επόμενες συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
(ασυνήθιστες και σπάνιες) ήταν εκείνες που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και τις ψυχιατρικές διαταραχές SOCs.Eίναι επίσης φανερό
από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επιδρά στο ΚΝΣ. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού ήταν οι αντίστοιχες κατά τη διάρκεια της κλινικής χρήσης του προϊόντος, όπως είναι φανερό και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η συχνότητα και το είδος των ανεπιθυμήτων αντιδράσεων συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας
κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της brivudinανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Όχι
συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Ακοκκιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Θρομβοπενία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Aλλεργικές/αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιφερικό οίδημα και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη
εφίδρωση, βήχας, δύσπνοια, βρογχόσπασμος). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100):
Aνορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000):
Παραισθήσεις, συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Kεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος,
υπνηλία, παραισθησία. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Δυσγευσία, τρόμος. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Πόνος στο αυτί.
Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Υπέρταση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Υπόταση. Μη γνωστές (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Αγγειϊτιδα. Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές (≥1/100 έως <1/10):
Ναυτία. Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, τυμπανισμό, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του
ήπατος και των χοληφόρων: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Hπατίτιδα, αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα): Εξάνθημα σταθερής έκθυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Steven’s Johnson. Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Οστικά άλγη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή (αίσθημα κακουχίας, πυρετός, πόνος,ρίγη).

Βιβλιογραφία: 1. Smpc Brivir®.

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το BRIVIR ® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine και tegafur) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και
πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται
η δραστικότητα του ενζύμου DPD (διϋδροπυριμιδίνης αφυδρογονάσης) πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφάτως
έπαιρναν BRIVIR®.
Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.

ΜΕNARINI HELLAS A.E.
Aν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111 - 3, Fax: 210 8317 343, e - mail: menarini@otenet.gr
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Ιογενή
εξανθήματα
ΠΑΝΑγΙωτηΣ γΡ. ΚωΣτΑΚηΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣθΕΝΟύΣ ΜΕ ΕξΑΝθΗΜΑ
κΑΙ ΠύΡΕΤΟ

λοίμωξη

φλεγμονή

άλλο

ιοί

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩξΕΙΣ
• Προκαλούν δερματικές εκδηλώσεις (εξανθήματα)
• Άμεσο αποτέλεσμα αντιγραφής του ιού στην επιδερμίδα ή δευτερογενώς
σε άλλα όργανα
• Πιθανή συνύπαρξη πυρετού ή συμπτωμάτων από άλλα συστήματα
• Διαφοροδιάγνωση από άλλους παράγοντες: λοιμώδεις (βακτηρίδια) ή μη
(φάρμακα)

ΠΑθΟφύΣΙΟΛΟΓΙΑ
• Ο καταρράκτης της φλεγμονής στο χόριο (ιαιμία) προκαλεί ερυθηματώδεις
κηλίδες & βλατίδες
• Η αντιγραφή των ιών στο ενδοθήλιο των τριχοειδών επιφέρει άμεση βλάβη και δημιουργούνται εμφράξεις & αιμορραγίες (togaviruses, poxviruses,
rickettsiae)
• Η αντιγραφή των DNA ιών στην επιδερμίδα: νέκρωση, ακολουθεί διήθηση
με λευκοκύτταρα & δημιουργία φυσαλίδων και φλυκταινιδίων

ΜΟΡφΟΛΟΓΙΑ ΕξΑΝθΗΜΑΤΩΝ
• Ιλαροειδή: διάσπαρτα κηλιδοβλατιδώδη
• Φυσαλιδώδη: φυσαλίδες σε ερυθηματώδη βάση
• Βλατιδώδη: βλατίδες στα άκρα
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ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡύθΗΜΑ
(ErYTHEMA INfEcTIOsuM) 5η ΝΟΣΟΣ

• Διάχυτη ερυθρότητα
• Ερυθρό δαντελωτό εξάνθημα
• Ερύθημα με φυσαλίδες ή φλυκταινίδια ή πετέχειες
• Κνίδωση

κΛΑΣΙκΑ / ΑΤύΠΑ ΕξΑΝθΗΜΑΤΑ
• Κλασσικά εξανθήματα: η μορφολογία του εξανθήματος & η συνύπαρξη χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων: ιλαρά, οστρακιά, ερυθρά, αιφνίδιο & λοιμώδες ερύθημα
• Άτυπα εξανθήματα: όρος για την περιγραφή εξανθημάτων πέραν
των "6 κλασικών"
• Μη ειδικά πρότυπα εξανθημάτων: μετά εμβολιασμό ή σε ανοσοκατασταλμένους

• παρβοϊός Β19
• "χαστουκισμένο" μάγουλο
• παροδική απλαστική αναιμία
• αρθρίτιδα
• δαντελωτό εξάνθημα κορμού
• υποτροπή στην ηλιακή έκθεση

ΙΛΑΡΑ (MEAslEs)
• παραμυξοϊός (RNA), ερυθηματοκηλιδοβλατιδώδες, κεφαλή
κορμός
• κηλίδες του Koplik (1-2 ημέρες, πριν)
• κακοδιαθεσία, πυρετός, βήχας, κόρυζα, επιπεφυκίτιδα

"χαστουκισμένο μάγουλο"

δικτυωτό ερύθημα

ΑΙφΝΙΔΙΟ ΕξΑΝθΗΜΑ
(rOsEOlA - ExANTHEM INfANTuM) 6η ΝΟΣΟΣ

ΕΡύθΡΑ (rubEllA)
• RNA ιός (οικογένεια tagovirus)
• ρόδινες κηλίδες προσώπου, θώρακα, άκρων
• ερυθρές κηλίδες υπερώας (Forschheimer‘s)
• επώδυνη οπισθοωτιαία λεμφαδενίτιδα
• κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
διάρκεια: 2-3 ημέρες

• βρέφη-νήπια
• HHV-6,7
• ρόδινες κηλίδες: αυχένα/θώρακα, άκρα/πρόσωπο
• ταχεία αποδρομή (h-d)
• πυρετός (3-5 ημέρες)
• πολύ καλή γενική κατάσταση
• ερυθρές βλατίδες υπερώας
• (Nagayama)

EPsTEIN–bArr VIrus
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠύΡΗΝΩΣΗ
• Human herpesvirus 4
• πυρετός, φαρυγγίτιδα λεμφαδενοπάθεια
• 70-100 % (;) των ασθενών 7-10 ημέρες μετά την λήψη αμπικιλλίνης
• ιλαροειδές ή οστρακοειδές εξάνθημα: θώρακα – άκρα
• (παραγωγή EBV-αντισωμάτων: απάντηση στο φάρμακο)
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• ελκώσεις οσχέου (Lipschütz ulcers)
• Δ/Δ: Behçet’s, ΣΜΝ

ΣύΝΔΡΟΜΟ GIANOTTI-crOsTI
(βΛΑΤΙΔΩΔΗΣ ΑκΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ)

ΛΟΙΜΩξΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EPsTEIN–bArr

• HVB, A, C, Epstein-Barr, HHV6, parvovirus B19, Coxsackie,
parainflueza, μετά από εμβολιασμό
• βλατιδο/βλατιδοφυσαλλιδώδες
εξάνθημα παρειών, γλουτών,
εκτατικών επιφανειών κ. άκρων
• απουσία κνησμού
• φαινόμενο Köbner
• συχνό - αυτοϊάσιμο

• πολύμορφο ή οζώδες ερύθημα, ακροκυάνωση, λειχηνοειδής πιτυρίαση, δακτυλιοειδές κοκκίωμα, δερματίτιδα παλαμών, κνίδωση εκ ψύχους
• τριχωτή λευκοπλακία, καρκίνος ρινοφάρυγγα, λέμφωμα Burkitt, νόσος Hodgkin, ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα Kikuchi, ορισμένοι τύποι δερματικού T-λεμφώματος

rAsH sYNDrOMEs

χέρια, πόδια, στόµα
NAI ( gloves and socks)
πρόσωπο, άκρα, γλουτοί

ΑΝΕΜΕύΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΣ χΕΙΡΟΣ-ΠΟΔΟΣ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ
(HAND-fOOT-MOuTH DIsEAsE)
• Coxsackie A16 (A2,5,7,9,10, B1,2,3,5), εντεροϊός 71
• φυσαλλίδες περιβαλλόμενες από ερύθημα (παλάμες/πέλματα)
• επώδυνες ελκώσεις στόματος
• νυχομάδηση
• τέλος καλοκαιριού/φθινόπωρο

PAPulAr-PurPurIc GlOVEs
AND sOcKs sYNDrOME
• ερυθηματώδεις
πλάκες
και πετέχειες
στο πέλμα

ΠΑΡβΟϊΟΙ
• παιδιά: λοιμώδες ερύθημα, σύνδρομο Gianotti-Crosti
• ενήλικες: πορφυρικό, δακτυλιοειδές & δικτυωτό εξάνθημα άκρων &
καμπτικών επιφανειών

PArVOVIrus b19 ΛΟΙΜΩξΗ - ΔΙκΤύΩΤΟ
& ΔΑκΤύΛΙΟΕΙΔΕΣ ΕξΑΝθΗΜΑ ΑΝΩ ΑκΡΩΝ
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PArVOVIrus b19 ΛΟΙΜΩξΗ - ΠΟΡφύΡΙκΟ
ΕξΑΝθΗΜΑ χΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ
(GlOVEs-AND-sOcKs sYNDrOME)

ΝΟΣΟΣ KAwAsAKI
• πυρετός
• προσβολή επιπεφυκότος,
βλάβες στόματος
• τραχηλική λεμφαδενοπάθεια
• οίδημα παλάμης
• πολύμορφο εξάνθημα (περίνεο)
ΠΑΙΔΙΑ: επίκτητη καρδιακή
νόσος

PArVOVIrus b19 ΛΟΙΜΩξΗ - ΠΟΡφύΡΙκΕΣ κΗΛΙΔΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΙκΕΣ ΕκΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A, b, c
• Αγγειίτις μικρών αγγείων (B, C)
• Cryoglobulinemic vasculitis (C>B)
• Κνιδωτική αγγειίτις (B, C)
• Οζώδης πολυαρτηρίτις [B (classic)>C]
• Livedo reticularis (C)
• Serum sickness-like reaction (B, C)
• Κνίδωση (B, C)
• Gianotti–Crosti syndrome (B>C), Necrolytic acral erythema (C)
• Porphyria cutanea tarda (B, C)
• Κνησμός (B, C)
• Ομαλός λειχήν–ιδίως διαβρωτικός στοματικής κοιλότητας (C)
• Σαρκοείδωση (with interferon and/or ribavirin therapy; C>B)
• Πολύμορφο ερύθημα (B, C)
• Οζώδες ερύθημα (B>C)

ΤΡΟΠΙκΟΙ ΙΟΙ
∆ήγµα εντόµου
Εξάνθηµα
ΠΥΡΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙ∆Α

NEcrOlYTIc AcrAl ErYTHEMA

ZIKA VIrus - κΗΛΙΔΟβΛΑΤΙΔΩΔΕΣ ΕξΑΝθΗΜΑ
θΩΡΑκΟΣ / ΑκΡΩΝ

• εκδήλωση ηπατίτιδας C
• προσβολή άκρων (χέριαπόδια)
• φλυκταινίδια και διαβρώσεις
επί εδάφους επώδυνων ή
κνησμωδών ερυθρόφαιων
υπερκερατωσικών πλακών

ΠΟΛύΜΟΡφΟ ΕΡύθΗΜΑ
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EMFUCIN ΚΡΕΜΑ

EMFUCIN ΑΛΟΙΦΗ

κΗΛΙΔΩΔΕΣ
ΙΛΑΡΟΕΙΔΕΣ ΕξΑΝθΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑκΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• οροδιαγνωστικές μέθοδοι για ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος ή αντιγόνου απομόνωση του ιού
• η βιοψία δέρματος σπάνια βοηθά

• Rubella
• Echovirus (9, 16)
• Coxsackievirus (A5, A9, A16, B5)
• Epstein–Barr virus (λοιμώδης μονοπυρήνωση)
• Human herpesvirus 6 (roseola)
• Rubeola virus
• Arbovirus (dengue fever)
• Parvovirus B19 (erythema infectiosum)
• Hepatitis B και C ιοί
• Human immunodeficiency virus 1

φΑΡΜΑκΕύΤΙκΑ ΕξΑΝθΗΜΑΤΑ
• αιφνίδια έναρξη
• συμμετρική κατανομή
• έντονος κνησμός
• χαμηλός πυρετός
• ηωσινοφιλία: αντίδραση εξ υπερευαισθησίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙκΟΣ ΑΛΓΟΡΙθΜΟΣ
(DrAGO et al. JAAD 2012)

ΠΕΤΕχΕΙΩΔΕΣ
ΠΟΡφύΡΙκΟ ΕξΑΝθΗΜΑ
• Coxsackie ιοί A5, A9
• Ιοί αιμορραγικού πυρετού
• Ιός ερυθράς (συγγενής λοίμωξη)
• Cytomegalovirus (συγγενής λοίμωξη)
• Echovirus 9
• Ιός Epstein–Barr

ΑΤΥΠΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

εποχή

άνοιξη
καλο
καίρι

φύΣΑΛΙΔΩΔΕΣ
φΛύκΤΑΙΝΩΔΕΣ ΕξΑΝθΗΜΑ
• Ιός ανεμευλογιάς - ζωστήρα
• Ιός απλού έρπητα (τύποι 1 & 2)
• Ιοί Coxsackie (hand-foot-and mouth disease) (herpangina)
• Vesicular stomatitis virus
• Echovirus

εικόνα

φθινό
πωρο
χειµώ
νας

φυσαλ
λίδες

κηλίδες
βλατίδες

µε
ενάνθηµα

χωρίς
ενάνθηµα

θέση

Χέρια
πόδια
πρόσωπο
γλουτοί

πετέχειες

συµπτώµατα

από
συστήµατα

κνησµός

ΦΑΡΜΑΚΑ
ΛΟΙΜΩΞΗ
ID

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

NAIL PSORIASIS - From A to Z

rigopoulos Dimitris, Professor of Dermatology, Athens University,
“Attikon” University Hospital, Athens, Greece
Tosti Antonella, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery,
University of Miami, Miller School of Medicine, Miami FL, USA

η

ψωρίαση νυχιών είναι πολύ κοινή νόσος και προκαλεί αξιοσημείωτη
νοσηρότητα στους ασθενείς. Σε αυτό το βιβλίο, με τη βοήθεια
επεξηγηματικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλινικά σημεία που
υποδηλώνουν ψωρίαση νυχιών και περιγράφεται η διαφορική διάγνωση των
ανωμαλιών των νυχιών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, νεότερες μέθοδοι διάγνωσης
και παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση των ευρετηρίων αξιολόγησης
της σοβαρότητας. Επιπλέον, συζητούνται εκτενώς οι διαθέσιμες θεραπείες με
πληροφορίες για τις νεώτερες επιλογές. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, γι’ αυτό παρέχονται οδηγίες σχετικά με όλους
τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σχετικά με την επιλογή
της θεραπείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παιδιά και εγκύους. Έχουν
επιλεγεί συνεργάτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια διεθνή προοπτική
της κατάστασης. Το βιβλίο Nail Psoriasis είναι μια ανεκτίμητη ενημερωμένη πηγή
πληροφόρησης για δερματολόγους ενώ ενδιαφέρει ρευματολόγους και παθολόγους
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία των νυχιών μπορεί να οδηγήσουν σε πρώιμη
διάγνωση αρθροπαθειών.
Συνοπτικά το βιβλίο παρέχει:
• Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαγνωστικές μεθόδους και τη διαφορική διάγνωση
• Συμβουλές σε θέματα θεραπευτικής επιλογής, δίνοντας βάση σε νεότερες επιλογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• Συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο
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κατευθυντήριες οδηγίες

(απλοποιημένες) για τη θεραπεία των

ακτινικών υπερκερατώσεων
ε. ΧΑτΖηΔηΜητΡΙΟΥ, Α. ΠΑΝΑγΙωτΟΠΟΥΛΟΣ
Κρατική Κλινική εΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Οι ακτινικές υπερκερατώσεις, ή όπως αλλιώς είναι γνωστές “ηλιακές υπερκερατώσεις”, προκαλούνται από οποιουδήποτε
είδους ακτίνες. H ακτινική υπερκεράτωση (ΑΥ) είναι δερματικό νεόπλασμα που εμφανίζει χρωμοσωμικές ανωμαλίες
και συναντάται κυρίως σε ηλιοεκτεθειμένες επιφάνειες του σώματος.

O

ι ΑΥ εμφανίζονται συνήθως στο δέρμα ατόμων με φωτότυπο Ι έως ΙΙΙ,
σε άτομα μεγάλης ηλικίας, στον ανδρικό πληθυσμό και σε άτομα που
έχουν δεχθεί μεγάλη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επίσης, τις
συναντάμε σε ανοσοκατασταλμένα άτομα και σε άτομα με διαταραχές της σύνθεσης μελανίνης. Oι χώρες με συχνότερη εμφάνιση ΑΥ είναι η Αυστραλία, περιοχές των ΗΠΑ και η νότια Ευρώπη.
Οι ΑΥ πρέπει να θεωρούνται προκαρκινικές βλάβες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται λόγω του μεγάλου κινδύνου ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC). Στις ΑΥ απαντάται μετάλλαξη του χρωμοσώματος 17. Η ακτινοβολία UVB μπορεί να τροποποιήσει το γενετικό υλικό των ινοβλαστών και
των κερατινοβλαστών και εν συνεχεία να μεταβάλει τις σχέσεις μεταξύ επιδερμίδας και χορίου, και να παράγει έναν κλώνο ανώμαλων κυττάρων. Αυτά τα
κύτταρα παραμένουν στην επιδερμίδα για κάποιο καιρό, αλλά στη συνέχεια
διεισδύουν στο χόριο.
Ακολούθως, λοιπόν, θα παραθέσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες στη θεραπεία των ΑΥ, με βάση την International League of Dermatological Societies
(ILDS) σε συνεργασία με το European Dermatology Forum (EDF).
Ο αντικειμενικός σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών συνίσταται στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με ΑΥ, τη γνώση όσον αφορά στην αναγκαιότητα της θεραπείας και στις θεραπευτικές επιλογές, μείωση της πιθανότητας
προς εξαλλαγή σε SCC και στη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών.
Για να ονοματίσουμε τις ΑΥ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους
«ακτινική υπερκεράτωση», «κερατινοκυτταρική ενδοεπιδερμιδική νεοπλασία»
(ΚΙΝ), «ακτινικη υπερκεράτωση τύπου ακανθοκυτταρικού καρκινώματος». Γι’
αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την ενημέρωση των ασθενών.
Μέτα την κλινική διάγνωση των ΑΥ ακολουθεί η κλινική τους κατάταξη ανάλογα με το αν είναι ήπιες μόνο ψηλαφητές (βαθμός 1), μέτριες (βαθμός 2) και
σοβαρές πολύ πεπαχυσμένες (βαθμός 3). Έπειτα, συστήνουμε βιοψία και ιστολογική εξέταση.
Επίσης, με βάση την ιστολογική εξέταση μπορούμε να κατατάξουμε τις ΑΥ σε:
1) early in situ SCC AK I: το οποίο αντιστοιχεί σε άτυπα κερατινοκύτταρα στη
βασική στοιβάδα της επιδερμίδας
2) early in situ SCC AK ΙΙ: το οποίο αντιστοιχεί σε άτυπα κερατινοκύτταρα στα
κατώτερα 2/3 της επιδερμίδας και
3) in situ SCC AY III:το οποίο αποτελείται από άτυπα κερατινοκύτταρα που εκτείνονται σε περισσότερο από τα 2/3 του συνολικού πάχους της επιδερμίδας.
Μπορούμε επίσης να κατατάξουμε τους ασθενείς σε υποομάδες ανάλογα
με τον αριθμό και τη σοβαρότητα της βλάβης. Έτσι έχουμε:
1) ασθενείς με μονήρεις βλάβες (1-5 ψηλαφητές ή ορατές ανά πεδίο)
2) ασθενείς με πολλαπλές βλάβες (>6 διακριτές βλάβες ανά πεδίο)
3) ασθενείς με βλάβες καρκινικού πεδίου (τουλάχιστον 6 βλάβες με υπερκερατώσεις και
4) ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (οφειλόμενη είτε σε φάρμακα είτε σε κακοήθεις παθήσεις).
Οι θεραπευτικές τεχνικές που ακολουθούμε στις ΑΥ είναι η απόξεση, η κρυοχειρουργική, CO2 Laser, Er:YAG Laser, 0,5 φλουοροουρακίλη+10% σαλικυλικό οξύ, ALA-PDT,MAL-PDT, 3% diclofenac in 2, 55HA gel, 0.5%FU, 2,5%
imiquimod, 3,75% imiquimod, 5% imiquimod, 0,015% Ingenol Mebutate
(πρόσωπο και κρανίο) και 0,05% Ingenol Mebutate (κορμό και άκρα).
Οι θεραπευτικές μας επιλογές θα κριθούν με βάση την αποτελεσματικότητα, τη μείωση του αριθμού των βλαβών, την πλήρη ή τη μερική απομάκρυνση των βλαβών, τη βελτίωση εκτιμώμενη από τον ερευνητή αλλά και από τον
ίδιο τον ασθενή, την ασφάλεια της μεθόδου, την ικανοποίηση του ασθενούς
και τα κοσμητικά αποτελέσματα.
ΣΕΛΙΔΑ 12

Ê

Ê
Ê

Ê
Ê

Ê

Ê
Ê
Ê

Ê

Ê
Ê
Ê
Ê

Ê

Ê
ΣΕΛΙΔΑ 14

Ê

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ BIODERMA
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
+
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ UV

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ

=

38%

ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΟΦΈΊΛΟΝΤΑΊ ΣΤΊΣ ΑΚΤΊΝΈΣ UV

Cicabio 50+
SPF

Η
ΔΡΑΣ
A
E
N σε 1
2

ΑΝΑΠΛΑΘΕΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΚΥΡΙΑ ENEΡΓΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Επαναφέρει: Resveratrol/Centella
Asiatica
- Καταπραϋνει: Antalgicine® agent
- Καθαρίζει: Αντιβακτηριακοί παράγοντες:
χαλκός, ψευδάργυρος

+ Υαλουρονικό Οξύ

+

Διάφανο κατά την εφαρμογή,
απορροφάται γρήγορα,
χαρίζει άνεση στο δέρμα

2-ΣΕ-1 ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
* Για παιδιά κάτω των 36 μηνών συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Τηλ.: 210 6604 300 | www.pharmathen.com

+

SPF 50+ / UVA 31
Χωρίς νανοσωματίδια
Χωρίς οκτοκρυλένιο
Cicabio SPF 50+
- 2 καθημερινές εφαρμογές μέχρι την πλήρη
ανάπλαση
- Σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο,
εφαρμόστε ξανά κάθε 2 ώρες
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΙΟΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΣΩΜΑ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΗΠΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ
Non-irritating Non-reddening Non-exfoLiating Non-photosensitising
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GPG.srι
Milan - ITALY

Operational Office: Production Laboratory and R&D
Via Flaνia, 23/1 - 34148 Trieste - ITALY - www.wiqomed.com

--------------- Exclusiνe distributor: ---------------

MESOMED - Γεωργία Μίκου
Επαύλεως 36, Χαϊδάρι, 12461, Αθήνα
τηλ: 210 5910165
email: info@mesomed.gr
www.facebook.com/mesomed.gr

Ê
Ê

Ê

Ê

Ê

ID

Ê

Δερματικός ΕρυθηματώδηςÊ Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
γεωργία Αυγερινού, Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης γ. Σταυρόπουλος, Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ανδρέας Κατσάμπας, Ομότ. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

η

συγγραφή ενός ιατρικού βιβλίου αποτελεί πρόκληση για τους συγγραφείς, ιδιαίτερα όταν
πραγματεύεται ένα αντικείμενο που καθημερινά καινούρια δεδομένα έρχονται να αλλάξουν το τοπίο, τόσο σε επίπεδο γνώσης, όσο και καθημερινής κλινικής πράξης. Ο δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΔΕΛ) αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και θα τολμήσουμε να πούμε ότι οι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση αυτή.
Ο λεπτομερής τρόπος παρουσίασης της μέχρι τώρα γνωστής αιτοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της συσχέτισης με τον Σ.Ε.Λ. και άλλες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του Δ.Ε.Λ. με τις σύγχρονες εξελίξεις, μετατρέπει το βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς Δερματολόγους ή μη. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν εξαντλείται με την πρώτη ανάγνωση.
Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδελεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφοράς όσο αφορά στο Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com
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ΞΕΠΕΡΆΣΤΕ ΤΗΝ ΆΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΆΛΕI ΤΟ ΣΟΒΆΡΟ ΧΡΟΝΙΟ ΕΚΖΕΜΆ
ΧΕΡΙΏΝ

Περισσότεροι από 60% των ασθενών με σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών οι οποίοι παρακολουθούνται από δερματολόγο
θεωρούνται ανθεκτικοί στη θεραπεία με ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή*¹

Χορηγήστε CEHADO (30 mg άπαξ ημερησίως) σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία 6 εβδομάδων με ισχυρά τοπικά
κορτικοστεροειδή2,3
Aσφάλεια
Όπως όλα τα ρετινοειδή, το Cehado είναι τερατογόνο. Για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας απαιτείται αυστηρό πρόγραμμα πρόληψης
εγκυμοσύνης, καθώς και πολλαπλά τεστ εγκυμοσύνης.²
Ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές των λιπιδίων είναι από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (>1/10)².
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προΐόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρία στο τηλέφωνο 2016882100.

*Βάσει των δεδομένων μιας συγχρονικής πολυκεντρικής μελέτης που διεξήχθει στην Ιταλία και περιελάμβανε
14 δερματολογικά κέντρα και 981 ασθενείς εκ των οποίων οι 163 με σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών.¹

Βιβλιογραφία

Commit to change

1. Scalone L, et al. Br J Dermatol 2015;172:187–95.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ - ΑΓΓΙΞΤΕ ΤΑ

2. Cehado. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προΐόντος. Aύγουστος 2016
3. Diepgen T, et al. J Dtsch Dermatol Ges 2015;13:e1–22.

GlaxoSmithKline
Λ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι 152 32, τηλ. 2106882100.
Ανδριανουπόλεως 3, 551 33, Καλαμαριά
Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310422788
www.glaxosmithkline.gr
GR/DERM/0006/17 ΙΣΧΥΣ: 6/2017- 6/2019

Όλα τα ανωτέρω εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
2017 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.
H Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προΐόντος είναι διαθέσιμη στις επόμενες σελίδες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

κατευθυντήριες οδηγίες
αντιμετώπισης αναφυλαξίας:
T Ι

Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ο ;

ΙωΑΝΝΑ ΚΟΝτΟγΙωΡγΑΚη
ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & ενηλίκων

ΑΝΑφύΛΑξΙΑ
• Επείγουσα κλινική οντότητα
• Όλοι οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι
• Σε ~ 57% υποδιάγνωση (M. P. Ross, J Allergy Clin Immunol 2008;121:166-71)
• Δεν γίνεται πάντα σωστή αντιμετώπιση (T. T. Song, Allergy 2014;69:983-991)
• Μικρά ποσοστά χορήγησης αυτοενιέμενης αδρεναλίνης και σύστασης για αλλεργιολογική εκτίμηση (R. L. Campbell, J Allergy Clin Immunol
Pract 2015;3:88-93)

κΑΤΕύθύΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ευαισθησία 96.7%, Ειδικότητα 82.4%

• 2015 (σε συνδυασμό με του 2012, 2013)

• 2015

• 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ

...σοβαρή, απειλητική για τη ζωή συστηματική αντίδραση
υπερευαισθησίας…

ΜΗχΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑφύΛΑξΙΑΣ

Sampson HA, J Allergy Clin Immunol 2006; 117 (2):391-397

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑκΟΣ ΕΛΕΓχΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙβΕβΑΙΩΣΗ
κΛΙΝΙκΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
• Τρυπτάση
- 30-120 min από έναρξη συμπτωμάτων
- Σύγκριση με βασική τιμή
• Ισταμίνη
• Άλλα: PGD2, LTE4, μεταβολίτες ισταμίνης
(ούρα 24ώρου)

• Η μη αύξηση της τρυπτάσης ΔΕΝ αποκλείει τη διάγνωση της αναφυλαξίας
ΣΕΛΙΔΑ 20
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κρέμα για Τη θέραπέια
Τησ ήπιας μορφής
ψωριαςής

Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί
με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται):
α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.
β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
3. Epigallocatechin
gallate (EGCG)

1. Salycuminol
Έχει ήπια κερατοπλαστική
δράση. απομακρύνει απαλά
την περιττή λεπιοειδή κεράτινη στοιβάδα και βελτιώνει
την υφή του δέρματος.

2. Filagrinol
αποτελείται από ένα μίγμα
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά,
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων
γύρης. Το filagrinol τονώνει
την παραγωγή της filaggrin,
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει
στα κύτταρα της επιδερμίδας
και ενεργεί διατηρώντας την
ευελιξία και ακεραιότητα της
κεράτινης στοιβάδας.

ένεργεί στην κοκκιώδη
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα
από τα φύλλα πράσινου
τσαγιού. Το epigallocatechin
gallate περιέχει 3 ομάδες
γαλλικού οξέος, άρα είναι
«3 φορές ισχυρότερο»
από το γαλλικό οξύ.

4. AÇAI-oil
η ισχυρότερη δράση του
προϊόντος οφείλεται στον πολτό
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική
ικανότητα καθώς και η παρουσία
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες
ισορροπούν τη δραστηριότητα
των λιπιδίων του δέρματος,
αποτρέποντας τον τραυματισμό
του και την επανεμφάνιση της
ασθένειας.
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ΠΑρΑγοντΕΣ κΙνΔύνού
0,01mg/kg (max. 0,5mg ενήλικες & 0,3mg παιδιά

0,15mg για ΣΒ 7,5-24kg & 0,3mg για ≥25kg

ΣύμΠΑρΑγοντΕΣ

• Απομάκρυνση πιθανολογούμενου αιτίου
• Κλήση βοήθειας
• Θέση ασθενών
- Καθιστή επί δύσπνοιας
- Αριστερό πλάγιο οι έγκυες
- Ύπτια θέση με ανασηκωμένα τα κάτω άκρα
(Trendelenburg)

• Άσκηση
• Οξεία λοίμωξη
• Συναισθηματικό stress
• Αλκοόλη
• ΜΣΑΦ
• Έμμηνος ρύση
• Αναφορά κυρίως στην άσκηση

• Χορήγηση O2 σε όλους τους ασθενείς
…εάν υπάρχει ένδειξη..

ΕΠΕΙγούΣΑ ΑντΙμΕτώΠΙΣη
• Θεραπεία 1ης γραμμής: ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ im

• iv χορήγηση υγρών σε υπόταση
(ισότονα κρυσταλλοειδή)
• Βρογχοδιασταλτικά επί βρογχόσπασμου
• Αντιισταμινικά
• Γλυκοκορτικοειδή

Αντιισταμινικά & Γλυκοκορτικοειδή
ΔΕΝ αποτελούν θεραπεία 1ης γραμμής
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• Αδρεναλίνη iv
• Γλουκαγόνο iv
• Άλλα αγγειοσυσπαστικά (π.χ. ντοπαμίνη)
• Μπλε του μεθυλενίου

ΧρονΙκη ΔΙΑρκΕΙΑ ΠΑρΑκοΛούθηΣηΣ
Εξατομίκευση
• Τουλάχιστον 4 ώρες
- επί αναπνευστικών ή καρδιαγγειακών
συμπτωμάτων: 8-10 ώρες
• Τουλάχιστον 4-8 ώρες, παράταση επί:
- Συνύπαρξης παραγόντων κινδύνου για
σοβαρή αναφυλαξία (π.χ. άσθμα)
- Τροφικό αλλεργιογόνο
- Εάν > 1 δόση αδρεναλίνης
- Οίδημα λάρυγγα
- Σοβαρά ή παρατεταμένα συμπτώματα
• Αναπνευστική δυσλειτουργία: 6-8 ώρες
• Υπόταση: 12-24 ώρες
• Θεραπεία 1ης γραμμής: αδρεναλίνη im
• Δεν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη για τη χορήγηση αδρεναλίνης σε
αναφυλαξία
• Η καθυστέρηση χορήγησης αδρεναλίνης σχετίζεται με χειρότερη έκβαση
• Αντιισταμινικά και γλυκοκορτικοειδή αποτελούν δευτερεύοντα φάρμακα

ΧρονΙκη ΔΙΑρκΕΙΑ ΠΑρΑκοΛούθηΣηΣ

ΑνθΙΣτΑμΕνη ΑνΑφύΛΑξΙΑ
• Συνταγογράφηση αυτοενιέμενης αδρεναλίνης
• Αδρεναλίνη iv
0,1mg/ml & max.ρυθμός έγχυσης: 10μg/min
• Γλουκαγόνο iv
Ενήλικες: 1-5mg
Παιδιά: 20-30μg/kg, max 1mg

• Αδρεναλίνη iv
• Γλουκαγόνο iv
• Άλλα αγγειοσυσπαστικά (π.χ. ντοπαμίνη)

ΕνΔΕΙξΕΙΣ ΣύντΑγογρΑφηΣηΣ
ΑύτοΕνΙΕμΕνηΣ ΑΔρΕνΑΛΙνηΣ
• Προηγούμενη αναφυλακτική αντίδραση σε τροφές, λάτεξ, αεροαλλεργιογόνα
• Προηγούμενο επεισόδιο αναφυλαξίας από άσκηση
• Προηγούμενο επεισόδιο ιδιοπαθούς αναφυλαξίας
• Συνύπαρξη ασταθούς ή μέτριου-σοβαρού άσθματος και τροφικής
αλλεργίας
• Ιστορικό συστηματικής αντίδρασης σε δηλητήριο υμενοπτέρων:
- Ενήλικες: που δεν βρίσκονται σε δόση συντήρησης ανοσοθεραπείας
- Παιδιά: που δεν περιορίστηκε μόνο στο δέρμα ή βλεννογόνους
• Σύνδρομα ενεργοποίησης μαστοκυττάρων
ή τιμή βασικής τρυπτάσης και προηγούμενη
συστηματική αντίδραση σε υμενόπτερο
ανεξάρτητα με τη χορήγηση ανοσοθεραπείας
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ΕνΔΕΙξΕΙΣ ΣύντΑγογρΑφηΣηΣ
ΑύτοΕνΙΕμΕνηΣ ΑΔρΕνΑΛΙνηΣ

• Γραπτό πλάνο αντιμετώπισης αναφυλαξίας

οΔηγΙΕΣ ΧρηΣηΣ AnApen

• Συνταγογράφηση αυτοενιέμενης αδρεναλίνης & εκπαίδευση
• Γραπτό πλάνο αντιμετώπισης αναφυλαξίας
• Ιατρική ταυτότητα

• Συνταγογράφηση αυτοενιέμενης αδρεναλίνης & εκπαίδευση
• Γραπτό πλάνο αντιμετώπισης αναφυλαξίας
• Σύσταση για αλλεργιολογική εκτίμηση

οΔηγΙΕΣ ΕξοΔού

• Συνταγογράφηση αυτοενιέμενης αδρεναλίνης & εκπαίδευση
ΣΕΛΙΔΑ 26

32%

6%

ΠροΛηψη/μΑκροΧρονΙΑ ΑντΙμΕτώΠΙΣη
• Διερεύνηση από αλλεργιολόγο
• Τακτικό follow up
• Εκπαίδευση ασθενών (αποφυγή αλλεργιογόνου, διασταυρούμενη
αντιδρ/τα, κρυμμένα αλλεργιογόνα, συμπαράγοντες κτλ.)
• Εκπαίδευση για έγκαιρη αναγνώριση & αντιμετώπιση αναφυλαξίας
• Ψυχολογική υποστήριξη
Ανοσορρυθμιστικές παρεμβάσεις
• Τροφική αλλεργία
- Από του στόματος ανοσοθεραπεία (ερευνητικό στάδιο)
• Αναφυλαξία από νυγμό ΥΜΝ
- Ανοσοθεραπεία
• Φαρμακευτική αλλεργία
- Απευαισθητοποίηση

“ Guidelines are important but of limited usefulness when there
is a gap between knowledge and practical application.
Closing this gap should lead to better patient outcomes.”

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Ελληνική Στοματολογία «ταξιδεύει» με επιτυχία
και στην Ασία προβάλλοντας την Ελλάδα
Μετά από τις εκδόσεις των Αγγλικών βιβλίων του Αν. Καθηγητή Στοματολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Λάσκαρη, στη Νότια Κορέα και Κίνα, πρόσφατα (2014) το βιβλίο του
“Pocket Atlas of Oral Diseases” μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα Ινδονησιακά με τίτλο:
“ATLAS SAKU: PENYAKIT MULUT”
από τον μεγάλο Ιατρικό Εκδοτικό Οίκο της Ινδονησίας
PENERBIT BUKU KEDOKTERAN.
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Σύνδρομο Kounis
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤώΜΑΤΑ ΑΝΑΦΥΛΑξΙΑΣ
Ή ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ;
Μυρτώ Ποτίκα
αλλεργιολόγος

1950

1η αναφορά οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου μετά από
χορήγηση πενικκιλίνης

Σκομβροτοξίνωση

Αναισθητικά

1991

Περιγραφή του συνδρόμου «αλλεργικής στηθάγχης» από
Ν.Κούνη και Γ.Γαβρά

Σύνδρομο
Churg-Strauss

Απολυμαντικά
δέρματος

1995

Αιτία ασταθούς στηθάγχης - δυναμική απόφραξη λόγω
δράσης μεταβολιτών (ισταμίνης, λευκοτριένιων) που
επάγονται στις αλλεργικές αντιδράσεις και δρουν στις λείες
μυικές ίνες των στεφανιαίων αγγείων
Braunwald

Αντινεοπλαστικά
Δεξτράνη
PPI
Άλλα (αλλοπουρινόλη, λοσαρτάνη, τετανική αντιτιξίνη, εναλαπρίλη, μονοκλωνικα αντισώματα κ.α.)

Kounis τύΠοΣ i
Ασθενείς με:
• φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία
• χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες κίνδυνου στεφανιαίας νόσου
Οξεία απελευθέρωση των μεσολαβητών
της αλλεργικής φλεγμονής
σπασμό στεφανιαίων
αγγείων χωρίς αύξηση των
μυοκαρδιακών ενζύμων

σπασμό που μπορεί να εξελιχθεί
σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
με αυξημένα καρδιακά ένζυμα

Kounis τύΠοΣ ii
Ασθενείς με:
• προϋπάρχουσα αθηρωματική νόσο
Οξεία απελευθέρωση των μεσολαβητών
της αλλεργικής φλεγμονής
σπασμό στεφανιαίων
αγγείων χωρίς αύξηση των
μυοκαρδιακών ενζύμων

διάβρωση ή και ρήξη της
αθηρωματικής πλάκας που
εκδηλώνεται ως οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου

Καταστάσεις

Φάρμακα

Περιβαλλοντική Τροφές
έκθεση

Αγγειοοίδημα

Αντιβιοτικά

Νυγμός μέλισσας Ψάρια

κΛΙνΙκη ΕΙκονΑ

κΛΙνΙκΑ ΣημΕΙΑ

• οπισθοστερνικό άλγος
• δύσπνοια
• αίσθημα παλμών
• αδυναμία
• συγκοπή
• ωχρότητα
• ναυτία
• έμετοι
• κνησμός
• εφίδρωση

•
•
•
•
•
•
•

ηκγ ΕύρημΑτΑ

ΕργΑΣτηρΙΑκΑ
ΑΠΕΙκονΙΣτΙκΑ ΕύρημΑτΑ

• Κολπική μαρμαρυγή
• Κομβικός ρυθμός
• Φλεβοκομβική βραδυκαρδία
• Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
• Ανάσπαση ή κατάσπαση
τμήματος ST
• Επιπέδωση ή αναστροφή
του κύματος Τ
• Διεύρυνση QRS
• Παράταση QT
• Κοιλιακή μαρμαρυγή

ταχυκαρδία
βραδυκαρδία
καρδιοαναπνευστική ανακοπή
υπόταση
ψυχρά άκρα
αιφνίδιος θάνατος
κνίδωση

• Ηωσινοφιλία
CPK-MB
τροπονίνες
• Στεφανιογραφία: σπασμός,
θρόμβωση
• RÖ θώρακος: καρδιομεγαλία
• Triplex καρδιάς: διαταση
καρδιακών κοιλοτήτων,
υποκινησία
• Βιοψία στεφανιαίων αγγείων:
ανεύρεση ηωσινόφιλων,
μαστοκυττάρων
• MRI: υπενδοκαρδιακή
συγκέντρωση γαδολινίου
• SPECT: ανίχνευση ισχαιμίας

Βρογχικό άσθμα Αναλγητικά

Νυγμός σφήκας

Φρούτα

Ιδιοπαθής αναφυλαξία

Θρομβολυτικά

Νυγμός μυρμηγκιού

Οστρακοειδή

Αναφυλαξία μετά από άσκηση

ΜΣΑΦ

Τσίμπημα μέδου- Λαχανικά
σας

Μαστοκυττάρωση

Αντιπηκτικά

Δηλητήριο οχιάς

Ορονοσία

Σκιαγραφικά

Επαφή με latex

ΕΙνΑΙ το ΣύνΔρομο Kounis ΔΕύτΕροΠΑθηΣ
βΛΑβη Στην ΑνΑφύΛΑκτΙκη ΑντΙΔρΑΣη;

Ανισακίαση

Κορτικοστεροειδή

Κούρεμα γρασιδιού

Η θεωρία ότι η αναφυλακτική μυοκαρδιακή βλάβη οφείλεται σε
περιφερική αγγειοδιαστολή πρέπει οριστικά να αποκλειστεί

Μανιτάρια
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• Αναφορές ασθενών με αναφυλακτικό σοκ οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση υγρών, κορτικοστεροειδών, αντιισταμινικών ή
αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων, αλλά μόνο στην εφαρμογή πρωτοκόλλου θεραπείας ΟΕΜ
Allergic myocardial infarctionMukta V,
Chandragiri S, Das AKN Am J Med Sci 2013; 5:157-158

• Ίσως, η περιφερική αγγειοδιαστολή και η μυοκαρδιακή βλάβη από τους
μεσολαβητές της αλλεργικής φλεγμονής να συμβαίνουν συγχρόνως

• Σπασμός στεφανιαίων
• Ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων
• Πάχυνση του έσω χιτώνα
• Διαφοροποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων
• Παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών
• Έκφραση ιστικού παράγοντα TF tissue factor
• Ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνασών διάβρωση και ρήξη της πλάκας
• Αποδόμηση των συστατικών της εξωκυττάριας ουσίας φιμπρονεκτίνης και βιτρονεκτίνης και νευροπεπτιδίων, όπως vasoactive intestinal
peptide (VIP) and calcitonin gene related peptide (CGRP)
• Ενεργοποίηση γειτονικών κύττάρων με διάσπαση και ενεργοποίηση
του protease activated receptor (PAR) 2
δρουν ως ένζυμα μετατροπής της αγγει• Xυμάση και καθεψίνη-D
οτασίνης Ι σε αγγειοτασίνη ΙΙ

ΠώΣ ΠροκΑΛΕΙτΑΙ η μύοκΑρΔΙΑκη βΛΑβη;

Το “σύνδρομο Κούνης” προκαλείται από φλεγμονώδεις μεσολαβητές που απελευθερώνονται με την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων
τόσο τοπικά όσο και στη γενική κυκλοφορία
• προσχηματισμένοι όπως ισταμίνη, τρυπτάση, χυμάση
• νεοσχηματιζόμενες ουσίες από τη διάσπαση του αραχιδονικού οξέος (θρομβοξάνη, λευκοτριένια)

• 2006
Συσχέτιση συνδρόμου με θρόμβωση στεφανιαίων φαρμακοεκλύοντων ενδαγγειακών προθέσεων (stent)
ΣΕΛΙΔΑ 30

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής,
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889,
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

Kounis τύποΣ Ιii

Figure 1. Aspirated thrombus
from patient with type III variant
of Kounis syndrome. White star
shows thrombus infiltrated by
numerous eosinophils, black star
shows fibrin deposition and black–
white star shows red cells mixed
with scattered eosinophils.

ασθενείς με
• θρόμβωση ενδοστεφανιαίων προθέσεων
αναρροφημένα δείγματα θρόμβου με χρώση Hematoxylin-Eosin
και Giemsa αποδεικνύουν την παρουσία ηωσινοφίλων και μαστοκυττάρων αντίστοιχα
• 1.000 συνδέσεις αλλεργιογόνου με τον υποδοχέα της ειδικής IgE είναι
αναγκαίες για να προκαλέσουν την αποκοκκίωση του μαστοκυττάρου

Kounis NG et al. Future Cardiology
2011; 7: 805-824

ΕΙνΑΙ Σύχνο;
• Αναδρομική μελέτη η επίπτωση 7,9 – 9,6 ανά 100.000 κατοίκους
ετησίως θνησιμότητα 0,0001%
• Προοπτική μελέτη 19,4 ανά 100 000 κατοίκους
• Στην Αχαΐα, με πληθυσμό 300.000 κατοίκους, 52 περιπτώσεις σε 4
χρόνια (ετήσια επίπτωση 4.33/100.000 κατοίκους)
• Συχνότητα των θρομβώσεων στις ενδαγγειακές προθέσεις 3,5%
Θνησιμότητα 20%-40%
Heestermans AA, et al. J Thromb Haemost 2010 ; 8: 2385-9

• Αυτός ο κρίσιμος αριθμός είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί και από διαφορετικά αλλεργιογόνα και τα αντίστοιχα IgE αντίσωματα
MacGlashan DW, et al. J Immunol 1997; 158: 1438

• Χρόνια και συνεχής έκθεση σε >5 αντιγόνα που βρίσκονται στα εμφυτεύματα
• «διαφορετικά αλλεργιογόνα μπορούν να έχουν αθροιστική επίδραση στην πυροδότηση της έκλυσης μεσολαβητών από μαστοκύτταρα αν ο ασθενής έχει ταυτόχρονη έκθεση σε αυτά»
Nopp A, et al. Allergy 2006; 61: 1336

• 51 αναφορές κατά την περίοδο 2010-2014 οι 22 το έτος 2014
(συχνότερα ΜΣΑΦ)
• Περισσότερα περιστατικά από Νότια Ευρώπη
- η αυξημένη ευαισθητοποίηση των γιατρών σχετικά με την ύπαρξη συνδρόμου
- το κλίμα και οι συνθήκες του περιβάλλοντος
- διασταυρούμενες ευαισθητοποιήσεις με γύρεις
- νυγμοί υμενοπτέρων
- υπερκατανάλωση φαρμάκων

τΙ ΑντΙμΕτωπΙζούμΕ ΑρχΙκΑ;

1ης γενιάς Drug Eluting stents
• Το μέταλλο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει: νικέλιο, χρώμιο, τιτάνιο, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο
• Επικάλυψη με πολυμερές

κατευθυντήριες γραμμές της
θεραπείας του οξέος εμφράγματος
μυοκαρδίου

κατευθυντήριες γραμμές
της αναφυλαξίας
δερματικό εξάνθημα

• Paclitaxel ή
• Rapamycin

εξωκαρδιακά συμπτώματα

Όλα αυτά αποτελούν ισχυρά αλλεργιογόνα και αποτελούν το «αντιγονικό σύμπλεγμα των αγγειακών προθέσεων»

2ης Γενιάς: κοβαλτίου-χρωμίου ή χρωμίου λευκόχρυσου
• Περιέχουν και αυτά σε μικρότερη συγκέντρωση νικέλιο
Kounis NG, et al. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 592

Drug-Eluting stent Thrombosis: The Kounis
Hypersensitivity-Associated Acute Coronary syndrome
Revisited

οπισθοστερνικό άλγος

έκθεση σε ένα γνωστό
αλλεργιογόνο

ΗΚΓ ευρήματα

συριγμό

Ανάλογα με την επικρατούσα αρχική κλινική εικόνα
Και οι δύο πλευρές του συνδρόμου πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα

Φάρμακα για την αντιμετώπιση των καρδιακών
εκδηλώσεων μπορεί να επιδεινώσουν την αλλεργική
αντίδραση και το αντίθετο

J Am Coll Cardiol Intv. 2009;2(7):583-593
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AC LIQUID
CLEANSER

AC EMULSION MAT

AC TINTED CREAM

AC WATER

AC SAL CREAM

AC PEELING MASK

AC SAL WASH

AC CREAM EXTRA

AC LOTION F

AC AHA-10 EMULSION

ΣΥΝοδΕΥτΙκα
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Δερμοκαλλυντικα

ιατροτεχνολογικα προϊοντα

• οξυγονοθεραπεία ενδεχομένως επιβλαβής στο ACS: όταν SPO2 <Β90%,
ή αν ο ασθενής είναι σε αναπνευστική δυσχέρεια

• σε επιμονή των Sx
αναγνώριση του υπεύθυνου αλλεργιογόνου
με δερματικές δοκιμασίες (patch ή SPTs)
• εάν αυτά τα μέτρα αποτύχουν
αφαίρεση ενδοπρόθεσης

νΙκΕΛΙο

Τα οπιοειδή
μαζική
αποκοκκίωση μαστοκυττάρων
Προτιμότερη η χορήγηση
φεντανύλης και των παραγώγων
της

οι ασθενείς σε αγωγή με
β-αναστολείς
γλουκαγόνο
η αδρεναλίνη μπορεί να
προκαλέσει στεφανιαίο σπασμό
λόγω της μη αντιρρόπησης της
άλφα αδρενεργικής ενέργειας

Yang K, Ren Y. Sci Technol Adv Mater 2010; 11: 1-13

 BioABsoRBABlE sTEnTs

• Η αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να καταργήσει
τα Sx ( τύπου Ι)
• Πρωτόκολλο οξείας αντιμετώπισης ΟΕΜ
• Η χορήγηση αγγειοδιασταλτικών μπορεί να αντιμετωπίσει αγγειόσπασμο
- νιτρογλυκερίνη μπορεί να προκαλεί υπόταση και ταχυκαρδία και
μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω την αναφυλακτική αντίδραση
- αλλεργικές αντιδράσεις σε νιτρογλυκερίνη (κυρίως η διαδερμική
χορήγηση, per os και iv συνήθως χωρίς πρόβλημα)
• χορήγηση εφ άπαξ αντιισταμινικών μπορεί να επιταχύνει υπόταση
αργός ρυθμός

• A self expanding drug-eluting non allergic poly-lactic acid stent

πΑρΑκοΛούθηΣη
• Το σύνδρομο Κούνης είναι ένα σύνθετο σύνδρομο που απαιτεί ταχεία θεραπεία και αποφάσεις
- Μετά την αποδρομή της οξείας εκδήλωσης, πλήρης καρδιολογική εκτίμηση είναι αναγκαία
- Πρέπει να ακολουθείται από πλήρη αλλεργιολογική διερεύνηση
της ανεύρεσης του πιθανού αλλεργιογόνου

Kounis τύποΣ iV
• 1η αναφερόμενη περίπτωση σε μόσχευμα αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG)
- 69 ετών ασθενής με ιστορικό ΣΝ, AERD, άσθματος προσήλθε για
απευαισθητοποίηση σε ασπιρίνη
σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση με οπισθοστερνικό άλγος
Anaphylaxis mediated myocardial infarction in a coronary graft: a new
variant of Kounis syndrome (a case report).Dazy K, Walters D, Holland
C, Baldwin J.Int J Cardiol. 2013 Sep 30;168(2):e84-5. doi: 10.1016/j.
ijcard.2013.07.044. Epub 2013 Aug 5

• πρωτόκολλο οξείας αντιμετώπισης ΟΕΜ
• επείγουσα αναρρόφηση θρόμβου της ενδοπρόθεσης
• ιστολογική εξέταση του αναρρόφημένου υλικού και ειδικές χρώσεις
• σε ασθενείς με αλλεργικά συμπτώματα μετά την τοποθέτηση στεντ
αντιισταμινικά,κορτικοστεροειδή και σταθεροποιητές μαστοκυττάρων

Mast cell activation disorders presenting with cerebral
vasospasm-related symptoms: A “Kounis-like” syndrome?
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D. Gonzalez-de-Olano a,c, I. Alvarez-Twose b,c, A. Matito b,c, L. SanchezMunoz b,c,N.G. Kounis d, L. Escribano

ύπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης;
• Αποτροπή των επιβραδυνόμενων θρομβωτικών επεισοδίων πειραματικά
με τη σταθεροποίηση της μεμβράνης των μαστοκυττάρων με
χρωμογλυκικό νάτριο και τη μείωση της φλεγμονής με δεξαμεθαζόνη

Chronic atherosclerotic
mesenteric ischemia
that started to develop
symptoms just after
anaphylaxis

• Κοινά αντιαλλεργικά φάρμακα που είτε σταθεροποιούν τα μαστοκύτταρα
ή εμποδίζουν την ενεργοποίησή τους (π.χ αντι-IgE αντισώμα) είναι
αποτελεσματικά στη βελτίωση καρδιομεταβολικών νοσημάτων σε
ζωικά μοντέλα και ενδεχομένως,στον άνθρωπο

Goto M, Matsuzaki M, Fuchinoue A,
et al. Case Rep Gastroenterol 2012;
6:300–308.

ενεργοποιημένα
μαστοκύτταρα
είναι παρόντα
κατά τη ρήξη της
αθηρωματικής
πλάκας και χωρίς
τον αλλεργικό
παράγοντα

Mast cells as effectors in atherosclerosis, Bot I, Shi GP, Kovanen PT
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2015 ;35(2):265-71

Πυκνότητα
ενεργοποιημένων
μαστοκυττάρων
στα στεφανιαία
αγγεία θανόντων
ασθενών μετά από
οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου

ύπάρχει σύνδεση μεταξύ των αλλεργικών και καρδιακών
νοσημάτων;
• Ασθενείς με αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και συριγμό σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου
Kim J, Am J Cardiol 2010;106:984–7

Kovanen PT,
et al. Circulation
1995;92:1084

1998

αριθμός ηωσινόφιλων σε ασθενείς με στηθάγχη /μετά την υποχώρηση
των Sx με θεραπεία - ο αριθμός των ηωσινοφίλων είχε μειωθεί στο
ίδιο επίπεδο με εκείνων της ομάδας ελέγχου
Umemoto S, Am J Cardiol 2000;85:715–9

• Σπασμός στα στεφανιαία αγγεία που συνοδεύεται από ηωσινοφιλία
απαντά ανεπαρκώς στη συμβατική αγγειοδιασταλτική θεραπεία -·η
πλειοψηφία των ασθενών αυτών ανταποκρίνονται στη θεραπεία με
κορτικοστεροειδή
Wong CW, Heart Lung Circ 2008;17:488–96

• Πολλές μελέτες καταδεικνύουν τον ρόλο των μαστοκύτταρων και
των προϊόντων τους στη δημιουργία και την εξελιξη της αθηροσκληρωτικής πλάκας

• Υποδόρια ανοσοθεραπεία βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλότερο
κίνδυνο ΟΕΜ και αυτοάνοσης ασθένειας
Linneberg A, J Allergy Clin Immunol 2012;129:413–9

• Ασθματικοί ασθενείς υπό θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
είχαν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΕΜ σε σύγκριση με αυτούς που
δεν έλαβαν θεραπεία

ύπάρχει ένα κοινό μονοπάτι μεταξύ αλλεργικών και μη
αλλεργικών στεφανιαίων συνδρόμων;
επίπεδα ισταμίνης πλάσματος βρέθηκαν στη μεγάλη καρδιακή φλέβα ασθενών με στηθάγχη σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου
Sakata Y, Am J Cardiol 1996 ;77:1121–6

Suissa S, Am J Med 2003;115:377–81

• Συχνότητα συνύπαρξης μυοκαρδιακής βλάβης με αναφυλακτικές
αντιδράσεις που έγινε με παροσδιορισμό της τροπονίνης Ι επίπεδα
και με χρήση triplex καρδίας 7,3% των ασθενών
Cha YS, J Emerg Med 2016 Feb;342:140-4

• Σήμερα το σύνδρομο αυτό έχει διαδοθεί ευρέως
- μπορεί να προσβάλλει ασθενείς κάθε ηλικίας
- προκαλείται από πολυάριθμες αιτίες
- έχει διευρυνόμενες κλινικές εκδηλώσεις
- καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών κατά την πορεία ενεργοποίησης
των μαστοκυττάρων
• Σε μη αλλεργικούς ασθενείς με ΟΕΜ και ασταθή στηθάγχη, τα επίπεδα τρυπτάσης και χυμάσης ορού ήταν υψηλότερα από ότι σε ασθενείς χωρίς σημαντική στεφανιαία νόσο
Xiang M, Atherosclerosis 2011;215:494–9

• Τα επίπεδα τρυπτάσης σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη 15΄και 60΄ μετά την έναρξη του πόνου με ηλεκτροκαρδιογραφικές ενδείξεις ισχαιμίας βρέθηκαν 5πλάσια και 10πλάσια αντίστοιχα
Cuculo A, Cardiol1998;43:189–93

• Προϊόντα αραχιδονικού οξέος (θρομβοξάνη, λευκοτριένια) βρέθηκαν να είναι σημαντικά υψηλότερα σε μη αλλεργικoύς ασθενείς με
ασταθή στηθάγχη σε σχέση με ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και
σε υγιείς ασθενείς

• PubMed >100 άρθρα σε περιοδικά καρδιολογικά/ παθολογικά /
επειγοντολογίας
- περιορισμένες αναφορές έχουν δημοσιευθεί σε ανοσολογικά ή
αλλεργιολογικά περιοδικά

ΣύνΔρομο Kounis
Αντίδραση υπερευαισθησίας
(Hypersensitivity inflammation)

Takase B, Angiology 1996;4
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Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
(Acute coronary syndrome)

Εξ υπερευαισθησίας στεφανιαίο σύνδρομο
Hypersensitivity coronary syndrome

ID

Ψωρίαση

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΗ ζώΗ ΤώΝ ΑΣΘΕΝώΝ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ
τοΜαή καλλίοΠή-Δίασώζουσα
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν.α. «ο Ευαγγελισμός»

Η ψωρίαση είναι μια κοινή, μη
μεταδοτική, αυτοάνοση νόσος
που αφορά μέχρι και το 3% του
παγκόσμιου πληθυσμού και μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή των
ασθενών σε καθημερινή βάση. Η
συχνότερη κλινική μορφή της (η
οποία αντιστοιχεί το 80% περίπου
των περιστατικών), είναι η ψωρίαση
κατά πλάκας, που χαρακτηρίζεται από
ροδόχροες πλάκες, καλυπτόμενες
από αργυρόχροα λέπια.

Ο

ι περιοχές του σώματος που επηρεάζονται συχνότερα είναι το τριχωτό της κεφαλής, οι αγκώνες,
τα γόνατα και ο κορμός. Τα συχνότερα συμπτώματα της ψωρίασης είναι ο
κνησμός, η ερυθρότητα και η απολέπιση. Η
πλειοψηφία των περιπτώσεων ψωρίασης εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 40, τις περισσότερες φορές σε ηλικία 20 έως 30ετών,
ενώ παρατηρείται μία ακόμα κορύφωση γύρω από την ηλικία των 50-60 ετών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ασθενών είναι ότι
η νόσος επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα,
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τόσο της δικής τους ζωής όσο και των συγγενών τους.
Πολλοί από τους ασθενείς πάσχουν από
κατάθλιψη, αγχώδη συνδρομή και αυτοκτονικό ιδεασμό. Η ποιότητα ζωής των ασθενών με ψωρίαση επηρεάζεται αρνητικά πολύ
περισσότερο από αυτήν των ασθενών που
πάσχουνε από π.χ. καρδιοπάθειες, βρογχικό άσθμα ή σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό τους
δημιουργεί πραγματικό ή φαντασιακό κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό. Οι ασθενείς με ψωρίαση δυσκολεύονται στις κοινωνικές, προσωπικές, εργασιακές και σεξουαλι-

κές τους σχέσεις. Ο ρόλος του δερματολόγου είναι κομβικός για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση της ψωρίασης, ώστε να αποφασίσει για την κατάλληλη θεραπεία του
ασθενούς μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία γιατρού-ασθενούς.
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η συμμόρφωση του ασθενούς στο να ακολουθήσει τη
θεραπεία που θα του προτείνει ο γιατρός, καθώς σε περίπτωση διακοπής της, τα συμπτώματα θα επανέλθουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, πολλοί ασθενείς ενώ
μπορεί να έχουν λίγες πλάκες, αυτό επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, ιδίως όταν αυτές είναι στο πρόσωπο, στο τριχωτό της κεφαλής και στα νύχια.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής χρήζει να λάβει συστηματική αγωγή, καθώς η
σοβαρότητα της νόσου χαρακτηρίζεται ως
μέτρια προς σοβαρή. Η ψωρίαση θεωρείτε
σήμερα μία συστηματική φλεγμονώδης νόσος σχετιζόμενη με την καταγραφή αρκετών
συννοσηροτήτων.
Ετσι, σχετίζεται με στεφανιαία νόσο, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, και σακχαρώδη διαβήτη (μεταβολικό σύνδρομο) και οι ψωριασικοί ασθενείς είναι συχνά παχύσαρκοι, καπνιστές και εμφανίζουνε υψηλά ποσοστά
καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως στεφανι-

αία νόσο ή και έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Εχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς με ψωρίαση εμφανίζουν πολύ νωρίτερα τις παραπάνω συννοσηρότητες, σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό λόγω της φλεγμονής που υπάρχει στον οργανισμό.
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια πάθηση που
απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και
θεραπευτική αντιμετώπιση. Η θεραπεία εξατομικεύεται για κάθε ασθενή και συνυπολογίζουμε τη βαρύτητα, την έκταση, τη μορφή της νόσου, την ηλικία και την επίδραση
στην ποιότητα ζωής.
Οι υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις
ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
• την εφαρμογή φαρμάκων στο δέρμα (τοπική θεραπεία),
• τη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας
(φωτοθεραπεία), και
• τη χορήγηση φαρμάκων, είτε από το στόμα είτε σε ενέσιμη μορφή, τα οποία στοχεύουν ευρύτερες ή στοχευμένες φλεγμονώδης λειτουργίες.
Οι τοπικές θεραπείες συνήθως χρησιμοποιούνται στην ήπια ψωρίαση ενώ οι συστηματικές θεραπείες ( κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, βιολογικές θεραπείες) σε μέτρια
και σοβαρή ψωρίαση. Ο συνδυασμός των
ανωτέρω θεραπειών αποτελεί συνήθη τα-

κτική. Σήμερα, υπάρχει ουσιαστική ανάγκη
για νέες θεραπευτικές προτάσεις για την μέτρια-σοβαρή ψωρίαση, καθώς περίπου το
50% των ασθενών δεν είναι ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες θεραπείες. Οι προσδοκίες των ασθενών με ψωρίαση έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το «καθαρό δέρμα», αποτελεί πλέον τον νέο θεραπευτικό στόχο. Λόγω των συννοσηροτήτων
και της συστηματικής φλεγμονής στους ψωριασικούς ασθενείς, υπάρχει ανάγκη για νέες θεραπείες με χρήση από νωρίς που επιτυγχάνουν και διατηρούν μακροπρόθεσμα
«καθαρό δέρμα» σε περισσότερους ασθενείς και παράλληλα αναστέλλουν την εξέλιξη των συνοδών νοσημάτων όπως η ψωριασική αρθρίτιδα. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας νεότερες στοχευμένες θεραπείες που προσφέρουν ελπίδα και αισιοδοξία
στους ασθενείς μας
Σήμερα , οι ασθενείς που ζουν με χρόνια
νοσήματα όπως η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές θεραπείες.
Και η εμπειρία μας η οποία διαρκώς αυξάνεται, επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τη θεραπευτική αντιμετώπιση
των ασθενών μας.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τουρισμοσ υγειασ
ΙΑμΑτΙκοΣ τούρΙΣμοΣ
θΕρμΑΛΙΣμοΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα

Kουσκούκης κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερματολογίας - π. Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

O

Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός, ως κυρίαρχη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού
υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της
υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά
στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες με φάρμακα.
H ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μαζί με το εξαιρετικό φυσικό
περιβάλλον και κλίμα, παρέχει μεγάλες δυνατότητες ώστε, με την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν
από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήμερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο
των μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής
λουομένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.

ΑΓ. ΓΕώΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com
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Soprano ICE Platinum
Η δύναμη
των
τριών!
Το βραβευμένο
Soprano ICE Platinum
είναι το πρώτο και το
μοναδικό σύστημα laser
αποτρίχωσης στον κόσμο
που συνδυάζει ταυτόχρονα
τρεις διαφορετικές
τεχνολογίες laser
και τα πλεονεκτήματα
αυτών σε μία μόνο
δέσμη φωτός!

Το Soprano ICE Platinum αποτελεί τη νέα
γενιά laser αποτρίχωσης!
Συνδυάζει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά
μήκη κύματος σε μία μόνο κεφαλή,
στοχεύοντας σε διαφορετικά βάθη του
δερματικού ιστού καθώς και σε διαφορετικές
ανατομικές δομές εντός του θύλακος της
τρίχας.

Συνδυάζοντας το επίπεδο απορρόφησης
και διείσδυσης τριών διαφορετικών μήκων
κύματος με την καλυπτικότητα, την άνεση στη
θεραπεία και το χαμηλό κόστος συντήρησης
ενός διοδικού laser, το Soprano ICE Platinum
επιτυγχάνει την πλέον σύγχρονη, ασφαλή
και πλήρη θεραπεία αποτρίχωσης.
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Το Soprano ICE Platinum προσφέρει
το συνεργικό όφελος των τριών πιο
αποτελεσματικών μηκών κύματος για την
αποτρίχωση ως εξής:
- τεχνολογία Alex: Το μήκος κύματος
στα 755nm παρέχει τη μέγιστη δυνατή
απορρόφηση ενέργειας, κάνοντάς το
ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου
και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο
λεπτές και ανοιχτόχρωμες.
- τεχνολογία Speed™: Τα 810nm είναι το
κλασικό μήκος κύματος του διοδικού laser
για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση
στην τρίχα, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό
βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο
spot size (2 εκ.) για ταχύτητα στη θεραπεία.
- τεχνολογία YAG: Το μήκος κύματος
στα 1064nm παρέχει την πιο εν τω
βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας,
καθιστώντας τήν την πλέον κατάλληλη
λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους
δέρματος.
ώς εκ τούτου, με το νέο σύστημα
Soprano ICE Platinum η ενέργεια στοχεύει
και επιφανειακά και εις βάθος και η
θεραπεία γίνεται αποτελεσματική για
όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας.

Alex

Speed™

+
Είτε κάποιος έχει ανοιχτό, σκουρόχρωμο
ή ακόμη και μαυρισμένο από τον ήλιο
δέρμα, χοντρή ή λεπτή τρίχα, το νέο laser
με τις τρεις διαφορετικές τεχνολογίες

YAG

+
σε μία και τα διαφορετικά επίπεδα που
στοχεύει εντός του δέρματος καθίσταται
η πλέον σύγχρονη, ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική λύση αποτρίχωσης!

Περιστατικό Υπερτριχοφυΐας – Φωτότυπος IV-V

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 2η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Dual Mode – SHR™
& HR Modes
Επιπλέον, το Soprano ICE Platinum
διαθέτει δύο μεθόδους αποτρίχωσης,
την εν κινήσει (In-Motion™) SHR
τεχνολογία και τη συμβατική μέθοδο
αποτρίχωσης διοδικού laser με
παλμό-παλμό, για να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Η πολυβραβευμένη εν κινήσει (InMotion™) μέθοδος αποτρίχωσης SHR™
αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία του
δέρματος έως ότου φτάσει στο επίπεδο
καταστροφής του θύλακος της τρίχας και
εμποδίζει την επανέκφυση αυτής.
Ακόμη, η μέθοδος διασφαλίζει τη μόνιμη
επαφή της κεφαλής θεραπείας με το δέρμα
και έτσι αποτρέπονται τα εγκαύματα, η
θεραπεία γίνεται πιο αποτελεσματική και το
σημαντικότερο ανώδυνη. Η τεχνική SHR™
αποτελεί τη μόνη εγκεκριμένη από το FDA
(Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων
της Αμερικής) για χρήση και σε μαυρισμένα
από τον ήλιο δέρματα!
Συνοψίζοντας, με το νέο Soprano ICE
Platinum laser μπορείτε πλέον να
παρέχετε:
• Αποτελεσματική αποτρίχωση για κάθε
τύπο δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη

διάρκεια του χρόνου ακόμη και τους
καλοκαιρινούς μήνες.
• Πραγματικά ανώδυνη και ασφαλή
αποτρίχωση χάρη στην εν κινήσει τεχνολογία
SHR και τον ενσωματωμένο ισχυρό ψυκτικό
μηχανισμό Soprano ICE Platinum ICE™
που αποτρέπει τα εγκαύματα.
• Πολύ πιο γρήγορη αποτρίχωση χάρη στη
μεγάλη κεφαλή θεραπείας.
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• Μηδενικό χρόνο αποθεραπείας με άμεση
επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
• Δυνατότητα αποτρίχωσης ακόμη και των
πλέον ευαίσθητων, μικρών και δύσκολα
προσβάσιμων περιοχών όπως εσωτερικό
του αυτιού και της μύτης, λαιμός και περιοχή
μπικίνι χάρη στην ποικιλία κεφαλών που
διαθέτει το νέο σύστημα.
ID

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
• Μη επεµβατική κρυολιπόλυση
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Μόνιµη µείωση τοπικού πάχους
• Προκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων
• Ενισχυµένος ψυκτικός µηχανισµός
• ∆ιπλές κεφαλές για ταυτόχρονες θεραπείες
• Τρεις διαφορετικοί τύποι κεφαλών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ. Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681 · Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr · www.lidsmedical.gr · www.facebook.com/lidsmedical
www.classys.com · www.facebook.com/classys.inc
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Ηλιακή ακτινοβολία
Αντιηλιακή προστασία
Όλα Όσα πρέπέι να γνωριζέτέ

Ο ήλιος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ζωής. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι
ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία μας, καθώς ενεργοποιεί την παραγωγή βιταμίνης D που είναι υπεύθυνη για την
απορρόφηση ασβεστίου από τον οργανισμό. Επίσης, η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης, ορμόνη
που ευθύνεται για το αίσθημα της ευεξίας.

Π

αρ’ όλα αυτά, η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το δέρμα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια σε ένα ευρύ φάσμα ακτινοβολίας – στο ορατό φως, το υπέρυθρο (το οποίο νιώθουμε ως θερμότητα) και το υπεριώδες ή UV (Ultra Violet). H υπεριώδης
ακτινοβολία ταξινομείται σε τρεις τύπους: UVA, UVB & UVC.

H UVA ακτινοβολία εισχωρεί στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος
και προκαλεί αλλοιώσεις στο DNA με αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανση του δέρματος και την εμφάνιση υπερκερατώσεων, ρυτίδων και
τέλος καρκινογένεσης.
Η UVB ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία εγκαυμάτων,
ενώ η UVC δεν καταφέρνει να διαπεράσει την ατμόσφαιρα. Ως φυσική
άμυνα στην υπεριώδη ακτινοβολία, ο οργανισμός αυξάνει την παραγωγή της χρωστικής μελανίνης στο δέρμα, η οποία απορροφά τη UV
και τη μετατρέπει σε θερμότητα. Ωστόσο, η φωτοπροστασία που παρέχει η μελανίνη δεν αρκεί και έτσι η χρήση αντηλιακού προϊόντος είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στην αγορά υπάρχει μια τεράστια ποικιλία αντηλιακών προϊόντων
που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Για την επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού προϊόντος
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως:
• Ο τύπος δέρματος (φωτότυπος) που εξαρτάται από την αντίδραση
της επιδερμίδας στην ηλιακή έκθεση και σχετίζεται άμεσα με το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών
• Η συχνότητα και ο χρόνος έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
• Η παρουσία σπίλων
• Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία
Ο δείκτης αντηλιακής προστασίας SPF αναφέρεται στο χρονικό διά-

στημα έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία προτού να γίνουν ορατά τα
σημάδια από την έκθεση (ερυθρότητα του δέρματος, κλπ) και σχετίζεται άμεσα με την έκθεση του δέρματος στη UVB περιοχή.
Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, πρέπει να δείχνεται στην προστασία που
παρέχει το αντηλιακό προϊόν και στη UVA περιοχή, καθώς είναι υπεύθυνη για την πρόωρη γήρανση και την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Η νομοθεσία ορίζει πως η προστασία στη UVA περιοχή πρέπει
να είναι τουλάχιστον το 1/3 της προστασίας στη UVB περιοχή, ενώ κυκλοφορούν προϊόντα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία σε UVA &
UVB περιοχή. Αυτό αναγράφεται πάνω στη συσκευασία με την ένδειξη (σύμφωνα με το σύστημα Boots):

Η εύρεση του ιδανικού δείκτη προστασίας (SPF) αλλά και της κατάλληλης υφής αντηλιακού προϊόντος είναι πολύ σημαντική για κάθε καταναλωτή ώστε να συνδυάζεται η υψηλή αντηλιακή προστασία
με την ευχαρίστηση που μπορεί να προσφέρει ένα καλλυντικό. Έτσι,
ανάλογα με τον τύπο δέρματος πρέπει να γίνεται η επιλογή του σωστού αντηλιακού προϊόντος:
Κανονικό δέρμα
Επιλέξτε ένα αντηλιακό προϊόν με λεπτή υφή που δεν διαταράσσει
τη φυσική ισορροπία του δέρματός σας.
Λιπαρό δέρμα
Σε περίπτωση λιπαρού δέρματος, επιλέξτε ένα αντηλιακό προϊόν με
ελαφριά υφή και ματ αποτέλεσμα που απορροφά την περίσσεια σμήγματος, μειώνοντας την υπερβολική λιπαρότητα.
Ξηρό δέρμα
Το ξηρό δέρμα εμφανίζει μεγαλύτερη ανάγκη για ενυδάτωση, ιδιαίτερα κατά την έκθεση στον ήλιο, όπου η ξηρότητα γίνεται ακόμα
πιο αισθητή. Επιλέξτε ένα αντηλιακό προϊόν που να συνδυάζει την
υψηλή προστασία με την έντονη και βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας.
Ευαίσθητο δέρμα
Το ευαίσθητο δέρμα είναι συνήθως λεπτό, ανοιχτόχρωμο, ενώ συχνά εμφανίζει ξηρότητα και ερυθρότητα. Είναι ιδιαίτερα αντιδραστικό
στον ήλιο, το κρύο, τον αέρα και τα ακατάλληλα προϊόντα υγιεινής και
φροντίδας. Έτσι, για την προστασία του, επιλέξτε αντηλιακά προϊόντα με
καταπραϋντικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα δέρματα.
Κατανοώντας τους κινδύνους της UV ακτινοβολίας και λαμβάνοντας
τα κατάλληλα μέτρα συνδυαστικά με την επιλογή του σωστού αντηλιακού προϊόντος, μπορούν όλοι να απολαύσουν τον ήλιο χωρίς τις
ID
βλαβερές επιπτώσεις του.
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HYALURONIC
SILK TOUCH
SUNSCREEN
Indanone 0.2%

Μη λιπαρές υφές με
μεταξένιο ματ αποτέλεσμα
• Ελαστομερή 3ης γενιάς & υαλουρονικό οξύ
• Αντιηλιακή προστασία με αντιγηραντική δράση
• Aντιρυτιδικό αποτέλεσμα

KAINOTOMIA
Στην αντιηλιακή προστασία
spf 50+ • Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία
spf 50+ TINDED • Έγχρωμο-Καλυπτικό Αντιηλιακό
spf 50+ ANTISPOT • Λευκαντικό Αντιηλιακό με Βιταμίνη C
spf 30 Αντιηλιακό με υψηλή προστασία

DermoCosmetics
Μητρομάρα 77, 13671 Αθήνα, τηλ: 210 2444378, fax: 210 2440973 • e-mail: info@froika.com • www.froika.com

DERMOCOSMETICS
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BIO
SKIN
GINEERING
3d SKIN qualIty ENhaNcER pROtOcOl
wIth 4 lEvEl INjEctION

ΓΙΑΤΡΟΣ: Dr Riekie Smit
Αισθητικός γιατρός, Νότια Αφρική
Πρόεδρος της αισθητικής και αντί-γηραντικής εταιρείας της Νότιας
Αφρικής, Πρόεδρος - Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αισθητικής
Ιατρικής και Μέλος του Συμβουλίου της Αισθητικής Ιατρικής της
Νότιας Αφρικής, Ιδρυτικό μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας των
εκπαιδευτών γιατρών για Ασία, Αφρική, Αυστραλία.

ΠΡΟϊΟνΤΑ ΠΟυ χΡηΣΙμΟΠΟΙηθηκΑν

ΣυΛΛΟΓΙΣΤΙκΟ ΤηΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ

ART FILLER® FINE LINES / ART FILLER® UNIVERSAL

Η γήρανση του δέρματος παρουσιάζεται σε
διάφορα επίπεδα, από τα πιο επιφανειακά έως
τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος:

NCTF® 135HA

1. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
Χαμηλά επίπεδα υγρασίας και χαμηλός βαθμός ανανέωσης των κυττάρων, οδηγεί σε ένα
αφυδατωμένο και γεμάτο ρυτίδες επιφανειακό στρώμα.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΣθΕνΩν κΑΙ ΕνΔΕΙΞΕΙΣ
Η Bio Skin Geeniring τεχνική αναπτύχτηκε ώστε να προσφέρει μια ασφαλή, φυσική και
αποτελεσματική αισθητική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση, αλλά και την ενίσχυση του
δέρματος από την ελάστωση που προκαλείται εξαιτίας του ήλιου, της φωτογήρανσης, όχι
μόνο του προσώπου αλλά και του λαιμού, του ντεκολτέ καθώς και των χεριών.
Ενδείκνεται ιδιαίτερα σε ασθενείς με:
• Λεπτή ή αφυδατωμένη επιδερμίδα
• Λεπτή ρυτίδωση
• Μικρές λεπτές ρυτίδες/γραμμές και προβληματική υφή
• Σοβαρή γήρανση του δέρματος ή έλλειμμα όγκου στο
δέρμα λόγω ελάστωσης αλλά και κακών συνηθειών
διαβίωσης (κάπνισμα, αλκοόλ).
Οι ειδικές περιπτώσεις που μπορούν να έχουν
όφελος από αυτή τη θεραπεία συμπεριλαμβάνουν:
• Βελτίωση της γενικής εικόνας του προσώπου
• Τις περιστοματικές ρυτίδες
• Των ζυγωματικών ρυτίδων
• Τις μετωπιαίες γραμμές
• Της γήρανσης του λαιμού και του ντεκολτέ
• Της γήρανσης των χεριών
• Στην απώλεια όγκου και τις ρυτίδες της
περιοφθαλμικής περιοχής
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2. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΡΜΟ-ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Η βασική στοιβάδα της επιδερμίδας επικοινωνεί με τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος.
Αυτή η στοιβάδα βρίσκεται στο σημείο όπου
η ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών λαμβάνει
χώρα από το δέρμα, όπου υπάρχουν αγγεία,
προς την επιδερμίδα, η οποία στερείται αγγείων.
3. ΔΕΡΜΑ
Η ισορροπία της υγρασίας και η υγιής κατάσταση ανάμεσα στην κυτταρική και εξωκυττάρια ουσία, συμβάλλει στην καλή λειτουργία και
ποιότητα του δέρματος. Η ποσότητα και η ποιότητα των γλυκοζ-αμινο-γλυκάνων(κολλαγόνο
ελαστίνη και υαλουρονικό οξύ ) είναι ζωτικής
σημασίας για τον καθορισμό των ρυτίδων του
δέρματος.
4. ΥΠΟΔΕΡΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ
ΛΙΠΩΔΕΙΣ ΛΟΒΟΙ)
Οι επιφανειακοί λιπώδεις λοβοί υποστηρίζουν το δέρμα. Εξασφαλίζοντας ότι όλες οι
στοιβάδες του δέρματος υπόκεινται σε θεραπεία ή/και σε αναπλήρωση, μπορούμε να αυξήσουμε τη βελτίωση στην ύφη και στη ρυτίδωση, που οφείλονται στη γήρανση. Πολλές
θεραπείες συχνά επικεντρώνονται αποκλειστικά είτε στην αναζωογόνηση των μεσαίων, είτε των βαθύτερων στρωμάτων και όχι σε όλα τα επίπεδα.

Made in France – Registered trademark – Laboratories FILORGA – www.filorga.com
Αντιπρόσωποι Ελλάδας: Dermoskin, Τηλ: 2109231232, email: info@dermoskin.gr, www.dermoskin.gr
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BIO
SKIN
GINEERING
Αποτελέσματα πριν και μετά
μΕΤΑ ΑΠΟ Την 1η ΣυνΕΔΡΙΑ BIO SKIN GINEERING

ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑ
Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών εξασφαλίζει την αναζωογόνηση από τα πιο
επιφανειακά μέχρι τα βαθύτερα στρώματα, βελτιώνοντας τη συνολική αναζωογόνηση του δέρματος και την ικανοποίηση
του ασθενούς.
Οι ιατροί πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με
τις τεχνικές που επιτρέπουν την προσέγγιση
κάθε στρώματος ξεχωριστά και να έχουν τη
γνώση τού μέσου βάθους κάθε στρώματος
και, ειδικά, του δέρματος του προσώπου:
• Ακριβής και εξειδικευμένη τεχνική διαδικασία, που στοχεύει σε συγκεκριμένα
προβλήματα του δέρματος.

Πριν

• Ιδανική θεραπεία για δέρμα με ρυτίδες,
αφυδάτωση ή θαμπό δέρμα που απαιτεί ένα εντατικό boost.

Μεγέθυνση

• Άριστη θεραπεία σε περιοχές όπως: περιοφθαλμική, περιστοματική, λαιμό και
ντεκολτέ, καθώς επίσης και για άλλα σημεία του προσώπου με ρυτίδες και λεπτές γραμμές.
• Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μερικές μικρές εκχυμώσεις που εξαρτώνται
από την τεχνική της έγχυσης.
Μετά

Μεγέθυνση

• Άμεση λάμψη και ενυδάτωση με βελτίωση της υφής μετά την 4η εβδομάδα από την εφαρμογή της θεραπείας.

ΣημΕΙΩΣΕΙΣ κΛΙνΙκΟυ
ΕνΔΙΑΦΕΡΟνΤΟΣ
Η εφαρμογή αναισθητικής κρέμας πριν
τη θεραπεία βελτιώνει την καλή ανοχή της
από τον ασθενή.

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

«Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αρχίζω με την τεχνική που αφορά τα βαθύτερα στρώματα και ολοκληρώνω με την τεχνική που αφορά τα πιο επιφανειακά. Αυτό μειώνει το αίσθημα του πόνου, δεδομένου ότι η σειρά ART FILLER, περιέχει λιδοκαΐνη, η οποία καθιστά τις εν λόγω τεχνικές, σχεδόν ανώδυνες».

www.filorga.com
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ID

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

με μια επιπλέον λύση στη θεραπευτική σας προσέγγιση
ERIVEDGE: Όταν το τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό BCC
δεν είναι κατάλληλο για χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία1

Πληροφορίες ασφάλειας φαρμάκου1
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥30% των ασθενών,
ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6%), η αλωπεκία (65,9%), η δυσγευσία (58,7%), το μειωμένο
σωματικό βάρος (50,0%), η κόπωση (47,1%), η ναυτία (34,8%) και η διάρροια (33,3%).
Αντενδείξεις1
• Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται
με το πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge
• Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού
• Συγχορήγηση του βοτάνου St John (Hypericum perforatum)
• Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στα καψάκια του Erivedge
Erivedge σκληρά καψάκια 150 mg

Βιβλιογραφία: 1. Erivedge ΠΧΠ.

ERIVEDGE-BCC_1_0217

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά
των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας
e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).
ROCHE (Hellas) Α.Ε.
Aλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com
Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
H εταιρεία Roche Hellas ΑΕ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο
της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ APALIS BIOMEDICAL

Η 2η Γενιά ιατρικών μηχανημάτων
PLASMA στην κλινική πράξη
FRACTIoNAL PLASMA SkIN RESURFACINg
ΜΙχΑΗΛ Ε. ΚΕχΑγΙΑΔΑΚΗΣ MD, MPH

Η εισαγωγή των συσκευών
εκπομπής plasma στην Αισθητική
Ιατρική και Δερματοχειρουργική
αποτέλεσε μία επανάσταση,
μέρος της οποίας αποτέλεσαν
και αποτελούν έγκριτοι Έλληνες
συνάδελφοι που βοήθησαν στην
ανά τον κόσμο διάδοσή τους.

Κ

άποια χρόνια πριν, και μόνο το άκουσμα
της έκφρασης «αναίμακτη βλεφαροπλαστική», ή ακόμη και η ίδια η έννοια του
plasma θα έγειραν αντιδράσεις δυσπιστίας και
προβληματισμού. Σήμερα όμως υπάρχει υψηλό
ποσοστό αναγνώρισης και αποδοχής των σχετικών τεχνικών, τόσο ανάμεσα στους ιατρούς, όσο
και στο ευρύτερο κοινό.
Λόγω της σχεδόν 10ετούς εμπειρίας μου στο
χώρο της Αισθητικής Ιατρικής, μου ζητήθηκε
η ανάπτυξη των πρωτοκόλλων της συσκευής
PLASMA BT από την αποκλειστική αντιπρόσωπο σε Ελλάδα και Κύπρο, Apalis Biomedical.
Οι θεραπείες που δύνανται να πραγματοποιηθούν με το PLASMA BT είναι:

Θεραπείες Κλασματικής Plasma
Επανεπιφανειοποίησης (Fractional
Plasma Skin Resurfacing)
Η επανεπιφανειοποίηση με συσκευές plasma
ήταν κάτι που περιστασιακά εφάρμοζα, κυρίως συνδυαστικά με κάποιο plasma minilift, αλλά ο χρόνος της εφαρμογής, καθώς και η μεγάλη προσπάθεια που απαιτούνταν για την ομοιογένεια των spots πάντα δρούσαν αποτρεπτικά.
Όμως με την παλμική λειτουργία του PLASMA
BT σε συνδυασμό με την ειδική βελόνα με οδηγό (ο οποίος διατηρεί σταθερή την απόσταση
της βελόνας από το δέρμα στα 0.5mm ώστε να
υπάρχει απρόσκοπτη εκπομπή plasma), είναι για
πρώτη φορά ουσιωδώς δυνατό να επιτύχουμε
Κλασματική Plasma Επανεπιφανειοποίηση Δέρματος (Fractional Plasma Skin Resurfacing), και
μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο. Απλά γλιστρούμε την κεφαλή με σταθερή ταχύτητα πάνω στο δέρμα με πατημένο το πλήκτο εφαρμογής, και η ρυθμική εκπομπή της παλμικής λειτουργίας θα μας δώσει μία προβλέψιμη και διαρκή δημιουργία spot σταθερής διαμέτρου (δίκην ραπτομηχανής). Το αποτέλεσμα ομοιογενές και με ταχεία επούλωση.

Θεραπείες ανόρθωσης– lifts
Σε αυτές εντάσσονται η ευρέως πλέον γνωστή αναίμακτη plasma βλεφαροπλαστική, το
plasma browlift και το προ- και μετα-ωτιαίο
plasma minilift. Με την «χειρουργική» κεφαλή, και επιλέγοντας την παλμική λειτουργία του
PLASMA BT στους στους δύο παλμούς/sec, σε
συνδυασμό με την ειδική βελόνα με οδηγό, μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία τέτοια θεραπεία
με ταχύτητα και ασφάλεια. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασσική βελόνα και τη συνεχή λειτουργία, ρυθμίζοντας ψηφιακά την ένταση, κινούμενοι πάνω στις γραμμές
Langer, τις οποίες αποκαλύπτουμε με ήπια πίεση του δέρματος.

Εξαχνώσεις καλοηθών δερματικών
βλαβών
Με την απρόσκοπτη ροή plasma και την ψηφιακή ρύθμιση της έντασης κατά τη συνεχή λειτουργία του PLASMA BT, οι εξαχνώσεις θηλωμάτων, κερασοειδών αγγειωμάτων, υπερκερατώσεων, κτλ είναι μία εξαιρετικά απλή και γρήγορη
διαδικασία. Αντίστοιχες αλλοιώσεις εύκολα αντιμετωπίζονται και στους βλεννογόνους στόματος
και γεννητικών οργάνων, με δεδομένη πάντα την
καλοήθη φύση της βλάβης.

Θεραπείες σμίλευσης
Σε δέρματα με εκτεταμένη παρουσία ουλών
ακμής, η συμβατική επανεπιφανειοποίηση δεν

Περιστατικό 1: Αναδόμηση του οβάλ με δυναμική θεραπεία Plasma minilift. Φωτογραφία αμέσως μετά τη συνεδρία. Ανάμεσα στις δύο φωτογραφήσεις μεσολάβησε
επίσης έγχυση 1ml υαλουρονικού οξέος στις ρινοπαρειακές αύλακες και Botox.
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αρκεί και μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα.
Οφείλουμε να διαχωρίσουμε τις ατροφικές και
υπερτροφικές περιοχές.
Εφαρμόζουμε στα όρια των ατροφικών και πάνω στις υπερτροφικές περιοχές, προκαλώντας
οριζόντια διάταση του δέρματος και λείανση της
παρυφής του δέρματος.

Μη εξαχνωτικές θεραπείες διάχυσης
plasma
Με την κεφαλή-διαχυτή Plasma Shower η εκπομπή γίνεται σε περιοχή διαμέτρου 12 ή 25mm
και όχι εστιακά. Έτσι το plasma διαχέεται και δεν
εξαχνώνει το υποκείμενο δέρμα, διατηρώντας
όμως σημαντικές ιδιότητες, όπως μικροβιοκτόνο δράση απέναντι στο Προπιονικό βακτήριο
της ακμής, αναδόμηση του κολλαγόνου και σύσφιξη του δέρματος, παροδική διάνοιξη των διακυτταρικών συνδέσεων στην επιδερμίδα ώστε
να είναι δυνατή η διαδερμική απορρόφηση ουσιών (αποτελώντας έτσι και μία πρώτης τάξης μη
ενέσιμη μεσοθεραπεία).
Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στη συσκευή
ένα διττό χαρακτήρα, με τη χειρουργική κεφαλή
για επεμβατικότερες εφαρμογές, και την κεφαλή
Plasma Shower για θεραπείες που δεν απαιτούν
ιδιαίτερη αποθεραπεία, δίνοντας μία ροή περιστατικών και καλών αποτελεσμάτων στο ιατρείο μας.
Ακολουθούν ενδεικτικά περιστατικά που ανέλαβα στα πλαίσια της ανάπτυξης των πρωτοκόλID
λων του PLASMA BT.

Περιστατικό 2: 3 εβδομάδες μετά από μία μόλις θεραπεία με την κεφαλή-διαχυτή Plasma Shower. Ορατή μείωση της ακμής, βελτίωση της όψης του δέρματος, αλλά
και του περιγράμματος του προσώπου, ακόμη και σε τόσο νεαρή ασθενή. Καμμία άλλη θεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή δεν ελήφθη για το διάστημα αυτό.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
STEFANO MARCELLI
ITME PUBLICATIONS, 2016
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΩΣ & ΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΓΟΥΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

• ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
• ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
• ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ
• ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ
• ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΑΚΜΗ
• ΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΛΟΕΙΔΗ
• ΡΑΓΑΔΕΣ
• ΡΥΤΙΔΕΣ
• ΤΗΛΕΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ
• ΚΙΡΣΟΙ & ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΣ
• ΑΚΡΟΧΟΡΔΩΝΕΣ
«...Η δουλειά μου είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θυσιάζονται, με Αγάπη, ώστε να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο τους φυσικούς πόρους ως θεραπευτική δύναμη! Ο ιατρός ως νοήμων ον και διαμεσολαβητής, στην
οπτική της Μεγάλης Οικολογικής Σύμβασης της 3ης Χιλιετίας.
Φιλικά
Ιατρός και Καθηγητής Σεμιναρίων Μεσοθεραπείας
Dr. Stefano Marcelli»

Σύνολο Σελίδων Βιβλίου: 207
Κόστος Βιβλίου: 35ευρώ +6% ΦΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
5 Θεραπευτικοί Παράγοντες

Υποβολή
Νυγμοί
Αιμορραγία
Αναισθητικό
Άλλα Φάρμακα

4 Δόγματα (Multedo)

Δέρμα
Προκαΐνη
Εντοπισμένο Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα Επιβράδυνσης

3 Εντολές (Pistor)

Λίγο
Σπάνια
στο Σωστό Σημείο

2 Αφετηρία

Σημεία που μας λέει ο ασθενής
Σημεία που γνωρίζει ο γιατρός

1 Αδιαίρετο Άθροισμα

Μεσοθεραπεία= Μικροεγχύσεις
+Nappage

• Nappage
Στα Ελληνικά Napage σημαίνει κάλυψη, συνιστάται στον επαναληπτικό νυγμό του δέρματος με ρυθμό 3-4 εγχύσεις το δευτερόλεπτο, πιέζοντας συγχρόνως στο έμβολο της σύριγγας για να κατανέμουμε το ιατρικό κοκτέιλ. Η
απόσταση μεταξύ των νυγμών εξαρτάται από τη θεραπευόμενη περιοχή:
από 2-3 mm σε μια φλεγμένουσα μεσοδακτύλια άρθρωση και στις ρυτίδες
στο μέτωπο και από 5-10 mm στη κυτταρίτιδα στους μηρούς, στις γάμπες,
στους γλουτούς και στη κοιλιά.
• Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται
Στα τριάντα χρόνια καθημερινής πρακτικής μου έτυχε λίγες φορές να βρεθώ μπροστά σ’έναν ασθενή που μου ζητούσε τη μεσοθεραπεία σαν πρώτη
παρέμβαση, χωρίς δηλαδή να έχει λάβει φάρμακα από το στόμα, μόνος του
ή με ιατρική συνταγή ή να έχει δεχθεί θεραπευτικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες συμβατικών και μη συμβατικών επιστημών. Κάνω αυτή τη δήλωση γιατί ο διακριτός χαρακτήρας της πάθησης και του συμπτώματος για τα
οποία απευθύνεται σ’έναν μεσοθεραπευτή είναι η μη ανταπόκριση στις συνηθισμένες θεραπείες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Plasma BT

ΕξΕλιΓΜΕνΗ ιΑΤριΚΗ ΣυΣΚΕυΗ ΕΚπΟΜπΗΣ PlASmA
Με δυνατότητα fractional plasma skin resurfacing
ΔΗΜΗΤρΗς ΜΗςουράς
Γενικός Διευθυντής της Apalis Biomedical

Η Apalis biomedical έχει την τιμή να
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και
την Κύπρο τη 2ης γενιάς, εξελιγμένη
ιατρική συσκευή Plasma BT με
νέες πατενταρισμένες τεχνολογίες
και μοναδικές καινοτομίες που την
καθιστούν την πιο εξελιγμένη
συσκευή εκπομπής ατμοσφαιρικού
plasma παγκοσμίως.
Η Τεχνολογία της συσκευής
Plasm BT
Η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία F-DBD
(Dielectric Barrier Discharge) για τη δημιουργία
ατμοσφαιρικού plasma.
Η τεχνολογία αυτή μας δίνει μια εξευγενισμένη,
καθαρή και σταθερή εκπομπή plasma.
Το καθαρό ίχνος στους ιστούς με το ελαχιστοποιημένο θερμικό αποτύπωμα έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη θεραπεία, την μειωμένη αίσθηση πόνου, το σύντομο χρόνο αποθεραπείας και τις εξαιρετικά μειωμένες πιθανές
παρενέργειες.
Το Plasm BT είναι η πιο παραμετροποιήσιμη συσκευή plasma παγκοσμίως και δίνει την
δυνατότητα στο χειριστή να την ελέγχει πλήρως
ψηφιακά.
Οι τρείς λειτουργίες του, βολής, παλμική και
συνεχής ελέγχονται ως προς τη συχνότητα, το
χρόνο εκπομπής και την ένταση.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να διεξάγει ασφαλείς, επαναλήψιμες και εξατομικευμένες θεραπείες και παράλληλα του ανοίγει έναν
ολόκληρο κόσμο νέων εφαρμογών.
Δύο διαφορετικές κεφαλές
εκπομπής plasma
Μια επιπλέον καινοτομία της συσκευής είναι οι
δύο κεφαλές, η χειρουργική κεφαλή που δέχεται βελόνα και η μη επεμβατική κεφαλή διαχυτή plasma Shower. H χειρουργική κεφαλή που
δέχεται βελόνα κάνει εξάχνωση στην επιφάνεια του δέρματος και εντυπωσιακή βράχυνση των
ινών κολλαγόνου και ελαστίνης στα βαθύτερα
στρώματα με αποτέλεσμα την αναδόμηση του
δέρματος και τη σύσφιγξη. Χρησιμοποιείται για
εφαρμογές όπως αναίμακτη βλεφαροπλαστική,
mini-lift, ουλές, ρυτίδες, σύσφιξη, αφαίρεση καλοηθών μορφωμάτων, κ.λπ.
Μια από τις πατέντες της συσκευής είναι η βελόνα με οδηγό. Για να δημιουργηθεί το plasma
η βελόνα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη από-

σταση από το δέρμα. Η βελόνα με οδηγό διατηρεί πάντα την ιδανική απόσταση των 0,5mm μεταξύ της μύτης της βελόνας και του δέρματος για
βέλτιστη εκπομπή plasma. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για γρήγορες και ασφαλείς θεραπείες ακόμα
και σε μη έμπειρους χειριστές. Το πιο σημαντικό
είναι ότι η βελόνα με οδηγό μαζί με την παλμική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή
του plasma σε εκτεταμένες περιοχές σε σύντομο
χρόνο και για κλασματική επανεπιφανειοποίηση
(fractional plasma skin resurfacing).
Η δεύτερη κεφαλή διαχυτής plasma Shower είναι μια ακόμα αποκλειστική πατέντα της συσκευής. Είναι μη επεμβατική κεφαλή η οποία διαχέει
το plasma σε επιφάνεια διαμέτρου 12 ή 25 mm,
χωρίς να κάνει εξάχνωση του δέρματος. Η δράση της εκπομπής plasma στους ιστούς μπορεί να
συνοψιστεί σε τρείς κυρίως δράσεις.
Η πρώτη είναι η αντισηπτική δράση καθώς
μπορεί να θανατώσει παθογόνους παράγοντες
όπως είναι το προπιονικό βακτήριο της ακμής (P.
Acnes). Έτσι έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα
στην ενεργό ακμή. Η δεύτερη δράση είναι αναπλαστική καθώς παρατηρείται σημαντική αναδόμηση του συνδετικού ιστού του δέρματος με μια
μόνο θεραπεία. Και η τρίτη δράση σχετίζεται με
τη διαδερμική μεταφορά ουσιών. Το plasma που
εκπέμπεται από την κεφαλή plasma Shower διασπά τους δεσμούς των κυττάρων της κεράτινης
στοιβάδας με αποτέλεσμα την άμεση διείσδυση
ουσιών που θα εφαρμοστούν στην συνέχεια στο
δέρμα. Έτσι μπορούμε να κάνουμε θεραπείες με
αυτό καθαυτό το plasma shower αλλά και συνδυαστικές θεραπείες με την δράση του plasma
shower και τη δράση ενεργών ουσιών στην ίδια
θεραπεία. Η κεφαλή plasma shower δίνει την δυνατότητα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό μη επεμβατικών θεραπειών.
Plasma BT - Μια έξυπνη επιλογή
Το μεγάλο εύρος εφαρμογών, το μικρό κόστος
αναλωσίμων, η μεγάλη διάρκεια των αποτελεσμάτων κάνουν τη συσκευή μια έξυπνη επιλογή αγοράς, με σύντομο χρόνο απόσβεσης.
Μπορούμε με μια συσκευή να έχουμε ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα που μόνο με χειρουργικές επεμβάσεις θα μπορούσαμε να έχουμε, καθώς η συσκευή μας δίνει μακράς διάρκειας αποτελέσματα χωρίς τη χρήση νυστεριού. Ενδεικτικά μια τέτοια θεραπεία είναι το mini-lift το οποίο
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 45 λεπτά, στο χώρο ενός ιατρείου με τη χρήση μόνο μιας αναισθητικής κρέμας. Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι 3-5 χρόνια!
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Βλεφαροπλαστική με το PLasma BT

Θεραπεία ουλής με την βελόνα με οδηγό

Δημιουργία plasma με την τεχνολογία F-DBD

Η συσκευή μπορεί να αντικαταστήσει ή και να
συμπληρώσει άλλες συσκευές και σχήματα θεραπειών. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε
κλασματική επανεπιφανειοποίηση όπως θα έκανε ένα laser CO2, ή να κάνουμε αφαίρεση καλοηθών μορφωμάτων όπως θα έκανε μια συσκευή με ραδιοσυχνότητες, ή να δουλέψουμε πάνω στην ενεργό ακμή και στις ουλές της ακμής.
Επιπλέον η συσκευή μεταφέρεται εύκολα σε
ένα ειδικό βαλιτσάκι και έτσι μπορούμε να την
χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικούς χώρους.
Η εταιρείας μας παρέχει άρτια εκπαίδευση που
περιλαμβάνει στατικές αλλά και δυναμικές θεραπείες οι οποίες αξιοποιούν 100% τις δυνατότητες
της εξελιγμένης συσκευής plasma BT. Η έρευνα
σε πρωτόκολλα και συνδυαστικές θεραπείες είναι συνεχής με καινούργια πεδία εφαρμογών να
προστίθενται συνέχεια.
Συνοψίζοντας η συσκευή Plasma BT είναι απαραίτητη σε κάθε ιατρό που ασχολείται με την
αισθητική ιατρική και την κλινική δερματολογία και θέλει να έχει ένα σύγχρονο και αποδοτικό εργαλείο στην αέναη μάχη για την ομορφιά
και την υγεία.
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Εξελιγµένο χειρουργικό plasma και διαχυτής plasma shower
µε fractional plasma skin resurfacing
Χειρουργικό
plasma

∆ιαχυτής plasma
shower
Μικρή
κεφαλή

Βελόνα
µε οδηγό

Μεγάλη
κεφαλή

Βελόνα

Πλήρως παραµετροποιήσιµη εκποµπή plasma
SHOT Mode
(Λειτουργία βολής)
0.3sec

0.4sec

0.5sec

0.6sec

Shot Mode
Shot Mode

PULSE2Hz
Mode
7Hz
(Λειτουργία παλµών)
2Hz

7Hz

15Hz

40Hz

15Hz

40Hz

CONTINUO US Mode
(Συνεχής λειουργία)

Shot Mode

ΕΦΑΡMΟΓΕΣ PLASMA
• Κλασματική επανεπιφανειοποίηση (fractional resurfacing) • Αναίμακτη βλεφαροπλαστική • Mini-lift • Περιοφθαλμικές και
περιχειλικές ρυτίδες • Ουλές και Ακμή • Αναίμακτη εξάχνωση καλοηθών μορφωμάτων • Αφαίρεση tattoo • Αντιφλεγμονώδης
και αντιβακτηριακή δράση στο P. Acnes • TDDS (διαδερμική μεταφορά ουσιών - μη ενέσιμη μεσοθεραπεία) • Αναδιοργάνωση
κολλαγόνου, παραγωγή ελαστίνης • Συσφικτικές θεραπείες σώματος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ PLASMA BT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Δύο κεφαλές εκπομπής plasma
• Πλήρης ψηφιακή παραμετροποίηση
• Πραγματικό ατμοσφαιρικό plasma τεχνολογίας F-DBD
• Καθαρό spot εξάχνωσης
• Χαμηλό θερμικό αποτύπωμα
• Μεγάλο εύρος αποτελεσματικών θεραπειών
• Σύντομος χρόνος αποθεραπείας

Το Plasma BT είναι 2ης γενιάς συσκευή εκπομπής ατμοσφαιρικού
plasma, με καθαρό, ελεγχόμενο, σταθερό και επαναλήψιμο spot
το οποίο είναι πλήρως ψηφιακά παραμετροποιήσιμο. Οι δύο
διαφορετικές κεφαλές και τα δύο διαφορετικά είδη βελόνας της
συσκευής δίνουν τη δυνατότητα για ένα μεγάλο εύρος θεραπειών
που καλύπτουν τομείς της αισθητικής, αισθητικής ιατρικής,
κλινικής δερματολογίας και γενικής χειρουργικής.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ

Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο

Με τη συσκευή παρέχεται
πλήρης εκπαίδευση από το
εκπαιδευτικό τμήμα της
APALIS biomedical
με εξελιγμένα πρωτόκολλα
θεραπείας και αποθεραπείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Κερδίστε τη
μάχη με τους

μαύρους
κύκλους

Redensity [II]:
Η 1η γέλη Υαλουρονικού Οξέος
ειδικά σχεδιασμένη για τη θεραπεία
των μαύρων κύκλων στην ευαίσθητη
περιοχή των ματιών
• Ασφάλεια & Άνεση στην έγχυση
• Άμεση & Φυσική διόρθωση στην
περιοχή κάτω από τα μάτια
• Αποτελέσματα μακράς διαρκείας,
πάνω από 12 μήνες

REDEnSITy [II]:
ΠΕΙΤΕ ΑνΤΙΟ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΥΣ
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Πείτε αντίο στους μαύρους κύκλους!
γΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Από τη ηλικία των 30, περίπου το 50% των
γυναικών δυσανασχετεί με την εμφάνιση των
μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια.
Το περίγραμμα των ματιών εξακολουθεί να
είναι ένα από τα μεγαλύτερα αισθητικά ζητήματα για τις γυναίκες, καθόλη τη διάρκεια της
ζωής τους.
Το Teosyal REDENSITY® [II] είναι εξειδικευμένο προϊόν για τη θεραπεία των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια, χάρη στις μοναδικές του ιδιότητες και τη συνεργική δράση του
Υαλουρονικού Οξέος, υψηλού μοριακού βάρους, με ισχυρά θρεπτικά συστατικά (8 αμινοξέα, 3 αντιοξειδωτικά, 2 ορυκτά (Zn, Cu) και
B6-Βιταμίνη) που προσφέρουν αναδόμηση
στο χόριο, κυτταρική ανάπλαση, αντιοξειδωτική προστασία και ενυδάτωση, επιβραδύνοντας με αυτό τον τρόπο την γήρανση στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Μια άνετη θεραπεία για τους γιατρούς...
Η ελαφριά συνοχή της γέλης σε συνδυασμό με την ιξωδοελαστικότητά της και

Άμεση και Ορατή διόρθωση των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια

Τουλάχιστον το 99% των ασθενών και των ιατρών, συνειδητοποίησαν την αισθητική βελτίωση της δακρυικής αύλακας αμέσως μετά την αισθητική διαδικασία και 1 μήνα μετά την έγχυση

την ευκολία στη διάχυσή της στο δέρμα,
διασφαλίζει στον ιατρό εύκολες εγχύσεις
με περισσότερη άνεση, καλύτερη εστίαση
στο σημείο της έγχυσης και εύκολη τοπο-

θέτηση της γέλης, το οποίο βεβαίως συνεπάγεται λιγότερους τραυματισμούς στους
ιστούς και πιο φυσική εμφάνιση στις αισθητικές διορθώσεις.

Θέλετε να μάθετε τις κατάλληλες τεχνικές έγχυσης
στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών;
Δηλώστε συμμετοχή στα workshop της Desamed, που πραγματοποιούνται δωρεάν,
αποκλειστικά για επαγγελματίες ιατρούς δερματολόγους & πλαστικούς χειρουργούς, στο
κέντρο εκπαίδευσης Desamed, Εθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι. Επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλ. 2106820555 ή στείλτε μας email: marketing@desamed.gr

ΤΕΟΧΑΝΕ R[II] EyES
Antiaging Beauty Trophy winner: Best cosmetic 2017
• Αποτελεσματική δράση στις εξειδικευμένες ανάγκες
της ευαίσθητης περιοχής των ματιών: πρηξίματα,
μαύροι κύκλοι, πόδι της χήνας, βαθιές ρυτίδες. Ειδικό
ακροφύσιο για άνετη εφαρμογή και άμεση ανακούφιση.
• 15ml
• Ιδανικό για χρήση πριν και μετά την αισθητική
διαδικασία με Teosyal PureSense REDEnSITy® [II]
Η TEOXAnE προσαρμόζει τα οφέλη της μοναδικής
αποκλειστικής της τεχνολογίας στο Υαλουρονικό
οξύ, RHa resilient hyaluronic acid, στα TEOXAnE
cosmeceuticals: Τεχνολογία RHa resilient hyaluronic
acid & ισχυρά ενεργά συστατικά για στοχευμένη
αντιμετώπιση της γήρανσης.

Αποκλειστική διάθεση DESAMED
Εθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι, Tηλ 210 68 20 555
www.desamed.gr, info@desamed.gr
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SADEnT

νέες μέθοδοι αποτρίχωσης
PROF. GIOvAnnI CAnnAROzzO, ΜD
Laser Level 2 Master©s Course in Dermatology, University of Rome Tor vergata - Rome, Italy

Τα συστήματα αποτρίχωσης χρησιμοποιούν πηγές λέιζερ ή παλμικού φωτός,
με σκοπό να επιτύχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς να επιφέρουν βλάβες
στις δομές της επιδερμίδας, μειώνοντας μεσοπρόθεσμα τον αριθμό και την
διάρκεια των απαιτούμενων θεραπειών. Με προυπόθεση την επίτευξη της
επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές πηγές
λέιζερ με συγκεκριμένα μήκη κύματος.

Η

αποτελεσματική, σε βάθος χρόνου, αποτρίχωση απαιτεί την επιλεκτική καταστροφή του ίδιου
του τριχοθυλακίου, όπως και των
τριχοειδών αγγείων του. Εφ© όσον αυτές οι
δομές βρίσκονται σε βάθος, η ακτινοβολία
πρέπει να μπορεί να διεισδύει βαθιά στον ιστό. Γι© αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται πηγές που εκπέμπουν μέσα στο υπέρυθρο φάσμα. Ο στόχος της ακτινοβολίας αποτρίχω-

σης είναι η μελανίνη, που είναι συγκεντρωμένη στη βάση του στελέχους της τρίχας και
στο τριχοθυλάκιο της. Τέτοια συστήματα, όπως το Nd:YaG 1064 nm, ο 755nm αλεξανδρίτης,τα διοδlκά λέιζερ και οι λυχνίες παλμικού φωτός υψηλής έντασης, είναι αποτελεσματικά και ευρέως διαδεδομένα. Για μια
σωστή αποτρίχωση είναι πολύ σημαντική η
σωστή εκτίμηση του δέρματος και των ανατομικών/βιολογικών παραμέτρων της τρί-

χας. Δηλαδή ο δερματικός φωτότυπος, η υφή και το χρώμα της τρίχας καθορίζουν την
επιλογή του κατάλληλου μήκους κύματος.
Η διάμετρος της τρίχας ποικίλει, όπως το
βάθος και η ταχύτητα ανάπτυξής της. Το βάθος είναι συνάρτηση των ανατομικών χαρακτηριστικών και της φάσης του βιολογικού
κύκλου της τρίχας και είναι μικρότερο στην
τελογενή απΌτι στην αναγενή φάση. Σε κάθε
περίπτωση η αναγενής φάση είναι η καταλληλότερη για την αποτρίχωση καθ© όσον σε
αυτήν η συγκέντρωση της μελανίνης είναι η
μεγαλύτερη δυνατή. Λαμβάνοντας υπ'όψιν
τις δlαδlοχlκές φάσεις της τρίχας, κατά τις οποίες παρουσιάζεται λέπτυνση και αποχρωματισμός της τρίχας, είναι αναγκαία η τροποποίηση των παραμέτρων θεραπείας και των
πρωτοκόλλων.

Ακολουθώντας την αρχή της επιλεκτικής
φωτοθερμόλυσης ο παλμός, γιά παράδειγμα, πρέπει να μεταβάλλεται γιά να παραμένει αποτελεσματικός στις λεπτότερες και με
μειωμένη συγκέντρωση χρωμοφόρων τρίχες,
μειώνοντας την χρονική του διάρκεια αλλά
αυξάνοντας την οροφή ισχύος του.

Κύρια Συστήματα Λέιζερ
Αποτρίχωσης
Σε συνάρτηση με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η ιδανική επιλογή του συστήματος λέιζερ αποτρίχωσης εξαρτάται από το εύρος
των θεραπειών, που η ιατρική πρακτική επιθυμεί να προσφέρει.
• γενικά το Nd:YaG 1064 nm λέιζερ είναι
το σύστημα με την μεγαλύτερη διείσδυση στον ιστό και παρέχει μια ασφαλή και
εύχρηστη προσέγγιση στην αποτρίχωση
των σκούρων φωτότυπων. Αυτό το μήκος κύματος είναι αποτελεσματικό επίσης
στις θεραπείες αγγειακών παθήσεων, όπως
ευρυαγγείες των κάτω άκρων και προσώπου, φλεβικές λίμνες των χειλιών, καθώς
και σε πρόσφατα καλά τεκμηριωμένες θεραπείες ονυχομυκητιάσεων.
• Το 755 nm λέιζερ Αλεξανδρίτη παρουσιά-

Εικ. 1.Κεφαλή Moveo. Τα συστήματα λέιζερ
που εκπέμπουν στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα
παρουσιάζουν μεγάλη ανάκλαση δέσμης στην
επιδερμίδα. Το Moveo σχεδιάστηκε γιά να λύσει
αυτό το πρόβλημα. Η ΟΕΚΑ ανέπτυξε τεχνολογία
γιά την βελτιστοποίηση του συστήματος κεφαλήδέρμα που διπλασιάζει την απορροφούμενη από
το δέρμα ενέργεια. Η άκρη από ζαφείρι
που έρχεται σε συνεχή επαφή
με το δέρμα χαμηλώνει τον δείκτη
ανάκλασης, πετυχαίνοντας μείωση
των απωλειών ενέργειας.

ζει μία ικανοποιητική διεισδυτικότητα στους
ιστούς και μία σαφώς μεγαλύτερη απορροφητικότητα από την μελανίνη σε σχέση
με το Nd :YAg, προσφέροντας πιό γρήγορες και αποτελεσματικές θεραπείες. Βέβαια οι θεραπείες των σκούρων φωτότυπων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αν και
οι πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν στους θεραπευτές να χρησιμοποιούν αυτή την πηγή με μία τεχνική "εν
κινήσει", παρέχοντας την δυνατότητα θεραπείας και στούς σκούρους φωτότυπους
με ασφάλεια. Αυτό το μήκος κύματος θεωρείται η χρυσή τομή στην αποτρίχωση. Επίσης αποτελεί και μία επιλογή για την θε-
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ραπεία των επιφανειακών καλοήθων μελαχρωματικών αλλοιώσεων.
• Υπάρχουν ακόμα κάποια συστήματα διοδlκού λέιζερ που παρέχουν θεραπείες αποτρίχωσης με ιδιαίτερη ταχύτητα και ευκολία. Αυτά τα συστήματα συνήθως λειτουργούν με μία τεχνική "εν κινήσει" εκπέμποντας βραχείς παλμούς υψηλής συχνότητας.
• Τέλος το έντονο παλμικό φως, αν καί δεν
πρόκειται ακριβώς γιό λέιζερ, χρησιμοποιείται ευρέως σαν τέτοιο καί εκτός από την
αποτρίχωση χρησιμοποιείται σε θεραπείες αγγειακής, οργανικής καί χρωστικής αναζωογόνησης. Το ΙΡl μπορεί να διαχειρίζεται μεγόλες περιοχές, αλλό επειδη έχει

ΕΙΚ.2 Ιστολογικά δερματικά παρασκευάσματα με αιματοξυλίνη και εοσίνη (Η&Ε). (Α): θετικό δείγμα. Η τρίχα έχει φολιδωτή δομή, τα μελανοκύπαρα και τα
βασικά κύπαρα του βολβού είναι φυσιολογικά, όπως επίσης και οι παρακείμενοι αδένες. (Β): Ιστολογική εικόνα κατόπιν κλασικής θεραπείας αποτρίχωσης
(μονό πέρασμα) με λέιζερ 755 πmτης DEKA. Παρατηρείται πηκτική νέκρωση με μερική αποκόλληση του περιτριχίου και μέρους του φλοιού
της τρίχας. (C): Ιστολογική εικόνα κατόπιν θεραπείας με κεφαλή Moveo (πολλαπλά περάσματα) με λέιζερ 755 nm της DEKA. Και εδώ παρατηρείται πηκτική
νέκρωση,αλλά αυτήν την φορά σε ολόκληρη την δομή της τρίχας (μυελός,φλοιός και περιτρίχιο).

ένα ευρύ φόσμα ακτινοβολίας, πρέπει να
χρησιμοποιείται στους σκούρους φωτότυπους με ιδιαίτερη προσοχή.
Οπως συνάγεται από τα ανωτέρω, το κάθε σύστημα έχει την δική του αντικειμενική
θεραπευτική δυναμική και ο κάθε θεραπευτής οφείλει επακριβώς να ορίσει τα είδη των
περιστατικών και το φάσμα των θεραπειών
που σκοπεύει να διαχειριστεί.
Πάντως αν θέλουμε να περιορίσουμε την
συζήτηση μόνο στην αποτρίχωση, όπου το
ζητούμενο είναι μία ιδιαίτερα αποτελεσματική
θεραπεία που να εναρμονίζεται με τον φωτότυπο του ασθενούς, τότε η πρώτη επιλογή είναι τα συστήματα λέιζερ στερεάς κατάστασης ( Nd:YaG 1064 nm & alex 755 nm),
καθόσον είναι τα μόνα που προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και ευχρηστία στο θέμα των
παραμέτρων λειτουργίας (διάρκεια παλμού
και οροφή ισχύος). Παρ' ότι τα ΙΡl και τα συστήματα διοδικού λέιζερ έχουν αποδεδειγμένη δυναμική, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι στην πορεία της θεραπείας η παραμονή των λεπτών και ανοικτόχρωμων τριχών απαιτεί μία ισχυρότερη εκπομπή ακτινοβολίας ( με κλασματικό παλμό ή μικρότερης διάρκειας παλμό). Σε αυτές της περιπτώσεις η ιδανική λύση είναι η αλλαγή της
πηγής λέιζερ γιά να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο θεραπευτικός κύκλος. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, το αποτέλεσμα εξαρτάται από
το ταλέντο και την εμπειρία του θεραπευτή.
Αντίθετα τα συστήματα στερεάς κατάστασης (Nd:YaG 1064 nm & alex 755 nm) παρέχουν παλμούς με υψηλότερη οροφή ισχύος, ή ακόμα με πολύ μικρή διάρκεια παλμού (λιγότερο από χιλιοστό του δευτερολέπτου). Αυτό βελτιστοποιεί την διαχείριση της
περιοχής θεραπείας, λαμβάνοντας υπ© όψιν τα

στάδια μεταβολής της τρίχας μέσα στην πορεία της θεραπείας.
Παρ'ότι η κατάρτηση του θεραπευτή είναι
σημαντικός παράγων γιά την επιτυχία της θεραπείας, αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στον
ειδικό να εργάζεται σε άριστες συνθήκες, εξασφαλίζοντας ευελιξία και επιστημονικά αναγνωρισμένη ασφάλεια λειτουργίας.

Μέθοδος Πολλαπλής Σάρωσης με
την κεφαλή Moveo
Ta τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη
αύξηση της ζήτησης στις θεραπείες αποτρίχωσης χαμήλης επεμβατικότητας. Οι ασθενείς ζητούν όλο και περισσότερο αποτελεσματικές θεραπείες χωρίς πόνο και με μειωμένες πιθανότητες παρενεργειών.
Υπενθυμίζεται ότι οι συνήθεις επιπλοκές,
όπως η μεταφλεγμονώδης υπέρχρωση, είναι
συνήθως παροδικές, αν και έχει παρατηρηθεί
μόνιμη υπέρχρωση που οφείλεται στην επίδραση του χρησιμοποιούμενου μήκους κύματος πάνω στην μελανίνη της επιδερμίδας
(μαυρισμένο δέρμα ή σκούρος φωτότυπος),
όπως και αγγειακές αλλοιώσεις που οφείλονται στις υπερβολικές τιμές ροής και είναι συχνότερες στους σκούρους φωτότυπους. Με
στόχο την παράκαμψη αυτών των προβλημάτων, την διεύρυνση των ορίων ασφάλειας και την ευκολότερη διαχείριση των σκούρων φωτότυπων, τα τελευταίας γενιάς συστήματα Nd :YAg και Αλεξανδρίτη που κατασκευάζει η DEkA, προσφέρουν μία ειδική
κεφαλή με ενσωματωμένη ψύξη, την κεφαλή Moveo (εικ.1). Αυτή η κεφαλή επιτρέπει
τα συνεχή γρήγορα περάσματα πάνω σε ολόκληρη την περιοχή θεραπείας (διαστάσεων 1OX10cm), αποδίδοντας την απαιτούμενη ενέργεια σε πολλαπλά βήματα.
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Ετσι χορηγείται η αναγκαία θεραπευτική
δόση χωρίς να υπερθερμαίνεται το δέρμα.
Η κεφαλή παραμένει πάντα σε κατακόρυφη θέση, σε επαφή με το δέρμα, δεχόμενη
μία ελαφρά πίεση,που εξασφαλίζει την συνεχή επαφή των δύο επιφανειών εργασίας
(κεφαλή & δέρμα).
Η μέθοδος πολλαπλής σάρωσης με την
κεφαλή Moveo, χρησιμοποιεί ειδικούς παλμούς που αναπτύχθηκαν ειδικά γι© αυτήν.
Αυτή η θεραπεία θεωρείται πολύ πιό ανώδυνη,σε σύγκριση με τις κλασικές θεραπείες μονού παλμού και επιτρέπει την διαχείριση των περιστατικών με την μεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια.
Ταυτόχρονα η αποτελεσματικοτητά της είναι άμεσα συγκρίσιμη με αυτήν των συμβατικών μεθόδων, όπως φαίνεται από σειρά
κλινικών και ιστολογικών ευρημάτων (εικ.2).
Η αποτρίχωση με την κεφαλή Moveo είναι
μία© απλή και ασφαλής διαδικασία, επιτρέποντας στον θεραπευτή να παρέχει θεραπείες πιό ομοιογενείς και να ελαχιστοποιεί τον
κίνδυνο μικροεγκαυμάτων, ιδιαίτερα στους
σκούρους φωτότυπους.
Η μέθοδος "εν κινήσει" μειώνει δραστικά
τον χρόνο θεραπείας μεγάλων περιοχών (όπως κορμός και κάτω άκρα). Ασθενείς παρατήρησαν βελτιωμένη φωτεινότητα,υφή και
τόνο του δέρματος στις θεραπευμένες περιοχές, γεγονός που είναι στενά συνδεδεμένο
με τις αναζωογονητικές ιδιότητες των μηκών
κύματος 755 nm και 1064 nm.
Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου επιβεβαιώνονται από το υψηλό
ποσοστό ικανοποίησης των θεραπευμένων
ασθενών, όπως διαπιστώνεται από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση,για αυτή την μέθοδο, είτε για θεραπεία, είτε γιά συντήρηση. ID
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xolair 150 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα 1 ml διαλύματος περιέχει 150 mg omalizumab*. *Το
omalizumab είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παρασκευάζεται με τεχνολογία ανασυνδυασμού του DNA σε κυτταρική σειρά θηλαστικού από ωοθήκη κινεζικού κρικετομυός (CHO).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα Διαφανές έως ελαφρώς οπαλίζον, άχρωμο έως ανοικτό καφέ-κίτρινο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Αλλεργικό άσθμα Το Xolair ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να εξετάζεται μόνο
στους ασθενείς με πειστικές ενδείξεις άσθματος στο οποίο εμπλέκεται η IgE (ανοσοσφαιρίνη Ε) (βλ. παράγραφο 4.2). Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 12 ετών και άνω) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη
θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο
αλλεργιογόνο και οι οποίοι έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV1 <80%), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές
τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2 αγωνιστή. Παιδιά (6 εώς <12
ετών) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή σε in
vitro αντιδραστικότητα σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο, καθώς και σε συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές
τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών ημερησίων δόσεων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, μαζί με μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2 αγωνιστή. Χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για την θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης σε ενήλικες και έφηβους (ηλικίας 12 ετών και άνω) ασθενείς, η οποία είναι ανθεκτική στην
Η1 αντιισταμινική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρούς πεπειραμένους στη διάγνωση και θεραπεία του σοβαρού επίμονου
άσθματος ή της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης. Αλλεργικό άσθμα Δοσολογία Η κατάλληλη δόση και η συχνότητα του Xolair καθορίζεται από τη βασική τιμή αναφοράς IgE (IU/ml), που έχει μετρηθεί πριν την
έναρξη της αγωγής και το σωματικό βάρος (kg). Πριν τη χορήγηση της αρχικής δόσης, θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί τα επίπεδα IgE στους ασθενείς με οποιαδήποτε εφαρμοσμένη δοκιμασία ολικής
IgE ορού, για τον καθορισμό της δόσης τους. Με βάση τις μετρήσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί για κάθε χορήγηση 75 έως 600 mg Xolair σε 1 έως 4 ενέσεις. Οι ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml
έχουν μικρότερη πιθανότητα να ωφεληθούν (βλ. παράγραφο 5.1). Οι συνταγογραφούντες ιατροί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ενήλικες και έφηβοι ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml και τα παιδιά (6
εώς <12 ετών) με IgE χαμηλότερη από 200 IU/ml παρουσιάζουν σαφή in vitro αντιδραστικότητα (RAST) σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο πριν την έναρξη της θεραπείας. Βλέπε τον Πίνακα 1
για το διάγραμμα μετατροπής και τους Πίνακες 2 και 3 για τα διαγράμματα καθορισμού της δόσης σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Σε ασθενείς, των οποίων τα επίπεδα IgE της βασικής
τιμής αναφοράς ή το σωματικό βάρος σε kg είναι εκτός των ορίων του δοσολογικού πίνακα, δεν πρέπει να χορηγείται Xolair. Η συνιστώμενη μέγιστη δόση είναι 600 mg omalizumab κάθε δύο εβδομάδες.
Πίνακας 1: Μετατροπή από τη δόση σε αριθμό συριγγών, αριθμό ενέσεων και συνολικό όγκο σε κάθε χορήγηση
Δόση (mg)

Αριθμός ενέσεων

Συνολικός ενέσιμος όγκος (ml)

75 mg

150 mg

75

1

Αριθμός συριγγών
0

1

0,5

150

0

1

1

1,0

225

1

1

2

1,5

300

0

2

2

2,0

375

1

2

3

2,5

450

0

3

3

3,0

525

1

3

4

3,5

600

0

4

4

4,0

Πίνακας 2: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 4 εβδομάδες
Σωματικό βάρος (kg)
Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml)

Πίνακας 4: Ανεπιθύμητες ενέργειες στο αλλεργικό άσθμα

≥20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

>70-80

>80-90

>90-125

>125-150

≥30-100

75

75

75

150

150

150

150

150

300

300

>100-200

150

150

150

300

300

300

300

300

450

600

>200-300

150

150

225

300

300

450

450

450

600

>300-400

225

225

300

450

450

450

600

600

>400-500

225

300

450

450

600

600

>500-600

300

300

450

600

600

>600-700

300

450

600

>700-800
>800-900
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 3
>900-1000
>1000-1100

Πίνακας 3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 2 εβδομάδες
Σωματικό βάρος (kg)
Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml)

≥20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

μείωση της θεραπείας με από του στόματος κορτικοστεροειδή. Στους ασθενείς αυτούς, οι γιατροί θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση στην ανάπτυξη ηωσινοφιλίας, αγγειωτικού εξανθήματος, επιδείνωση
πνευμονικών συμπτωμάτων, ανωμαλίες κακοήθους νεοπλάσματος παραρρινίων κόλπων, καρδιακών επιπλοκών, και/ή νευροπάθεια. Η διακοπή του omalizumab θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις με τις πιο πάνω αναφερόμενες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρασιτικές (ελμινθικές) λοιμώξεις Η IgE μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων. Σε ασθενείς που βρίσκονται χρόνια σε υψηλό κίνδυνο ελμινθικής λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή σε αλλεργικούς ασθενείς έδειξε μια πολύ μικρή αύξηση στο ρυθμό
ανάπτυξης λοίμωξης με omalizumab, αν και η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη θεραπεία της λοίμωξης δεν συσχετίσθηκαν. Ο ρυθμός της ελμινθικής λοίμωξης στο συνολικό κλινικό πρόγραμμα,
που δεν σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει τέτοιες λοιμώξεις ήταν λιγότερο από 1 σε 1.000 ασθενείς. Εντούτοις, συνιστάται προσοχή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ελμινθική λοίμωξη ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε περιοχές που οι ελμινθικές λοιμώξεις είναι ενδημικές. Εάν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην συνιστώμενη αντι-ελμινθική αγωγή θα πρέπει να εξετασθεί η διακοπή του Xolair. Άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ Το αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας αυτής της προγεμισμένης σύριγγας περιλαμβάνει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευτεί φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας. Ωστόσο, η χρήση του Xolair ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα σε άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει ένας ενδεχόμενος
κίνδυνος εμφάνισης αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Καθώς η IgE
μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων, το Xolair μπορεί έμμεσα να μειώσει την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία των ελμινθικών ή άλλων παρασιτικών λοιμώξεων (βλ. παράγραφο 4.4). Τα ένζυμα του κυττοχρώματος P450, οι αντλίες εκροής και οι μηχανισμοί πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν εμπλέκονται στην κάθαρση του omalizumab,
έτσι η πιθανότητα αλληλεπίδρασης φαρμάκου με φάρμακο είναι ελάχιστη. Μελέτες αλληλεπίδρασης του Xolair με φαρμακευτικό προϊόν ή με εμβόλιο δεν έχουν διεξαχθεί. Δεν υπάρχει φαρμακολογικός λόγος
να αναμένει κανείς ότι οι συνήθεις αγωγές που συνταγογραφούνται για τη θεραπεία του άσθματος ή της ΧΑΚ θα αλληλεπιδράσουν με το omalizumab. Αλλεργικό άσθμα Σε κλινικές μελέτες, το Xolair χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε συνδυασμό με εισπνεόμενα και από του στόματος κορτικοστεροειδή, εισπνεόμενους βραχείας δράσης και μακράς δράσης βήτα αγωνιστές, τροποποιητές λευκοτριένης, θεοφυλλίνες
και από του στόματος αντιϊσταμινικά. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η ασφάλεια του Xolair τροποποιήθηκε με αυτά τα συχνά χρησιμοποιούμενα αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα. Περιορισμένος αριθμός
δεδομένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε συνδυασμό με ειδική ανοσοθεραπεία (θεραπεία υπο-ευαισθητοποίησης). Σε μια κλινική δοκιμή όπου το Xolair συγχορηγείτω με ανοσοθεραπεία, η
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xolair σε συνδιασμό με ειδική ανοσοθεραπεία παρατηρήθηκε να μην είναι διαφορετικές από αυτές του Xolair μόνο. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σε κλινικές μελέτες στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ), το Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και ανταγωνιστές του υποδοχέα των λευκοτριενίων (LTRA). Δεν υπάρχουν στοιχεία
μεταβολής της ασφάλειας του omalizumab κατά τη χρήση του με τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση με το γνωστό προφίλ ασφάλειας στο αλλεργικό άσθμα. Επιπλέον, η ανάλυση φαρμακοκινητικής πληθυσμού έδειξε μη σχετική επίδραση των Η2 αντιισταμινικών και των LTRA στη φαρμακοκινητική του omalizumab (βλ. παράγραφο 5.2). Παιδιατρικός πληθυσμός Σε κλινικές μελέτες στη ΧΑΚ,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ασθενών ηλικίας 12 έως 17 ετών, το Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και LTRA. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του omalizumab σε έγκυο γυναίκα. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν
άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το omalizumab περνά τον φραγμό του πλακούντα και η δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο είναι άγνωστη. Το
omalizumab έχει συσχετισθεί με ηλικιακά εξαρτώμενες μειώσεις στον αριθμό των αιμοπεταλίων στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, με μια σχετικά μεγαλύτερη ευαισθησία στα ζώα εφήβους (βλ. παράγραφο 5.3).
Το Xolair δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το omalizumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα έδειξαν απέκκριση του omalizumab στο γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος στα νεογέννητα / βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το omalizumab δεν πρέπει
να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν στοιχεία ανθρώπινης γονιμότητας για το omalizumab. Σε ειδικά σχεδιασμένες μη-κλινικές μελέτες γονιμότητας σε μη ανθρώπινα
πρωτεύοντα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων και των αυθόρμητων μελετών γονιμότητας (mating studies) δεν έχει παρατηρηθεί καμία δυσλειτουργία στην γονιμότητα ανδρών ή γυναικών μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις με επίπεδα δόσης omalizumab μέχρι και 75 mg/kg. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν γενοτοξικές επιδράσεις σε χωριστές μη-κλινικές μελέτες γενοτοξικότητας (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xolair δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Αλλεργικό
άσθμα Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών σε ενήλικες και έφηβους ηλικίας 12 ετών και άνω, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγίες και
αντιδράσεις της θέσης ένεσης, συμπεριλαμβανομένου του άλγους της θέσης ένεσης, οίδημα, ερύθημα, κνησμός. Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά ηλικίας 6 εώς <12 ετών, οι πιο συχνές αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν ήταν κεφαλαλγία, πυρεξία και άνω κοιλιακό άλγος. Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα.
Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ο πίνακας 4 καταγράφει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες στο συνολικό πληθυσμό ασφάλειας που έλαβαν
αγωγή με Xolair ανά MedDRA κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητα. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι
κατηγορίες των συχνοτήτων καθορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες
(<1/10.000). Αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά την μετεγγριτική περίοδο καταγράφονται με συχνότητα μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

>70-80

>80-90

>90-125

>125-150

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές
Φαρυγγίτιδα
Σπάνιες
Παρασιτική λοίμωξη
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστές
Ιδιοπαθής θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες
Αναφυλακτική αντίδραση, άλλες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του omalizumab
Μη γνωστές
Ορονοσία, μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό και λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές
Κεφαλαλγία*
Όχι συχνές
Συγκοπή, παραισθησία, υπνηλία, ζάλη
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές
Ορθοστατική υπόταση, έξαψη
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Όχι συχνές
Αλλεργικός βρογχόσπασμος, βήχας
Σπάνιες
Οίδημα Λάρυγγα
Μη γνωστές
Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγεϊίτις (π.χ. σύνδρομο Churg Strauss)
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές
Άνω κοιλιακό άλγος**
Όχι συχνές
Σημεία και συμπτώματα δυσπεψίας, διάρροια, ναυτία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές
Φωτοευαισθησία, κνίδωση, εξάνθημα, κνησμός,
Σπάνιες
Αγγειοοίδημα
Μη γνωστές
Αλωπεκία
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Σπάνιες
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ)
Μη γνωστές
Αρθραλγία, μυαλγία, οίδημα άρθρωσης
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές
Πυρεξία**
Συχνές
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης όπως οίδημα, ερύθημα, άλγος, κνησμός
Όχι συχνές
Γριππώδης συνδρομή, οίδημα βραχιόνων, αύξηση βάρους, κόπωση
*: Πολύ συχνό σε παιδιά ηλικάς 6 εώς <12 ετών **: Σε παιδιά ηλικάς 6 έως <12 ετών
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Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του omalizumab διερευνήθηκε με δόσεις των 75 mg, 150 mg και 300 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες σε 975 ασθενείς με
ΧΑΚ, 242 εκ των οποίων έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά, 733 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με omalizumab για έως και 12 εβδομάδες και 490 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 24 εβδομάδες. Από αυτούς, 412
ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 12 εβδομάδες και 333 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 24 εβδομάδες στη δόση των 300 mg. Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ένας ξεχωριστός
πίνακας (Πίνακας 5) παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες για την ένδειξη ΧΑΚ που προκύπτουν από τις διαφορές στη δοσολογία και στους θεραπευτικούς πληθυσμούς (με σημαντικά διαφορετικούς παράγοντες
κινδύνου, συννοσηρότητες, συγχορηγούμενα φάρμακα και ηλικίες [π.χ. οι μελέτες για το άσθμα συμπεριελάμβαναν παιδιά ηλικίας από 6 12 ετών]). Ο Πίνακας 5 αναφέρει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις (συμβάντα
τα οποία σημειώθηκαν σε ≥1% των ασθενών σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας και ≥2% συχνότερα σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας του omalizumab σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (μετά από την ιατρική
εξέταση)) που έχουν αναφερθεί στη δόση των 300 mg στις τρεις συγκεντρωτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρουσιάζονται διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που ταυτοποιήθηκαν
στην περίοδο θεραπείας 12 εβδομάδων και 24 εβδομάδων. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες
αντιδράσεις ταξινομούνται ανά συχνότητα, με τις πλέον πρόσφατες αντιδράσεις να αναφέρονται πρώτες. Η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για την κάθε ανεπιθύμητη αντίδραση βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση:
πολύ συχνή (≥1/10), συχνή (≥1/100 έως <1/10), μη συχνή (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνια (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνια (<1/10,000) και άγνωστη (δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Πίνακας 5: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τη συγκεντρωτική βάση δεδομένων ασφάλειας για τη ΧΑΚ (ημέρα 1 έως εβδομάδα 24) στα 300 mg omalizumab
12-Εβδομάδες
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Κατηγορία συχνότητας

300 mg N=412

5 (2,1%)

20 (4,9%)

Συχνή

7 (2,9%)

25 (6,1%)

Συχνή

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Αρθραλγία

>800-900

Εικονικό φάρμακο N=242

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία

>700-800

Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1, 2 και 3 του omalizumab

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

1 (0,4%)

12 (2,9%)

Συχνή

2 (0,8%)

11 (2,7%)

Συχνή

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Αντίδραση της θέσης ένεσης*
24-Εβδομάδες

Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1 και 3 του omalizumab
Εικονικό φάρμακο N=163

300 mg N=333

5 (3,1%)

19 (5,7%)

Κατηγορία συχνότητας

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
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300

375

450

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

600
ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ- δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
για δοσολογική σύσταση
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Διάρκεια θεραπείας, παρακολούθηση και ρυθμίσεις της δόσης Το Xolair προορίζεται για μακροχρόνια θεραπεία. Οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πως χρειάζονται τουλάχιστον 12 με 16 εβδομάδες θεραπείας με Xolair για να εμφανιστεί η αποτελεσματικότητα. Στις 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής με Xolair, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται από τον ιατρό τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγωγής πριν τους χορηγηθούν επιπλέον ενέσεις. Η απόφαση για τη συνέχιση του Xolair μετά από την περίοδο των 16-εβδομάδων, ή σε επακόλουθες περιστάσεις, θα πρέπει να βασιστεί στο
εάν παρατηρείται μια εμφανής βελτίωση στο συνολικό έλεγχο του άσθματος (βλ. παράγραφο 5.1, Συνολική αξιολόγηση του ιατρού για την αποτελεσματικότητα της αγωγής). Η διακοπή της θεραπείας με Xolair
έχει γενικά ως αποτέλεσμα την επάνοδο σε υψηλά επίπεδα ελεύθερης IgE και στα σχετιζόμενα συμπτώματα. Τα συνολικά επίπεδα IgE είναι αυξημένα κατά τη διάρκεια της αγωγής και παραμένουν αυξημένα
έως και ένα έτος μετά τη διακοπή της αγωγής. Γι’αυτόν το λόγο, ο επανέλεγχος των επιπέδων IgE κατά τη διάρκεια της αγωγής με Xolair δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον καθορισμό της
δόσης. Ο καθορισμός της δόσης μετά από διακοπές της αγωγής που διαρκούν λιγότερο από ένα έτος πρέπει να βασίζεται στα επίπεδα IgE στον ορό που ελήφθησαν κατά τον αρχικό καθορισμό της δόσης.
Τα συνολικά επίπεδα της IgE ορού μπορούν να επανελέγχονται για τον καθορισμό της δόσης, μόνον εάν η αγωγή με Xolair έχει διακοπεί για ένα έτος ή περισσότερο. Οι δόσεις πρέπει να προσαρμόζονται
στις σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος (βλ. Πίνακες 2 και 3). Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Δοσολογία Η συνιστώμενη δόση είναι τα 300 mg χορηγούμενα με υποδόρια ένεση κάθε τέσσερις
εβδομάδες. Οι συνταγογραφούντες ιατροί συμβουλεύονται να επανεκτιμούν κατά διαστήματα την ανάγκη συνέχισης της θεραπείας. Η εμπειρία κλινικών μελετών για μακροχρόνια θεραπεία πέραν των 6
μηνών σε αυτή την ένδειξη είναι περιορισμένη. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) Περιορισμένος αριθμός δεδομένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε ασθενείς άνω των
65 ετών, εντούτοις δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς απαιτούνται διαφορετικές δόσεις απ’ ό,τι σε νεότερους ενήλικες. Νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια Δεν έχουν γίνει μελέτες όσον
αφορά την επίδραση της ανεπαρκούς νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας στην φαρμακοκινητική του omalizumab. Λόγω του ότι η κάθαρση του omalizumab σε κλινικές δόσεις κυριαρχείται από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (RES) δεν φαίνεται πιθανό αυτή να μεταβάλλεται από τη νεφρική ή την ηπατική ανεπάρκεια. Παρά το ότι δεν συνιστάται συγκεκριμένη προσαρμογή της δόσης σε αυτούς τους ασθενείς, το
Xolair πρέπει να χορηγείται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός Στο αλλεργικό άσθμα, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xolair σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 6
ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Xolair σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 12 ετών
δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Τρόπος χορήγησης Για υποδόρια χορήγηση μόνο. Μην χορηγείτε μέσω της ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής οδού. Οι ενέσεις χορηγούνται υποδόρια στην περιοχή του δελτοειδούς
του βραχίονα. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στον μηρό εάν για οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται η χορήγηση στην περιοχή του δελτοειδούς του βραχίονα. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία αυτοχορήγησης
του Xolair. Επομένως, η θεραπεία προορίζεται να χορηγείται μόνο από λειτουργό υγείας (βλ παράγραφο 6.6 και επίσης την παράγραφο πληροφορίες για το νοσηλευτικό προσωπικό του φύλλου οδηγιών). 4.3
Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Γενικά Το Xolair δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία των οξέων παροξύνσεων άσθματος, του οξέος βρογχόσπασμου ή του status asthmaticus. Το Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο υπερανοσοσφαιριναιμίας Ε, ή αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης, ή για την πρόληψη αναφυλακτικών αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από αλλεργία σε τροφές, ατοπική δερματίτιδα, ή αλλεργική
ρινίτιδα. Το Xolair δεν ενδείκνυται για την θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Η θεραπεία με Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις, νόσους επαγόμενες από ανοσοσυμπλέγματα ή
με προϋπάρχουσα νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.2). Συνιστάται προσοχή όταν χορηγείται το Xolair σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δε συνιστάται απότομη διακοπή της θεραπείας των συστηματικών ή εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μετά την έναρξη της θεραπείας με Xolair. Οι μειώσεις των κορτικοστεροειδών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την άμεση επίβλεψη ενός ιατρού
και μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιούνται σταδιακά. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1 Κατά την χρήση του omalizumab, ενδέχεται να προκύψουν τοπικές ή
συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας και της αναφυλακτικής καταπληξίας, με εμφάνιση μετά από θεραπεία μακράς διάρκειας. Οι περισσότερες από αυτές
τις αντιδράσεις εμφανίσθηκαν εντός 2 ωρών μετά την πρώτη και μεταγενέστερη χορήγηση Xolair, ενώ κάποιες εμφανίσθηκαν πέραν των 2 και ακόμα πέραν των 24 ωρών μετά την χορήγηση. Γι’αυτόν το λόγο,
φαρμακευτικά προϊόντα για αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες για άμεση χρήση μετά τη χορήγηση του Xolair. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για
το ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι πιθανές και ότι θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις. Ένα ιστορικό αναφυλαξίας που δεν σχετίζεται με
το omalizumab μπορεί να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση αναφυλαξίας μετα τη χορήγηση του Xolair. Αντισώματα στο omalizumab έχουν ανιχνευθεί σε ένα μικρό αριθμό ασθενών σε κλινικές
δοκιμές (βλ. παράγραφο 4.8). Η κλινική σχετικότητα των αντί- Xolair αντισωμάτων δεν είναι καλά αντιληπτή. Ορονοσία Αντιδράσεις ορονοσίας και τύπου ορονοσίας, οι οποίες είναι επιβραδυνόμενες τύπου
ΙΙΙ αλλεργικές αντιδράσεις, έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που έκαναν θεραπεία με εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα περιλαμβανομένου του omalizumab. Ο προτεινόμενος παθοφυσιολογικός
μηχανισμός περιλαμβάνει σχηματισμό ανοσο-συμπλέγματος και εναπόθεσης του λόγω της δημιουργίας αντισωμάτων έναντι του omalizumab. Τυπικά η έναρξη είναι 1 5 ημέρες μετά την χορήγηση της πρώτης
ή των επακόλουθων ενέσεων, ακόμη μετά από μακράς διάρκεια θεραπεία. Συμπτώματα ενδεικτικά της ορονοσίας περιλαμβάνουν αρθρίτιδα/αρθραλγίες, εξάνθημα (κνίδωση ή άλλες μορφές), πυρετός και
λεμφαδενοπάθεια. Τα αντισταμινικά και τα κορτικοστεροειδή μπορεί να είναι χρήσιμα στην πρόληψη ή την θεραπεία αυτής της διαταραχής, και οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα. Σύνδρομο Churg-Strauss και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο Ασθενείς με σοβαρό άσθμα μπορεί σπάνια να παρουσιάσουν συστηματικό υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο ή αλλεργική
ηωσινοφιλική κοκκιωματώδη αγγεϊίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss), τα οποία και τα δύο συνήθως θεραπεύονται με συστηματικά κορτικοστεροειδή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ασθενείς σε θεραπεία με αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και του omalizumab, μπορεί να εμφανίσουν ή αναπτύξουν συστηματική ηωσινοφιλία και αγγεϊίτιδα. Τα συμβάματα αυτά συχνά συσχετίζονται με την

Συχνή

* Παρόλο που δεν παρουσίασε μια διαφορά 2% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, οι αντιδράσεις της θέσης ένεσης συμπεριληφθήκαν καθώς όλα τα περιστατικά αξιολογήθηκαν ότι σχετίζονται αιτιολογικά με την υπό μελέτη θεραπεία.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τις ενδείξεις του αλλεργικού άσθματος και της ΧΑΚ Δεν έχουν ληφθεί σχετικά δεδομένα σε κλινικές μελέτες στη ΧΑΚ, τα οποία καθιστούν
απαραίτητη την τροποποίηση των ακόλουθων παραγράφων. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. παράγραφο 4.4. Αναφυλαξία Σε κλινικές δοκιμές, οι αναφυλακτικές
αντιδράσεις ήταν σπάνιες. Ωστόσο, μετά από μια σωρευτική αναζήτηση στη βάση δεδομένων ασφαλείας τα δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά ανέκτησαν συνολικά 898 περιστατικά αναφυλαξίας.
Με βάση μια εκτιμώμενη έκθεση 566,923 θεραπευτικά έτη ασθενών, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ρυθμό αναφορας περίπου 0,20%. Αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια (ΑΤΕ) Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές
και κατά τη διάρκεια ενδιάμεσων αναλύσεων μιας μελέτης παρατήρησης, παρατηρήθηκε μια αριθμητική ανισορροπία από ΑΤΕ. Ο ορισμός του σύνθετου καταληκτικού σημείου των ΑΤΕ συμπεριλαμβάνει αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη και καρδιαγγειακός θάνατος (συμπεριλαμβανομένων θανάτων από άγνωστη αιτία). Στην τελική ανάλυση της μελέτης
παρατήρησης, το ποσοστό των ΑΤΕ ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν 7,52 (115/15.286 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair και 5,12 (51/9.963 έτη ασθενών) για τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου.
Σε μία πολυπαραμετρική ανάλυση με έλεγχο ως προς την αρχική τιμή διαθέσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, ο λόγος κινδύνου ήταν 1,32 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,91 - 1,91). Σε μία ξεχωριστή
συγκεντρωτική ανάλυση κλινικών δοκιμών, η οποία συμπεριέλαβε όλες τις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές διάρκειας 8 ή περισσότερων εβδομάδων, το ποσοστό
των ATE ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν 2,69 (5/1.856 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair και 2,38 (4/1.680 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο (αναλογία ποσοστού
1,13, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,24 - 5,71). Αιμοπετάλια Σε κλινικές δοκιμές, λίγοι ασθενείς είχαν αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από το κατώτατο όριο του φυσιολογικού εργαστηριακού εύρους. Καμία από αυτές τις
αλλαγές δεν συσχετίσθηκε με επεισόδια αιμορραγιών ή με μείωση της αιμοσφαιρίνης. Κανένα μοντέλο εμμένουσας μείωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων δεν αναφέρθηκε στον άνθρωπο ( ασθενείς ηλικίας άνω των 6
ετών), όπως παρατηρήθηκε στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα (βλ. παράγραφο 5.3), παρά το ότι μεμονωμένα περιπτώσεις ιδιοπαθούς θρομβοπενίας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών έχουν αναφερθεί στην
μετεγγριτική περίοδο. Παρασιτικές λοιμώξεις Σε αλλεργικούς ασθενείς σε χρόνιο υψηλό κίνδυνο ελμινθικής λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή έδειξε μια ελαφρώς αριθμητική αύξηση του ποσοστού
λοίμωξης με το omalizumab που ήταν στατιστικά μη σημαντική. Η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη θεραπεία των λοιμώξεων δε συσχετίσθηκε (βλ. παράγραφο 4.4). Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Έχουν αναφερθεί περιστατικά συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) κατά τις κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος σε ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό άσθμα και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.
Η παθογένεια του ΣΕΛ δεν είναι πλήρως κατανοητή. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχει ακόμη καθορισθεί μέγιστη ανεκτή δόση του Xolair. Εφάπαξ ενδοφλέβιες δόσεις έως και 4.000 mg έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς χωρίς ένδειξη δοσο-περιοριζόμενης τοξικότητας. Η υψηλότερη αθροιστική δόση που χορηγήθηκε σε ασθενείς ήταν 44.000 mg σε διάστημα 20 εβδομάδων και αυτή η δόση δεν οδήγησε σε οξείες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν υποπτευθεί υπερδοσολογία, θα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται για οποιοδήποτε σημείο ή σύμπτωμα. Θα πρέπει να αναζητηθεί και να εφαρμοστεί κατάλληλα ιατρική θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος
εκδόχων L-αργινίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη Πολυσορβικό 20 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής 15 μήνες. Η διάρκεια ζωής συμπεριλαμβάνει πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας. ΄Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί συνολικά για 4 ώρες στους 25°C. Εάν είναι απαραίτητο, το προϊόν μπορεί να
επιστραφεί στο ψυγείο για χρήση αργότερα, όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε
στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 1 ml διάλυμα σε ένα προγεμισμένο βαρέλι σύριγγας (γυαλί τύπου Ι) με βελόνα ( ατσάλι), (τύπου Ι) πώμα εισχώρησης
με έμβολο και κάλυμμα βελόνας. Συσκευασία που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα, και πολυσυσκευασίες που περιέχουν 4 (4 συσκευασίες του 1) ή 10 (10 συσκευασίες του 1) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να
μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Πριν την ολοκλήρωση της ένεσης, αποφύγετε την επαφή με τους συνδετήρες ενεργοποίησης του συστήματος ώστε
να αποφευχθεί η κάλυψη της βελόνας με το προστατευτικό της βελόνας. Χρησιμοποιώντας την σύριγγα 1. Κρατώντας τη σύριγγα με τη βελόνα προς τα πάνω, τραβήξετε προσεκτικά το κάλυμμα από την βελόνα και
απορρίψετε το. Μην αγγίξετε την εκτεθειμένη βελόνα. Κτυπήστε απαλά τη σύριγγα με το δάκτυλο σας μέχρι οι φουσκαλίδες να ανεβούν στο πάνω μέρος της σύριγγας. Σπρώξτε αργά το έμβολο προς τη βελόνα για να
αφαιρέσετε τις φουσκαλίδες από τη σύριγγα χωρίς να αποβάλετε άσκοπα διάλυμα. 2. Ανασηκώστε ελαφρά την επιδερμίδα και εφαρμόστε την βελόνα. 3. Κρατώντας στην προεξοχή του δακτύλου, πατήστε αργά το έμβολο, όσο πιο βαθιά πάει. Σε περίπτωση απώλειας διαλύματος από τη θέση εφαρμογής, τοποθετήστε την βελόνα πιο βαθιά. 4. Κρατώντας το έμβολο πλήρως πιεσμένο, τραβήξτε προσεκτικά την βελόνα απευθείας έξω
από την θέση εφαρμογής. 5. Απελευθερώστε το έμβολο αργά και αφήστε το προστατευτικό της σύριγγας να καλύψει αυτόματα την εκτεθειμένη βελόνα. Οδηγίες απόρριψης Απορρίψετε την χρησιμοποιημένη σύριγγα
αμέσως σε δοχείο για αιχμηρά. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/05/319/008 EU/1/05/319/009 EU/1/05/319/010 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Οκτωβρίου 2005 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 22 Ιουνίου 2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 9 Σεπτεμβρίου 2016
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu Ενδεικτική Ν.Τ: 277.57 €, Λ.Τ: 359,96 € (σε
περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως ισχύει) Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο
και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
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Ρινόρροια
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Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Όχι συχνές

Κνίδωση

Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης III) σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα και
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι εκτέθηκαν σε 300 mg, 150 mg, 75 mg ή εικονικό φάρμακο για θεραπεία διάρκειας έως 12
εβδομάδων (ψωρίαση) ή 16 εβδομάδες (ΨA και AΣ)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Λοιμώξεις Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών
μελετών στην ψωρίαση κατά πλάκας (συνολικά 1.382 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Cosentyx και 694 ασθενείς έλαβαν
θεραπεία με εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 28,7% των ασθενών υπό θεραπεία
με Cosentyx συγκριτικά με το 18,9% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των λοιμώξεων ήταν
μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως ρινοφαρυγγίτιδα, οι
οποίες δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σημειώθηκε αύξηση των καντιντιάσεων των βλεννογόνων ή του δέρματος,
συμβατή με τον μηχανισμό δράσης, αλλά τα περιστατικά ήταν ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, μη σοβαρά, ανταποκρινόμενα
στην καθιερωμένη θεραπεία και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν στο 0,14% των
ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx και στο 0,3% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4).
Καθ’ όλη την περίοδο θεραπείας (συνολικά 3.430 ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx επί έως και 52 εβδομάδες για την
πλειοψηφία των ασθενών), αναφέρθηκαν λοιμώξεις στο 47,5% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,9 ανά έτος παρακολούθησης ασθενούς). Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,2% των ασθενών υπό θεραπεία με Cosentyx (0,015 ανά
έτος παρακολούθησης ασθενούς). Τα ποσοστά λοιμώξεων που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις μελέτες της ψωρίασης.
Ουδετεροπενία Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 της ψωρίασης, παρατηρήθηκε ουδετεροπενία πιο συχνά με το secukinumab
απ’ ότι με το εικονικό φάρμακο, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες, παροδικές και αναστρέψιμες. Ουδετεροπενία
<1,0 0,5x109/l (CTCAE Βαθμού 3) αναφέρθηκε σε 18 από τους 3.430 (0,5%) ασθενείς υπό secukinumab, χωρίς δοσολογική
και χρονική συσχέτιση με λοιμώξεις στις 15 από τις 18 περιπτώσεις. Δεν υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων πιο σοβαρής ουδετεροπενίας. Μη-σοβαρές λοιμώξεις με συνήθη ανταπόκριση στην καθιερωμένη θεραπεία που δεν έχρηζαν διακοπής του
Cosentyx αναφέρθηκαν στις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις. Η συχνότητα της ουδετεροπενίας στην ψωριασική αρθρίτιδα και την
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι παρόμοια με εκείνη της ψωρίασης. Αναφέρθηκαν σπάνιες περιπτώσεις ουδετεροπενίας
<0,5x109/l (CTCAE Βαθμού 4). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν κνίδωση και σπάνιες
περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης στο Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Ανοσογονικότητα Στις κλινικές μελέτες
της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, λιγότερο από 1% των ασθενών υπό
θεραπεία με Cosentyx ανέπτυξε αντισώματα έναντι του secukinumab κατά τη θεραπεία διάρκειας έως και 52 εβδομάδων.
Περίπου τα μισά από τα σχετιζόμενα με τη θεραπεία αντισώματα κατά του φαρμάκου ήταν εξουδετερωτικά, αλλά αυτό δεν
σχετίστηκε με απώλεια της αποτελεσματικότητας ή με φαρμακοκινητικές ανωμαλίες. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.
gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας στις κλινικές μελέτες. Δόσεις έως και 30 mg/kg
(περίπου 2.000 έως 3.000 mg) έχουν χορηγηθεί ενδοφλεβίως στις κλινικές μελέτες χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Σε
περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και άμεση έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Τρεχαλόζη διϋδρική L ιστιδίνη L ιστιδίνη υδροχλωρική μονοϋδρική L μεθειονίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2
Ασυμβατότητες Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 18 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε τις πένες στην αρχική συσκευασία για να προστατεύονται
από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Το Cosentyx διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσεως τοποθετημένη σε πένα τριγωνικού σχήματος με διαφανές παράθυρο και ετικέτα (πένα SensoReady). Η προγεμισμένη σύριγγα στο
εσωτερικό της πένας είναι μια γυάλινη σύριγγα του 1 ml με ελαστική κεφαλή εμβόλου επικαλυμμένη με FluroTec, βελόνα
27G x ½″ και σκληρό κάλυμμα βελόνας από ελαστικό στυρολίου βουταδιενίου. Το Cosentyx διατίθεται σε μονές συσκευασίες
που περιέχουν 1 ή 2 προγεμισμένες πένες και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 6 (3 συσκευασίες των 2) προγεμισμένες
πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Το
Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα διατίθεται σε προγεμισμένη πένα μίας χρήσης για ατομική χρήση. Μην ανακινείτε ή καταψύχετε την πένα. Η πένα πρέπει να βγαίνει από το ψυγείο 20 λεπτά πριν από την ένεση προκειμένου να έλθει σε θερμοκρασία
δωματίου. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο οπτικός έλεγχος της προγεμισμένης πένας Το υγρό πρέπει να είναι διαυγές. Το
χρώμα του μπορεί να κυμαίνεται από άχρωμο σε ελαφρώς κίτρινο. Μπορεί να δείτε μία μικρή φυσαλίδα αέρα, κάτι που είναι
φυσιολογικό. Να μην χρησιμοποιείται εάν το υγρό περιέχει ευδιάκριτα σωματίδια, είναι θολό ή ευκρινώς καφέ. Λεπτομερείς
οδηγίες σχετικά με τη χρήση παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR United Kingdom 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/980/004 EU/1/14/980/005 EU/1/14/980/007 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15.01.2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 01.04.2016 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://
www.ema.europa.eu ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ Cosentyx INJ.SOL PF.P 150mg/1ml BTX2 PF.PENX1ml Ν.Τ. 967,47€ Λ.Τ. 1.197,61€
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο
και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
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▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cosentyx 150 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου
πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 150 mg secukinumab*
σε 1 ml. *Το secukinumab είναι ένα ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα εκλεκτικό για την ιντερλευκίνη 17A. Το secukinumab ανήκει στην IgG1/κ κατηγορία και παράγεται σε κύτταρα Ωοθηκών Κινεζικού Κρικητού (CHO). Για
τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
συσκευή τύπου πένας (πένα SensoReady) Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Ψωρίαση κατά πλάκας Το Cosentyx ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Ψωριασική αρθρίτιδα Το
Cosentyx, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής
αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς όταν η ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό
φάρμακο (DMARD) δεν ήταν επαρκής (βλ. παράγραφο 5.1). Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx ενδείκνυται για τη
θεραπεία της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στη συμβατική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Cosentyx προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων για τα οποία ενδείκνυται το Cosentyx. Δοσολογία
Ψωρίαση κατά πλάκας Η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg secukinumab με υποδόρια ένεση με αρχική χορήγηση της δόσης
τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δόση συντήρησης με έναρξη την Εβδομάδα 4. Η κάθε δόση των 300
mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Ψωριασική αρθρίτιδα Για τους ασθενείς με συνυπάρχουσα μέτρια έως
σοβαρή ψωσίαση κατά πλάκας ή που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αντι-TNFα (ΙR), η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg με
υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από μηνιαία δοσολογία συντήρησης που
ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Κάθε δόση των 300 mg χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 150 mg. Για τους άλλους ασθενείς, η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0,1,2 και 3, ακολουθούμενη
από δοσολογία συντήρησης με μηνιαία χορήγηση που ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg με υποδόρια ένεση και αρχική χορήγηση τις Εβδομάδες 0, 1, 2 και 3, ακολουθούμενη από δοσολογία
συντήρησης με μηνιαία χορήγηση που ξεκινάει την Εβδομάδα 4. Για όλες τις παραπάνω ενδείξεις, τα διαθέσιμα δεδομένα
υποδηλώνουν ότι η κλινική ανταπόκριση επιτυγχάνεται συνήθως εντός 16 εβδομάδων θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει ανταπόκριση μετά από θεραπεία έως και
16 εβδομάδων. Ορισμένοι ασθενείς με αρχική μερική ανταπόκριση πιθανόν να εμφανίσουν στη συνέχεια βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας 65 ετών και άνω) Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία / ηπατική δυσλειτουργία Το Cosentyx δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις για τη δοσολογία. Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης Το Cosentyx πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Εάν είναι εφικτό,
οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως σημεία της ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική της υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς ενδέχεται να κάνουν μόνοι τους την ένεση του Cosentyx, εάν
ο ιατρός κρίνει ότι αυτό είναι κατάλληλο. Ωστόσο, ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση των
ασθενών. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες ώστε να ενίουν την πλήρη ποσότητα του Cosentyx σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση παρέχονται στο φύλλο
οδηγιών χρήσης. 4.3 Αντενδείξεις Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Κλινικά σημαντική, ενεργός λοίμωξη (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Λοιμώξεις Το Cosentyx δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των λοιμώξεων. Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx (βλ. παράγραφο 4.8) Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιες ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, όπως
ρινοφαρυγγίτιδα, και δεν έχρηζαν διακοπής της θεραπείας. Σχετιζόμενες με τον μηχανισμό δράσης του Cosentyx, μη-σοβαρές βλεννογονοδερματικές καντιντιασικές λοιμώξεις αναφέρθηκαν πιο συχνά με το secukinumab απ’ ότι με το εικονικό
φάρμακο στις κλινικές μελέτες της ψωρίασης (3,55 ανά 100 έτη ασθενών για το secukinumab 300 mg έναντι 1,00 ανά 100
έτη ασθενών για το εικονικό φάρμακο) (βλ. παράγραφο 4.8). Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του
Cosentyx σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται
οδηγίες να ζητούν ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ο
ασθενής αναπτύξει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται
μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. Δεν αναφέρθηκε αυξημένη ευαισθησία στη φυματίωση στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, το
Cosentyx δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής θεραπείας πριν από την έναρξη του Cosentyx στους ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση. Νόσος του
Crohn Απαιτείται προσοχή όταν το Cosentyx συνταγογραφείται σε ασθενείς με νόσο του Crohn καθώς παρατηρήθηκαν
εξάρσεις της νόσου του Crohn, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν σοβαρές, σε κλινικές μελέτες τόσο στην ομάδα του
Cosentyx όσο και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Cosentyx και έχουν
νόσο του Crohn θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Στις κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Cosentyx. Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης ή άλλων σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, η χορήγηση του Cosentyx πρέπει να διακοπεί αμέσως και να
ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Άτομα ευαίσθητα στο Λάτεξ Το αφαιρούμενο καπάκι της προγεμισμένης πένας του Cosentyx
περιέχει ένα παράγωγο του φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο καπάκι. Ωστόσο, η χρήση των προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας του Cosentyx σε άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ
δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Εμβολιασμοί Εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το
Cosentyx. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Cosentyx μπορούν ταυτόχρονα να εμβολιασθούν με εμβόλια αδρανοποιημένων ή μη
ζώντων μικροοργανισμών. Σε μία μελέτη, μετά από εμβολιασμούς με μηνιγγιτιδόκοκκο (meningococcal) και με αδρανοποιημένο ιό γρίπης (influenza), παρόμοια ποσοστά υγιών εθελοντών είτε υπό θεραπεία με 150 mg secukinumab είτε υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επαρκή ανοσολογική απάντηση με τουλάχιστον τετραπλασιασμό των τίτλων αντισωμάτων κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το Cosentyx δεν καταστέλλει τη χυμική
ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και της γρίπης. Ταυτόχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία Στις
μελέτες της ψωρίασης, δεν έχουν αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Cosentyx σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία (βλ. επίσης παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εμβόλια με ζώντες
μικροοργανισμούς ταυτόχρονα με το Cosentyx (βλ. επίσης παράγραφο 4.4). Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων σε ανθρώπους. Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη για τον ρόλο της IL 17A στην έκφραση των ενζύμων του CYP450. Η
σύνθεση κάποιων ενζύμων του CYP450 καταστέλλεται από τα αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών κατά τη διάρκεια χρόνιας
φλεγμονής. Επομένως, οι αντι-φλεγμονώδεις θεραπείες, όπως ο αναστολέας της IL 17A secukinumab, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450 με επακόλουθη χαμηλότερη έκθεση στα συγχορηγούμενα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του CYP450. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η κλινικά σημαντική επίδραση στα υποστρώματα του
CYP450 με στενό θεραπευτικό εύρος, η δόση των οποίων εξατομικεύεται (π.χ. βαρφαρίνη). Κατά την έναρξη της θεραπείας
του secukinumab σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με φαρμακευτικά προϊόντα τέτοιου τύπου, θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο παρακολούθησης της θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση όταν το Cosentyx συγχορηγήθηκε με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και/ή κορτικοστεροειδή στις μελέτες των αρθρίτιδων (περιλαμβάνουν ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιούν μια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της
θεραπείας και για τουλάχιστον 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία. Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση
του secukinumab σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην εγκυμοσύνη, την
ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμητέο να αποφεύγεται η χρήση του Cosentyx κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το
secukinumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Οι ανοσοσφαιρίνες απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα και δεν είναι γνωστό εάν το secukinumab απορροφάται συστηματικά μετά από κατάποση. Λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από
το secukinumab στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασισθεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας
και έως 20 εβδομάδες μετά τη θεραπεία ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Cosentyx, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Cosentyx για την γυναίκα. Γονιμότητα Η επίδραση του secukinumab
στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Οι μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το
Cosentyx δεν ασκεί καμία ή αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Συνολικά 6.804 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Cosentyx σε τυφλοποιημένες και
ανοιχτού σχεδιασμού μελέτες σε διάφορες ενδείξεις (ψωρίαση κατά πλάκας, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα). Από αυτούς, 3.671 ασθενείς εκτέθηκαν στο Cosentyx επί τουλάχιστον ένα έτος,
αντιπροσωπεύοντας έκθεση 6.450 ετών ασθενών. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην ψωρίαση κατά πλάκας Τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας ομαδοποιήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί η
ασφάλεια του Cosentyx σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο επί έως και 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Συνολικά, αξιολογήθηκαν 2.076 ασθενείς (692 ασθενείς σε 150 mg, 690 ασθενείς σε 300 mg και 694 ασθενείς σε εικονικό
φάρμακο). Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (συχνότερα ρινοφαρυγγίτιδα, ρινίτιδα). Τα περισσότερα συμβάντα ήταν ήπια ή μέτριας σοβαρότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην
ψωριασική αρθρίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην ψωριασική αρθρίτιδα
με 1.003 ασθενείς (703 ασθενείς σε Cosentyx και 300 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολική έκθεση 1.061 ετών-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 456 ημέρες στη Mελέτη ΨA 1 και 245 ημέρες στη Μελέτη ΨA 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ψωριασική αρθίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Ανεπιθύμητες ενέργειες στην
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα Το Cosentyx μελετήθηκε σε δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με 590 ασθενείς (394 ασθενείς σε Cosentyx και 196 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο) για συνολικά 755
έτη-ασθενών έκθεσης στη μελέτη (διάμεση διάρκεια έκθεσης για τους ασθενείς υπό θεραπεία με secukinumab: 469 ημέρες
στη Μελέτη AΣ 1και 460 ημέρες στη Μελέτη AΣ 2). Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα υπό θεραπεία με Cosentyx είναι συνεπές με το προφίλ ασφάλειας στην ψωρίαση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες στην ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα
και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιτδα (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το
MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται ανά συχνότητα, με πρώτες
τις πιο συχνές αντιδράσεις. Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με σειρά φθίνουσας
βαρύτητας. Επιπλέον, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Πίνακας 1 Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
CEHADO 10 mg καψάκια μαλακά CEHADO 30 mg καψάκια μαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε
καψάκιο μαλακό περιέχει 10 mg alitretinoin. Κάθε καψάκιο μαλακό περιέχει 30 mg alitretinoin. Έκδοχα με γνωστές
δράσεις Έλαιο φασολιών σόγιας. Κάθε καψάκιο 10 mg περιέχει 176,50 mg έλαιο φασολιών σόγιας. Έλαιο φασολιών
σόγιας. Κάθε καψάκιο 30 mg περιέχει 282,40 mg έλαιο φασολιών σόγιας. Σορβιτόλη. Κάθε καψάκιο 10 mg περιέχει
20,08 mg σορβιτόλης. Σορβιτόλη. Κάθε καψάκιο 30 mg περιέχει 25,66 mg σορβιτόλης. Για τον πλήρη κατάλογο των
εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καψάκιο, μαλακό, Καψάκιο καφέ ωοειδές μήκους
περίπου 11 mm και πλάτους 7 mm που φέρει τον κωδικό “A1” Καψάκιο καφεκόκκινο ωοειδές μήκους περίπου 13 mm
και πλάτους 8 mm που φέρει τον κωδικό “A3” 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το CEHADO
ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες που έχουν βαρύ χρόνιο έκζεμα χειρών που δεν ανταποκρίνεται σε θεραπεία με
ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή. Οι ασθενείς στους οποίους το έκζεμα έχει κυρίως χαρακτηριστικά υπερκεράτωσης
είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στη θεραπεία από εκείνους στους οποίους το έκζεμα εμφανίζεται κυρίως ως
πομφόλυγας (βλέπε παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το CEHADO θα πρέπει να
συνταγογραφείται μόνο από δερματολόγους ή ιατρούς με εμπειρία στη χρήση συστηματικών ρετινοειδών που έχουν
πλήρη κατανόηση των κινδύνων της συστηματικής θεραπείας με ρετινοειδή και των απαιτήσεων παρακολούθησης.
Οι συνταγές CEHADO για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να περιοριστούν σε 30 ημέρες θεραπείας και
η συνέχιση της θεραπείας απαιτεί νέα συνταγή. Ιδανικά, το τεστ κύησης, η έκδοση συνταγής και η διανομή CEHADO
θα πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα. Η διανομή CEHADO θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών το πολύ από
τη συνταγογράφηση. Η συνιστώμενη δόση για το CEHADO είναι 10 mg ή 30 mg άπαξ ημερησίως. Η συνιστώμενη δόση
έναρξης για το CEHADO είναι 30 mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με μη αποδεκτές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη
δόση των 30 mg μπορεί να ληφθεί υπόψη μια μείωση της δόσης σε 10 mg άπαξ ημερησίως. Σε μελέτες διερεύνησης
των ημερήσιων δόσεων 10 mg και 30 mg, αμφότερες οι δόσεις οδήγησαν σε θεραπεία της νόσου. Η δόση των 30 mg
παρείχε πιο γρήγορη απόκριση και υψηλότερο ποσοστό απόκρισης. Η ημερήσια δόση των 10 mg σχετίστηκε με
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλέπε παράγραφο 5.1). Διάρκεια θεραπείας Ένα θεραπευτικό σχήμα του CEHADO
μπορεί να δοθεί για 12 έως 24 εβδομάδες ανάλογα με την απόκριση. Διακοπή της θεραπείας συνιστάται σε ασθενείς
που έχουν επιτύχει καθαρά ή σχεδόν καθαρά χέρια νωρίτερα από τις 24 εβδομάδες (βλέπε παράγραφο 5.1). Το
ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη για ασθενείς που εξακολουθούν να
έχουν βαριά νόσο μετά τις πρώτες 12 εβδομάδες συνεχούς θεραπείας. Επανέναρξη θεραπείας Στην περίπτωση
υποτροπής, οι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν από περαιτέρω θεραπευτικά σχήματα CEHADO (βλέπε παράγραφο 5.1).
Τρόπος χορήγησης Τα καψάκια θα πρέπει να λαμβάνονται με ένα κύριο γεύμα άπαξ ημερησίως, κατά προτίμηση την
ίδια ώρα της ημέρας (βλέπε παράγραφο 5.1). Το CEHADO δεν θα πρέπει να συνταγογραφείται αν το έκζεμα του
ασθενούς μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς με συνήθη μέτρα, όπως προστασία δέρματος, αποφυγή αλλεργιογόνων και
ερεθιστικών παραγόντων και αγωγή με ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή. Παιδιατρικός πληθυσμός Το CEHADO δεν
συνιστάται για χρήση σε ασθενείς κάτω των 18 ετών. Νεφρική δυσλειτουργία Το CEHADO αντενδείκνυται σε ασθενείς
με βαριά νεφρική δυσλειτουργία ή νεφρική δυσλειτουργία τελικού σταδίου (βλέπε παράγραφο 4.3). Το CEHADO δεν
συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (βλέπε
παράγραφο 5.2). Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της δοσολογίας ή της συχνότητας χορήγησης της δόσης σε ασθενείς
με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία Το CEHADO αντενδείκνυται σε
ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.3). Ηλικιωμένοι Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της
δοσολογίας και της συχνότητας χορήγησης της δόσης σε ασθενείς άνω των 65 ετών (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.3
Αντενδείξεις Η κύηση αποτελεί απόλυτη αντένδειξη στη θεραπεία με CEHADO (βλ. παράγραφο 4.6). Το CEHADO
αντενδείκνυται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία εκτός αν πληρούνται όλες οι συνθήκες του Προγράμματος
Πρόληψης Εγκυμοσύνης (βλέπε παράγραφο 4.4). Το CEHADO περιέχει σογιέλαιο και σορβιτόλη. Ασθενείς που είναι
αλλεργικοί σε φιστίκια και σόγια ή με σπάνια κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν
αυτό το φάρμακο. Το CEHADO αντενδείκνυται σε μητέρες που θηλάζουν. Το CEHADO αντενδείκνυται επίσης σε
ασθενείς •Με ηπατική ανεπάρκεια. •Με βαριά νεφρική ανεπάρκεια. •Με μη ελεγχόμενη υπερχοληστερολαιμία •Με
μη ελεγχόμενη υπερτριγλυκεριδαιμία. •Με μη ελεγχόμενο υποθυρεοειδισμό. •Με υπερβιταμίνωση Α. •Με
υπερευαισθησία σε alitretinoin, σε άλλα ρετινοειδή ή σε κάποιο από τα έκδοχα, που αναφέρονται στην παράγραφο
6.1, ιδιαιτέρως στην περίπτωση αλλεργιών σε φιστίκια ή σόγια. •Με λήψη συνοδού θεραπείας με τετρακυκλίνες
(βλέπε παράγραφο 4.5). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πρόγραμμα Πρόληψης
Εγκυμοσύνης Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΟ. Το CEHADO αντενδείκνυται σε γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία εκτός αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες συνθήκες του Προγράμματος Πρόληψης Εγκυμοσύνης:
•Η ασθενής κατανοεί τον κίνδυνο τερατογένεσης. •Η ασθενής κατανοεί την ανάγκη για αυστηρή παρακολούθηση, σε
μηνιαία βάση. •Η ασθενής κατανοεί και αποδέχεται την ανάγκη για αποτελεσματική αντισύλληψη, χωρίς διακοπή,
από 1 μήνα πριν την έναρξη θεραπείας, καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας και έως 1 μήνα μετά το τέλος της
θεραπείας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον μία και κατά προτίμηση δύο συμπληρωματικές μορφές
αντισύλληψης συμπεριλαμβανομένης μιας μεθόδου φραγμού. • Ακόμα και αν είναι αμηνορροϊκή θα πρέπει να
ακολουθεί όλες τις συστάσεις για αποτελεσματική αντισύλληψη. • Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με
αποτελεσματικά μέτρα αντισύλληψης. • Είναι πληροφορημένη και κατανοεί τις δυνητικές συνέπειες μιας εγκυμοσύνης
και την ανάγκη να συμβουλευτεί γρήγορα το γιατρό αν υπάρχει κίνδυνος εγκυμοσύνης. •Κατανοεί την ανάγκη και
δέχεται να υποβάλλεται σε τεστ κύησης πριν, κατά τη διάρκεια και 5 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. •Η
ασθενής αναγνωρίζει ότι έχει κατανοήσει τους κινδύνους και τις απαραίτητες προφυλάξεις που σχετίζονται με τη
χρήση CEHADO. Αυτές οι συνθήκες αφορούν επίσης γυναίκες που δεν είναι τρεχόντως σεξουαλικά ενεργές, εκτός αν ο
συνταγογράφων γιατρός θεωρεί ότι υπάρχουν αναμφισβήτητοι λόγοι που υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
εγκυμοσύνης. Ο συνταγογράφων γιατρός πρέπει να διασφαλίσει ότι: •Η ασθενής συμμορφώνεται με τις συνθήκες για
πρόληψη εγκυμοσύνης όπως αναγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι η ασθενής έχει
επαρκές επίπεδο κατανόησης. •Η ασθενής έχει αποδεχτεί τις προαναφερθείσες συνθήκες. •Η ασθενής χρησιμοποίησε
τουλάχιστον μία και κατά προτίμηση δύο μεθόδους αποτελεσματικής αντισύλληψης συμπεριλαμβανομένης μιας
μεθόδου φραγμού για τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη θεραπείας και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί
αποτελεσματική αντισύλληψη καθόλη την περίοδο θεραπείας και για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη διακοπή της
θεραπείας. •Αρνητικά αποτελέσματα τεστ κύησης έχουν ληφθεί πριν, κατά τη διάρκεια και 5 εβδομάδες μετά το τέλος
της θεραπείας. Οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των τεστ κύησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται. Αντισύλληψη
Στις γυναίκες ασθενείς θα πρέπει να παρέχονται περιεκτικές πληροφορίες για την πρόληψη εγκυμοσύνης και θα
πρέπει να παραπέμπονται για συστάσεις αντισύλληψης αν δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη. Ως
ελάχιστη απαίτηση, οι γυναίκες ασθενείς σε δυνητικό κίνδυνο εγκυμοσύνης πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον
μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Κατά προτίμηση, η ασθενής θα πρέπει να χρησιμοποιεί δύο
συμπληρωματικές μορφές αντισύλληψης συμπεριλαμβανομένης μιας μεθόδου φραγμού. Η αντισύλληψη θα πρέπει
να συνεχιστεί για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας με το CEHADO, ακόμα και σε αμηνορροϊκές
ασθενείς. Τεστ κύησης Σύμφωνα με την τοπική πρακτική, συνιστάται η εκτέλεση τεστ κύησης με ιατρική επίβλεψη με
ελάχιστη ευαισθησία 25 mIU/mL στις 3 πρώτες ημέρες του έμμηνου κύκλου, ως εξής: Ένα μήνα πριν την έναρξη
θεραπείας Για τον αποκλεισμό της πιθανότητας εγκυμοσύνης πριν από την έναρξη αντισύλληψης, συνιστάται η
εκτέλεση ενός αρχικού τεστ κύησης με ιατρική επίβλεψη και η καταγραφή της ημερομηνίας και του αποτελέσματος
αυτού. Σε ασθενείς με μη κανονική έμμηνο ρύση, ο χρονισμός αυτού του τεστ κύησης θα πρέπει να αντανακλά την
σεξουαλική δραστηριότητα της ασθενούς και θα πρέπει να γίνεται περίπου 3 εβδομάδες από την τελευταία
σεξουαλική επαφή της ασθενούς χωρίς προφύλαξη. Ο συνταγογράφων γιατρός θα πρέπει να εκπαιδεύσει την ασθενή
αναφορικά με την αντισύλληψη. Στην αρχή της θεραπείας Ένα τεστ κύησης υπό ιατρική επίβλεψη θα πρέπει επίσης
να εκτελείται κατά τη συνάντηση με το γιατρό όταν συνταγογραφείται CEHADO ή κατά τις 3 ημέρες πριν την επίσκεψη
στον συνταγογράφοντα γιατρό και θα πρέπει να καθυστερήσει έως ότου η ασθενής χρησιμοποιεί αποτελεσματική
αντισύλληψη τουλάχιστον για ένα μήνα. Αυτό το τεστ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος όταν
ξεκινά θεραπεία με το CEHADO. Επισκέψεις παρακολούθησης Οι επισκέψεις παρακολούθησης θα πρέπει να
κανονίζονται σε μεσοδιαστήματα 28 ημερών. Η ανάγκη για επανειλημμένα τεστ κύησης με ιατρική επίβλεψη κάθε
μήνα θα πρέπει να προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την σεξουαλική δραστηριότητα της ασθενούς
και το πρόσφατο ιστορικό έμμηνου ρύσεως (μη κανονικές έμμηνες ρύσεις, απουσία μερικών έμμηνων ρύσεων ή
αμηνόρροια). Όπου ενδείκνυται, επόμενα τεστ κύησης θα πρέπει να γίνονται την ημέρα της επίσκεψης
συνταγογράφησης ή τις 3 ημέρες πριν την επίσκεψη στον συνταγογράφοντα ιατρό. Τέλος της θεραπείας Πέντε
εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας, οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν ένα τελικό τεστ κύησης για τον
αποκλεισμό εγκυμοσύνης. Περιορισμοί συνταγογράφησης και διανομής Οι συνταγές alitretinoin για γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να περιοριστούν σε 30 ημέρες θεραπείας και η συνέχιση της θεραπείας απαιτεί νέα
συνταγή. Ιδανικά, το τεστ κύησης, η έκδοση συνταγής και η διανομή alitretinoin θα πρέπει να πραγματοποιούνται την
ίδια ημέρα. Η διανομή alitretinoin θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών το πολύ από τη συνταγογράφηση. Άρρενες
ασθενείς Μικρές ποσότητες alitretinoin (πάνω από τα ενδογενή επίπεδα) έχουν ανιχνευτεί στο σπέρμα ορισμένων
υγιών εθελοντών που λαμβάνουν 40 mg alitretinoin και δεν αναμένεται συσσώρευση του φαρμάκου στο σπέρμα.
Θεωρείται ότι η πλήρης κολπική απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων θα έχει αμελητέα επίδραση στα ενδογενή
επίπεδα πλάσματος της συντρόφου ή του εμβρύου και επομένως δεν φαίνεται να θέτει κίνδυνο για το έμβρυο αν η

σύντροφος μείνει έγκυος. Με βάση μη κλινικά ευρήματα, η αντρική γονιμότητα ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς
από τη θεραπεία με CEHADO (βλέπε παράγραφο 5.3). Θα πρέπει να υπενθυμίζεται στους άρρενες ασθενείς ότι δεν
πρέπει να δίνουν τα φάρμακά τους σε κανέναν και ιδιαίτερα σε γυναίκες. Πρόσθετες προφυλάξεις Θα πρέπει να
δίνονται οδηγίες στους ασθενείς να μην δίνουν ποτέ αυτό το φαρμακευτικό προϊόν σε άλλο άτομο και να επιστρέφουν
τυχόν μη χρησιμοποιημένα καψάκια στον φαρμακοποιό τους στο τέλος της θεραπείας. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να
δίνουν αίμα κατά τη θεραπεία και για ένα μήνα μετά τη διακοπή του CEHADO λόγω του δυνητικού κινδύνου για το
έμβρυο σε μια έγκυο δέκτη μετάγγισης. Εκπαιδευτικό υλικό Για βοήθεια στους συνταγογράφοντες γιατρούς, τους
φαρμακοποιούς και τους ασθενείς για την αποφυγή της εμβρυϊκής έκθεσης σε alitretinoin ο Κάτοχος της Αδείας
Κυκλοφορίας θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση των προειδοποιήσεων για την τερατογονικότητα του
CEHADO, την παροχή σύστασης για αντισύλληψη πριν ξεκινήσει η θεραπεία και την παροχή καθοδήγησης για την
ανάγκη για τεστ κύησης. Πλήρης πληροφόρηση των ασθενών για τον κίνδυνο τερατογένεσης και τα αυστηρά μέτρα
πρόληψης εγκυμοσύνης, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Εγκυμοσύνης θα πρέπει να δίνονται από το
γιατρό σε όλους τους ασθενείς, τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Ψυχιατρικές διαταραχές Κατάθλιψη, κατάθλιψη
επιδεινωθείσα, άγχος, επιθετικές τάσεις, διαταραχές διάθεσης, ψυχωτικά συμπτώματα και πολύ σπάνια αυτοκτονικός
ιδεασμός, απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονία έχουν αναφερθεί σε ασθενείς σε θεραπεία με συστηματικά
ρετινοειδή, συμπεριλαμβανομένης της alitretinoin (βλέπε παράγραφο 4.8). Επομένως, πριν από την έναρξη του
CEHADO και σε κάθε επίσκεψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να ερωτώνται σχετικά με
οποιαδήποτε ψυχιατρική διαταραχή, κατάθλιψη ή διαταραχή της διάθεσης. Οι ασθενείς θα πρέπει να διακόπτουν τη
λήψη του CEHADO εάν αναπτύξουν κατάθλιψη, διαταραχή της διάθεσης, ψύχωση ή επιθετικότητα. Οι ασθενείς θα
πρέπει να υποβάλλονται σε παρακολούθηση έως την αποδρομή των νέων συμπτωμάτων. Η επαγρύπνηση από την
οικογένεια ή τους φίλους μπορεί να είναι χρήσιμη για την ανίχνευση πιθανής επιδείνωσης της ψυχικής υγείας. Ωστόσο,
η διακοπή του CEHADO μπορεί να μην αρκεί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και επομένως μπορεί να
απαιτείται περαιτέρω ψυχιατρική αξιολόγηση. Υπεριώδες (UV) φως Οι επιδράσεις του UV φωτός εντείνονται από τη
θεραπεία με ρετινοειδή, επομένως οι ασθενείς θα πρέπει να αποφύγουν την υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως και
τη χρήση λυχνιών υπεριωδών ακτίνων χωρίς επιτήρηση. Όπου απαιτείται θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
αντηλιακό προϊόν με υψηλό δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 15. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου
ιστού Σε ασθενείς που εμφανίζουν ξηρότητα δέρματος και χειλέων θα πρέπει να γίνεται σύσταση να χρησιμοποιούν
ενυδατική αλοιφή ή κρέμα και προστατευτικό χειλέων. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του
συνδετικού ιστού Η θεραπεία με άλλα συστηματικά ρετινοειδή έχει συσχετιστεί με οστικές αλλαγές όπως πρόωρη
σύγκλειση επίφυσης, υπερόστωση και οστεοποίηση τενόντων και συνδέσμων. Μυαλγία, αρθραλγία και αυξημένες
τιμές φωσφοκινάσης της κρεατινίνης ορού έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς υπό θεραπεία με alitretinoin. Οφθαλμικές
διαταραχές Η αγωγή με alitretinoin έχει συσχετιστεί με ξηροφθαλμία. Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μετά τη
διακοπή της θεραπείας. Η ξηροφθαλμία μπορεί να βελτιωθεί με την εφαρμογή ενυδατικής οφθαλμικής αλοιφής ή με
την εφαρμογή θεραπείας υποκατάστασης δακρύων. Ενδέχεται να προκύψει δυσανεξία σε φακούς επαφής που μπορεί
να αναγκάσει τον ασθενή να φοράει γυαλιά κατά την θεραπεία. Η θεραπεία με συστηματικά ρετινοειδή έχει
συσχετιστεί με θολερότητα του κερατοειδούς και κερατίτιδα. Μειωμένη νυχτερινή όραση έχει παρατηρηθεί σε
ασθενείς σε θεραπεία με alitretinoin. Οι επιδράσεις αυτές συνήθως υποχωρούν μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι
ασθενείς που εμφανίζουν οπτικές δυσκολίες θα πρέπει να παραπέμπονται σε οφθαλμίατρο. Ενδέχεται να απαιτείται
διακοπή της alitretinoin. Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση Η θεραπεία με συστηματικά ρετινοειδή, όπως
alitretinoin, έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης, ή οποία μερικές φορές αφορούσε
περιπτώσεις με ταυτόχρονη χρήση τετρακυκλινών (βλέπε παράγραφο 4.3 και παράγραφο 4.5). Τα σημεία και τα
συμπτώματα της καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ναυτία και έμετο, οπτικές
διαταραχές και οίδημα οπτικής θηλής. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν συμπτώματα καλοήθους ενδοκρανιακής
υπέρτασης θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη θεραπεία με alitretinoin. Μεταβολισμός λιπιδίων Η alitretinoin έχει
συσχετιστεί με αύξηση των επιπέδων της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων του πλάσματος. Θα πρέπει να
παρακολουθούνται η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια ορού (τιμές νηστείας). Η alitretinoin θα πρέπει να διακόπτεται
σε υπερτριγλυκεριδαιμία που δεν μπορεί να ελεγχθεί σε αποδεκτό επίπεδο. Παγκρεατίτιδα Το CEHADO θα πρέπει
να διακόπτεται εάν εμφανιστούν συμπτώματα παγκρεατίτιδας (βλέπε παράγραφο 4.8) Επίπεδα τριγλυκεριδίων
πάνω από 800 mg/dL (9 mmol/L) σχετίζονται ενίοτε με οξεία παγκρεατίτιδα που μπορεί να αποβεί μοιραία.
Θυρεοειδική λειτουργία Σε ασθενείς που λαμβάνουν alitretinoin, έχουν παρατηρηθεί μεταβολές στις εξετάσεις
θυρεοειδικής λειτουργίας που συχνότερα παρατηρούνται ως αναστρέψιμη μείωση των επιπέδων της θυρεοειδοτρόπου
ορμόνης (TSH) και T4 [ελεύθερη θυροξίνη]. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Η θεραπεία με άλλα
συστηματικά ρετινοειδή έχει συσχετιστεί με παροδικές και αναστρέψιμες αυξήσεις στις τρανσαμινάσες του ήπατος.
Στην περίπτωση επίμονης κλινικά σημαντικής αύξησης των επιπέδων τρανσαμινασών, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη μείωση της δόσης ή διακοπή της θεραπείας. Γαστρεντερικές διαταραχές Τα συστηματικά ρετινοειδή
συμπεριλαμβανομένης της alitretinoin, έχουν συσχετιστεί με φλεγμονώδη εντερική νόσο (συμπεριλαμβανομένης
περιοχικής ειλεΐτιδας) σε ασθενείς χωρίς ιστορικό εντερικών διαταραχών. Αν παρατηρηθεί βαριά διάρροια θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη η διάγνωση φλεγμονώδους εντερικής νόσου και η alitretinoin θα πρέπει να διακοπεί αμέσως.
Αλλεργικές αντιδράσεις Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί αναφυλακτικές αντιδράσεις σε συστηματικά
ρετινοειδή, σε μερικές περιπτώσεις μετά από προηγούμενη τοπική έκθεση σε ρετινοειδή. Αλλεργικές δερματικές
αντιδράσεις έχουν αναφερθεί όχι συχνά. Έχουν αναφερθεί σοβαρές περιπτώσεις αλλεργικής αγγειίτιδας, συχνά με
πορφύρα (αιματώματα και ερυθρές κηλίδες) των άκρων και εξωδερματική εντόπιση. Βαριές αλλεργικές αντιδράσεις
απαιτούν διακοπή της θεραπείας και προσεκτική παρακολούθηση. Ασθενείς υψηλού κινδύνου Σε ασθενείς με
διαβήτη, παχυσαρκία, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου ή διαταραχή μεταβολισμού λιπιδίων που υποβάλλονται
σε θεραπεία με alitretinoin, μπορεί να είναι απαραίτητοι συχνότεροι έλεγχοι των τιμών των λιπιδίων του ορού και/ή
του σακχάρου στο αίμα. Σορβιτόλη Τα καψάκια CEHADO περιέχουν σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Φαρμακοκινητική
αλληλεπίδραση Η alitretinoin μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα P450 (CYP) 2C9, CYP2C8, και CYP3A4 και υφίσταται
ισομερισμό. Συγχορηγούμενα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική της alitretinoin Η
συγχορήγηση με αναστολείς CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη, αυξάνει το επίπεδο πλάσματος της alitretinoin και,
επομένως, θα πρέπει να εξετάζεται στο ενδεχόμενο μείωσης της δόσης στα 10 mg. Δεν έχουν μελετηθεί οι επιδράσεις
άλλων αναστολέων του CYP3A4. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης στα 10 mg όταν η
alitretinoin συγχορηγείται με ισχυρούς αναστολείς του CYP2C9 (π.χ. φλουκοναζόλη, μικοναζόλη, οξανδρολόνη) ή
ισχυρούς αναστολείς του CYP2C8 (π.χ. γεμφιβροζίλη). Η σιμβαστατίνη δεν επηρεάζει τη φαρμακοκινητική της
alitretinoin. Δεν παρατηρήθηκαν φαρμακοκινητικές επιδράσεις όταν η alitretinoin συγχορηγήθηκε με κυκλοσπορίνη
Επίδραση της alitretinoin στη φαρμακοκινητική συγχορηγούμενων φαρμάκων Η alitretinoin ενδέχεται να αυξήσει την
έκθεση στα υποστρώματα του CYP2C8. Κατά συνέπεια, η συγχορήγηση με αμιωδαρόνη (υπόστρωμα του CYP2C8 με
μακρό χρόνο ημίσειας ζωής και στενό θεραπευτικό δείκτη) δεν συνιστάται. Απαιτείται προσοχή κατά τη συγχορήγηση
της alitretinoin με άλλα φάρμακα τα οποία είναι υποστρώματα του CYP2C8 (π.χ. πακλιταξέλη, ροσιγλιταζόνη,
ρεπαγλινίδη). Παρατηρήθηκαν μειώσεις <25 % των επιπέδων της σιμβαστατίνης και του οξέος της σιμβαστατίνης
στο πλάσμα κατά τη συγχορήγηση με alitretinoin. Δεν έχουν μελετηθεί οι επιδράσεις σε παρόμοια φαρμακευτικά
προϊόντα. Η alitretinoin δεν επηρεάζει την φαρμακοκινητική της κετοκοναζόλης ή της κυκλοσπορίνης
Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λαμβάνουν βιταμίνη A ή άλλα ρετινοειδή ως
συνοδά φάρμακα λόγω του κινδύνου υπερβιταμίνωσης A. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καλοήθους ενδοκρανιακής
υπέρτασης (ψευδοόγκος εγκεφάλου) με ταυτόχρονη χρήση ρετινοειδών και τετρακυκλινών. Επομένως, η ταυτόχρονη
θεραπεία με τετρακυκλίνες θα πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και
γαλουχία Εγκυμοσύνη Η κύηση αποτελεί απόλυτη αντένδειξη στη θεραπεία με CEHADO (βλέπε παράγραφο
4.3). Αν συμβεί εγκυμοσύνη παρά τις προφυλάξεις πρόληψης εγκυμοσύνης κατά τη θεραπεία με CEHADO ή
κατά το μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πολύ βαριών και σοβαρών
διαμαρτιών του εμβρύου. Η alitretinoin είναι ένα ρετινοειδές και επομένως είναι ένα ισχυρό τερατογόνο. Οι
εμβρυϊκές διαμαρτίες που σχετίζονται με την έκθεση σε ρετινοειδή περιλαμβάνουν ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού
συστήματος (υδροκέφαλος, διαμαρτία/ανωμαλίες παρεγκεφαλίδας, μικροκεφαλία), δυσμορφία του προσώπου,
λυκόστομα, ανωμαλίες του εξωτερικού ωτός (απουσία εξωτερικού ωτός, μικροί ή απόντες έξω ακουστικοί πόροι),
οφθαλμικές ανωμαλίες (μικροφθαλμία), καρδιαγγειακές διαταραχές (ανωμαλίες σχηματισμού αρτηριακών κώνων
όπως τετραλογία του Fallot, μετάθεση των μεγάλων αγγείων, ελλείμματα διαφράγματος), ανωμαλία του θύμου αδένα
και ανωμαλίες των παραθυρεοειδών αδένων. Υπάρχει επίσης αυξημένη επίπτωση αυτόματης αποβολής. Εάν συμβεί
κύηση σε μια γυναίκα σε θεραπεία με CEHADO, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και η ασθενής θα πρέπει να
παραπέμπεται σε ένα γιατρό με ειδικότητα ή εμπειρία στην τερατολογία για εκτίμηση και συμβουλή. Θηλασμός Η
alitretinoin είναι εξαιρετικά λιπόφιλη, επομένως είναι πολύ πιθανό να περνά στο ανθρώπινο γάλα. Λόγω του πιθανού
κινδύνου για το εκτεθειμένο παιδί, η χρήση alitretinoin αντενδείκνυται σε μητέρες που θηλάζουν. Γονιμότητα Μικρές
ποσότητες alitretinoin (πάνω από τα ενδογενή επίπεδα) έχουν ανιχνευτεί στο σπέρμα ορισμένων υγιών εθελοντών
που λάμβαναν 40 mg alitretinoin και δεν αναμένεται συσσώρευση του φαρμάκου στο σπέρμα. Θεωρείται ότι η πλήρης
κολπική απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων θα έχει αμελητέα επίδραση στα ενδογενή επίπεδα πλάσματος της

συντρόφου ή του εμβρύου και επομένως δεν φαίνεται να θέτει κίνδυνο για το έμβρυο αν η σύντροφος μείνει
έγκυος. Με βάση μη κλινικά ευρήματα, η ανδρική γονιμότητα ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τη
θεραπεία με CEHADO (βλέπε παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών Μειωμένη νυχτερινή όραση έχει αναφερθεί σε ασθενείς σε θεραπεία με alitretinoin και άλλα
ρετινοειδή. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτό το πιθανό πρόβλημα και να προειδοποιούνται
να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα του CEHADO σε ασθενείς με βαρύ χρόνιο έκζεμα χειρών (CHE) που δεν ανταποκρίνεται
στη θεραπεία με ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή αξιολογήθηκε σε δύο τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές,
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (βλέπε παράγραφο 5.1). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
αντιδράσεις στο φάρμακο (ADR) που παρατηρούνται σε θεραπεία με alitretinoin είναι: κεφαλαλγία (30 mg:
23,9%, 10 mg: 10,8%), ερύθημα (30 mg: 5,5%, 10 mg: 1,7%), ναυτία (30 mg: 5,1%, 10 mg: 2,4%), έξαψη (30 mg:
5,9%, 10 mg: 1,6%) και εργαστηριακές μεταβολές που συνίστανται σε αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων
(30 mg: 35,4%, 10 mg: 17,0%), αυξημένη χοληστερίνη (30 mg: 27,8%, 10 mg 16,7%), μειωμένα επίπεδα
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH, 30 mg: 8,4%, 10 mg: 6,0%) και μειωμένα επίπεδα ελεύθερης T4 (30 mg: 10,5%,
10 mg: 2,9%). Αυτές οι αναστρέψιμες ADR είναι δοσοεξαρτώμενες και μπορεί επομένως να ανακουφιστούν με
μείωση της δόσης.
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Η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών δεν ήταν υψηλότερη από εκείνες που παρατηρήθηκαν στην
αντίστοιχη ομάδα εικονικού φαρμάκου. Ψυχιατρικές επιδράσεις, ιδιαίτερα κατάθλιψη και αλλαγές διάθεσης
και αυτοκτονικός ιδεασμός έχουν συσχετιστεί με ρετινοειδή, συμπεριλαμβανομένης της alitretinoin. Σε κλινικές
μελέτες, όπου αποκλείστηκαν οι ασθενείς με παρελθούσες ή ενεργές ψυχιατρικές διαταραχές οι ασθενείς
παρακολουθήθηκαν για κατάθλιψη χρησιμοποιώντας το σκορ στην κλίμακα CES-D (Center for Epidemiological
Studies-Depression). Η θεραπεία με alitretinoin δεν σχετίστηκε με αλλαγές στο σκορ CES-D. Οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν παρατηρηθεί σε κλινικές δοκιμές με alitretinoin, αλλά έχουν παρατηρηθεί με
άλλα ρετινοειδή: σακχαρώδης διαβήτης, αχρωματοψία (ανεπάρκειες στην όραση των χρωμάτων) και
δυσανεξία στους φακούς επαφής (βλέπε παράγραφο 4.4). Αλλαγές στην οστική μετάλλωση και εξωστικές
ασβεστοποιήσεις έχουν συσχετιστεί με συστηματική θεραπεία με ρετινοειδή. Σε κλινικές μελέτες με alitretinoin,
εκφυλιστικές αλλαγές της σπονδυλικής στήλης και αποτιτανώσεις συνδέσμων ήταν συχνά ευρήματα σε
ασθενείς με χρόνιο έκζεμα χειρών πριν τη θεραπεία (γραμμή αναφοράς), με ήσσονα εξέλιξη σε μικρό αριθμό
ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτές οι παρατηρήσεις ήταν συνεπείς με εξαρτώμενες από την
ηλικία εκφυλιστικές μεταβολές. Οι αξιολογήσεις της πυκνότητας οστών (DXA) δεν έδειξαν δοσοεξαρτώμενη
επίδραση στη μετάλλωση των οστών. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Μεσογείων 284, GR-15562, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr). 4.9 Υπερδοσολογία Η alitretinoin είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης A. Η alitretinoin έχει
χορηγηθεί σε ογκολογικές κλινικές μελέτες σε δόσεις πάνω από 10 φορές τη θεραπευτική δόση που δίνεται για
το χρόνιο έκζεμα χειρών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν συνεπείς με την τοξικότητα των
ρετινοειδών και συμπεριέλαβαν βαριά κεφαλαλγία, διάρροια, έξαψη προσώπου και υπερτριγλυκεριδαιμία.
Αυτές οι επιδράσεις ήταν αναστρέψιμες. Μετά τη χορήγηση 30 mg alitretinoin άπαξ ημερησίως με ένα γεύμα
που περιέχει περίπου 40% λιπαρά, ο διάμεσος Tmax είναι 4 ώρες, η μέση Cmax είναι 177 ng/mL και η μέση AUC(0-τ)
είναι 405 ng*hr/mL. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα (Cmax) και η έκθεση (AUC) στην alitretinoin
αυξάνουν με την αύξηση των επιμέρους δόσεων στο εύρος από 5 έως 150 mg. Οι τιμές της AUC της alitretinoin
αυξάνουν αναλογικά προς τη δόση για άπαξ ημερησίως χορηγούμενες δόσεις 10 mg έως 30 mg. Η Cmax της
alitretinoin ενδέχεται να αυξάνεται λιγότερο από αναλογικά προς την αύξηση της δόσης. Κατανομή Η
alitretinoin δεσμεύεται σε ποσοστό 99,1% στις πρωτεΐνες του πλάσματος. Ο όγκος κατανομής της alitretinoin
εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος από τον εξωκυττάριο όγκο (>14 L), αλλά μικρότερος από το συνολικό όγκο
νερού του οργανισμού. Μεταβολισμός Η alitretinoin μεταβολίζεται με τα ισοένζυμα CYP2C9, CYP2C8 και
CYP3A4 προς σχηματισμό 4-oxo-alitretinoin. Αμφότερες οι ενώσεις υποβάλλονται σε ισομερισμό σε tretinoin
(ή isotretinoin) και στους 4oxo μεταβολίτες τους. Μετά από χορήγηση alitretinoin από το στόμα, η 4-oxoalitretinoin είναι ο κύριος παρατηρούμενος ενεργός μεταβολίτης στην κυκλοφορία, με AUC η οποία αντιστοιχεί
σε ποσοστό >70% της AUC του μητρικού φαρμάκου. Τα ισομερή της alitretinoin (tretinoin, isotretinoin) και της
4-oxo-alitretinoin (4oxotretinoin και 4oxoisotretinoin) είναι ήσσονος σημασίας και αντιστοιχούν σε ποσοστό
≤12% της έκθεσης στο μητρικό φάρμακο. Η 4-oxo-alitretinoin γλυκουρονιδιώνεται περαιτέρω και αποβάλλεται
στα ούρα. Δεν υπάρχουν σταθερές, χρονικά εξαρτώμενες μεταβολές (ούτε επαγωγή, ούτε συσσώρευση) στη
φαρμακοκινητική της alitretinoin ή των μετρούμενων μεταβολιτών της. Αποβολή Η alitretinoin είναι ένα
ενδογενές ρετινοειδές. Οι συγκεντρώσεις της alitretinoin επιστρέφουν στα ενδογενή επίπεδα 2 έως 3 ημέρες
μετά τη διακοπή της θεραπείας. Η απέκκριση μίας ραδιοσημασμένης δόσης alitretinoin ήταν πλήρης και
περίπου το 94% της δόσης ανακτήθηκε εντός 14 ημερών. Το ραδιοσημασμένο υλικό απεκκρίθηκε κυρίως στα
ούρα με τη μορφή μεταβολιτών (63%, με <1% ως αμετάβλητο μητρικό φάρμακο) και ένα μικρότερο ποσοστό
(περίπου 30%, με 1% ως αμετάβλητο μητρικό φάρμακο) στα κόπρανα. Η πιο άφθονη ένωση απέκκρισης είναι
η γλουκουρονίδη της 4oxoalitretinoin που ανέρχεται στο 6,5% της δόσης στα ούρα. Ο χρόνος ημιζωής της
αποβολής ήταν κατά μέσο όρο 9 ώρες για την alitretinoin και 10 ώρες για την 4oxoalitretinoin. Φαρμακοκινητική
σε ειδικούς πληθυσμούς Η φαρμακοκινητική της alitretinoin και των μετρούμενων μεταβολιτών της σε
ειδικούς πληθυσμούς (παχυσαρκία, φύλο, ηλικία και νεφρική δυσλειτουργία) αξιολογήθηκε σε μία μελέτη με
32 άτομα με μέτρια έως βαριά CHE που έλαβαν alitretinoin για 12 έως 24 εβδομάδες. Αυτές οι αναλύσεις
έδειξαν τα ακόλουθα: Παχυσαρκία Το αυξημένο σωματικό βάρος ή ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)
δεν προκαλεί κλινικά σημαντικές μεταβολές της έκθεσης στην alitretinoin ή στην 4-oxo-alitretinoin. Φύλο Δεν
υπάρχουν κλινικά σημαντικές, σχετιζόμενες με το φύλο διαφορές στην AUC και τη Cmax της alitretinoin ή της
4-oxo-alitretinoin. Ηλικιωμένοι Παρά το ότι τα δεδομένα φαρμακοκινητικής σε ηλικιωμένα άτομα είναι
περιορισμένα (n=6 για ηλικία άνω των 60 ετών και n=3 για ηλικία άνω των 65 ετών), δεν φαίνεται να υπάρχει
σχέση ανάμεσα στην αυξανόμενη ηλικία και την ομαλοποιημένη ως προς τη δόση AUC ή Cmax της alitretinoin
ή της 4 oxo-alitretinoin. Ένα διαχρονικό μοντέλο της σχέσης δόσης-ανταπόκρισης από μελέτες κλινικής
αποτελεσματικότητας δείχνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα (n=126) έχουν πιο πρώιμη και πιο έντονη ανταπόκριση
στη θεραπεία και μικρότερη πιθανότητα υποτροπής, αλλά είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αυξημένα επίπεδα
τριγλυκεριδίων μετά από 12 έως 16 εβδομάδες θεραπείας. Νεφρική δυσλειτουργία Παρά το ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα φαρμακοκινητικής σε άτομα με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η
φαρμακοκινητική της alitretinoin δεν επηρεάζεται από την ήπια νεφρική δυσλειτουργία, με μέση τιμή AUC 342
(εύρος: 237-450) και 312 (195-576) ng*h/mL σε άτομα με εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης 6090 mL/min (n=8)
ή > 90 mL/min (n=23), αντίστοιχα, με ομαλοποίηση για δόση alitretinoin 30 mg. Η Cmax και η AUC(0-τ) της
4oxoalitretinoin ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερες σε άτομα με ήπια νεφρική δυσλειτουργία, αν και η
επίδραση είναι μικρή (< 20%). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για άτομα με βαριά νεφρική δυσλειτουργία
(CrCl <30 mL/min) ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Ηπατική δυσλειτουργία Μία μελέτη φαρμακοκινητικής που
διεξήχθη σε 8 άτομα με κίρρωση του ήπατος και Κατηγορία Α (ήπια, n=6) ή B (μέτρια, n=2) κατά Child-Pugh και
σε 8 υγιή άτομα προσαρμοσμένα ως προς το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το σωματικό βάρος, δείχνει ότι δεν
υπάρχουν κλινικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία και στα υγιή
άτομα ως προς την Cmax (μέση τιμή± τυπική απόκλιση [SD]: 101 ± 40 ng/mL έναντι 144±40 ng/mL, αντίστοιχα)
ή την AUC (μέση τιμή±SD: 248 ± 116 ng/mL έναντι 314 ± 86 ng/mL, αντίστοιχα) της alitretinoin. Η Cmax (μέση
τιμή± SD: 30± 20 ng/mL έναντι 56±25 ng/mL, αντίστοιχα) ή η AUC (μέση τιμή±SD: 162± 82 ng/mL έναντι 219
± 49 ng/mL, αντίστοιχα) της 4-oxo-alitretinoin είναι χαμηλότερες σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για άτομα με βαριά ηπατική δυσλειτουργία, ενώ υπάρχουν περιορισμένα
δεδομένα για άτομα με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η κινητική της alitretinoin δεν έχει μελετηθεί σε
ασθενείς κάτω των 18 ετών. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GlaxoSmithKline α.ε.β.ε Λεωφ Κηφισίας
266 152 32 Χαλάνδρι 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωδικός προϊόντος: Καψάκια 10mg: 2884101
Καψάκια 30mg: 2884102 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 4-8-2016
N.Τ. : 367,57 €
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρία στο
τηλέφωνο 210 6882100.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Erivedge 150 mg σκληρά καψάκια: Σκληρό καψάκιο (καψάκιο). Ροζ χρώματος, αδιαφανές, στο οποίο
αναγράφεται «150 mg» και γκρίζο αδιαφανές κάλυμμα, στο οποίο αναγράφεται «VISMO» με μαύρο
μελάνι. Το μέγεθος του καψακίου είναι «Μέγεθος 1» (διαστάσεις 19,0 x 6,6 mm). Ποιοτική και
ποσοτική σύνθεση: Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 150 mg vismodegib. Έκδοχο με γνωστή δράση:
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 71,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης ανά καψάκιο. Αντενδείξεις: •
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • Γυναίκες που είναι έγκυες ή
θηλάζουν. • Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα
Αποφυγής Κύησης του Erivedge. • Η συγχορήγηση βοτάνου St. John (Hypericum perforatum). Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Εμβρυϊκός θάνατος ή σοβαρές συγγενείς
ανωμαλίες: Το Erivedge μπορεί να προκαλέσει εμβρυϊκό θάνατο ή σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες όταν
χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Οι αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog όπως το vismodegib, έχει
δειχθεί ότι είναι εμβρυοτοξικοί ή/και τερατογόνοι σε πολλά είδη ζώων και μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρές διαμαρτίες, συμπεριλαμβανομένων των κρανιοπροσωπικών, των ανωμαλιών μέσης γραμμής
και των ανωμαλιών των άκρων. Το Erivedge δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης. Κριτήρια για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία: Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία
ορίζεται στο Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge ως: • σεξουαλικά ώριμη γυναίκα, η οποία • είχε
έμμηνο ρύση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 διαδοχικών μηνών, • δεν
έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή ή αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή, ή δεν έχει ιατρικά επιβεβαιωμένη
μόνιμη πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, • δεν έχει γονότυπο XY, σύνδρομο Turner ή αγενεσία μήτρας, •
γίνεται αμηνορροϊκή μετά από αντικαρκινική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με
Erivedge. Συμβουλευτική: Για τη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία: Το Erivedge αντενδείκνυται σε
γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, η οποία δεν συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης
του Erivedge. Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να κατανοήσει ότι: • Το Erivedge εκθέτει το
έμβρυο σε κίνδυνο τερατογένεσης, • Δεν πρέπει να λάβει το Erivedge εάν είναι έγκυος ή προγραμματίζει
να μείνει έγκυος, • Πρέπει να έχει αρνητική δοκιμασία κύησης, η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
από επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εντός 7 ημερών πριν από την έναρξη της
θεραπείας με Erivedge, • Πρέπει να έχει αρνητική δοκιμασία κύησης κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, ακόμη και εάν έχει γίνει αμηνορροϊκή, • Δεν πρέπει να μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το
Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία της δόση, • Πρέπει να είναι σε θέση να συμμορφωθεί
με τη χρήση αποτελεσματικών μέτρων αντισύλληψης, • Πρέπει να χρησιμοποιεί 2 μεθόδους
συνιστώμενης αντισύλληψης, ενώ λαμβάνει το Erivedge, εκτός εάν δεσμευτεί να μην έχει σεξουαλικές
επαφές (αποχή), • Πρέπει να ενημερώσει τον επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψής της
σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 24
μήνες μετά από την τελευταία της δόση: • Εάν μείνει έγκυος ή πιστεύει για οποιονδήποτε λόγο ότι
μπορεί να είναι έγκυος, • Εάν απολέσει την αναμενόμενη έμμηνο ρύση της, • Εάν σταματήσει να
χρησιμοποιεί αντισύλληψη, εκτός εάν δεσμεύεται να μην έχει σεξουαλικές επαφές (αποχή), • Εάν πρέπει
να αλλάξει αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, • Δεν πρέπει να θηλάζει ενώ λαμβάνει το
Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Για τους άνδρες: Το vismodegib εμπεριέχεται
στο σπέρμα. Για να αποφευχθεί η πιθανή έκθεση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης, ο άνδρας
ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι: • Το Erivedge εκθέτει το έμβρυο σε κίνδυνο τερατογένεσης, εάν ο
άνδρας προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία με έγκυο γυναίκα, • Πρέπει να χρησιμοποιεί
πάντα τη συνιστώμενη αντισύλληψη, • Θα πρέπει να ενημερώσει τον επαγγελματία του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που η γυναίκα σύντροφός του μείνει έγκυος ενώ αυτός
λαμβάνει Erivedge ή κατά τη διάρκεια 2 μηνών μετά από την τελευταία του δόση. Για τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης : Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους/τις ασθενείς ώστε να κατανοήσουν και να αποδεχθούν
όλους τους όρους του Προγράμματος Αποφυγής Κύησης του Erivedge.
Erivedge.Αντισύλληψη: Γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν δύο μεθόδους συνιστώμενης
αντισύλληψης συμπεριλαμβανομένης μίας ιδιαίτερα αποτελεσματικής μεθόδου και μίας μεθόδου
φραγμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Erivedge και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση .
Άνδρες: Οι άνδρες ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα προφυλακτικό (με σπερματοκτόνο, εάν
διατίθεται), ακόμη και μετά από εκτομή σπερματικού πόρου, κατά τη σεξουαλική επαφή με γυναίκα
σύντροφο ενώ λαμβάνουν το Erivedge και για 2 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Δοκιμασία
κύησης: Η γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμασία κύησης, η οποία
θα διεξαχθεί από επαγγελματία του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και θα έχει ιατρική επίβλεψη,
σε διάστημα 7 ημερών πριν από την έναρξη της θεραπείας και μηνιαίως κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Οι δοκιμασίες κύησης θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ευαισθησία 25 mIU/mL ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα σε τοπικό επίπεδο. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν αμηνόρροια κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με Erivedge θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν τη μηνιαία δοκιμασία κύησης κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Περιορισμοί συνταγογράφησης και διάθεσης για τις γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία: Η αρχική συνταγογράφηση και διάθεση του Erivedge θα πρέπει να
πραγματοποιείται το αργότερο σε διάστημα 7 ημερών από την αρνητική δοκιμασία κύησης (ημέρα του
τεστ κυήσεως = ημέρα 1). Οι συνταγές του Erivedge θα πρέπει να περιορίζονται στις 28 ημέρες της
θεραπείας και η συνέχιση της θεραπείας απαιτεί νέα συνταγή. Εκπαιδευτικό υλικό: Προκειμένου να
βοηθηθούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς ώστε να
αποφευχθεί η εμβρυϊκή έκθεση στο Erivedge, ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας θα παράσχει
εκπαιδευτικά υλικά (Πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge) για να τονίσει τους πιθανούς
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Erivedge. Επιδράσεις στη μεταγεννητική ανάπτυξη: Έχει
αναφερθεί πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων σε ασθενείς που εκτέθηκαν στο Erivedge. Εξαιτίας του
παρατεταμένου χρόνου ημιζωής απέκκρισης του φαρμάκου, η σύγκλειση πιθανόν να εκδηλωθεί και να
εξελιχθεί μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Σε είδη ζώων, το vismodegib έχει δειχθεί ότι προκαλεί
σοβαρές μη αναστρέψιμες μεταβολές στην ανάπτυξη των οδόντων (εκφύλιση/νέκρωση των
οδοντοβλαστών, σχηματισμός κύστεων με υγρό στον οδοντικό πολφό, οστεοποίηση του ριζικού
σωλήνα και αιμορραγία) και κλείσιμο των επιφυσιακών αυξητικών πλακών. Τα ευρήματα αυτά
υποδεικνύουν πιθανό κίνδυνο για χαμηλό ανάστημα και παραμορφώσεις των οδόντων για τα βρέφη
και τα παιδιά. Δωρεά αίματος: Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να δωρίζουν αίμα ενώ λαμβάνουν το Erivedge
και για 24 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Δωρεά σπέρματος: Οι άνδρες ασθενείς δεν θα πρέπει
να δωρίζουν σπέρμα ενώ λαμβάνουν το Erivedge και για 2 μήνες μετά από την τελευταία δόση.
Αλληλεπιδράσεις: Η παράλληλη θεραπεία με ισχυρούς επαγωγείς του CYP (π.χ. ριφαμπικίνη,
καρβαμαζεπίνη ή φαινυτοΐνη) θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος
μειωμένων συγκεντρώσεων στο πλάσμα και μειωμένης αποτελεσματικότητας του vismodegib.
Δερματικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο: Οι ασθενείς με προχωρημένο βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δερματικού καρκινώματος από πλακώδες
επιθήλιο. Έχουν αναφερθεί περιστατικά δερματικού καρκινώματος από πλακώδες επιθήλιο σε ασθενείς
με προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα υπό θεραπεία με Erivedge. Δεν έχει προσδιοριστεί εάν
το δερματικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο σχετίζεται με τη θεραπεία με Erivedge. Επομένως,
όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά κατά τη λήψη του Erivedge, και το δερματικό

καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη συνήθη θεραπεία.
Επιπρόσθετες προφυλάξεις: Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στους/στις ασθενείς ώστε να μην δώσουν
ποτέ αυτό το φάρμακο σε άλλο άτομο. Τυχόν μη χρησιμοποιημένα καψάκια στο τέλος της θεραπείας θα
πρέπει να απορριφθούν αμέσως από τον/την ασθενή σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις (εάν εφαρμόζεται, π.χ. επιστρέφοντας τα καψάκια στον φαρμακοποιό ή τον ιατρό τους).
Έκδοχα: Τα καψάκια του Erivedge περιέχουν μονοϋδρική λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια στη Lapp λακτάση ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης
– γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό το φαρμακευτικό
προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο
νατρίου». Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι συχνότερες ανεπιθύμητες
αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥ 30% των ασθενών, ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6 %), η
αλωπεκία (65,9 %), η δυσγευσία (58,7 %), το μειωμένο σωματικό βάρος (50,0 %), η κόπωση (47,1 %), η
ναυτία (34,8 %) και η διάρροια (33,3%) . Συνοπτική παρουσίαση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων
υπό μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί, ανά
κατηγορία/οργανικό σύστημα και απόλυτη συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: Πολύ συχνές ( ≥
1/10) - Συχνές ( ≥ 1/100 έως < 1/10) - Όχι συχνές ( ≥ 1/1.000 έως < 1/100) - Σπάνιες ( ≥ 1/10.000 έως
< 1/1.000) - Πολύ σπάνιες ( < 1/10.000) - Όχι γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα). Σε κάθε κατηγορία συχνοτήτων, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται με
σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. Η ασφάλεια του Erivedge έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές με 138
ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία για προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (aBCC), στο οποίο
περιλαμβάνονται αμφότερα το μεταστατικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (mBCC) και το τοπικά
προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (laBCC). Σε τέσσερις ανοικτές κλινικές δοκιμές φάσης 1 και
2, οι ασθενείς έλαβαν τουλάχιστον μία δόση μονοθεραπείας με Erivedge σε δόσεις ≥150 mg. Οι δόσεις
> 150 mg δεν οδήγησαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα στις κλινικές δοκιμές και οι
ασθενείς σε δόσεις > 150 mg έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση. Επιπλέον, η ασφάλεια αξιολογήθηκε
σε μια μετεγκριτική μελέτη που περιελάμβανε 1215 ασθενείς aBCC που μπορούσαν να αξιολογηθούν
ως προς την ασφάλεια λαμβάνοντας αγωγή 150 mg. Σε γενικές γραμμές, το προφίλ ασφάλειας που
παρατηρήθηκε ήταν σε συμφωνία, τόσο στους ασθενείς με mBCC, όσο και στους ασθενείς με laBCC και
σε όλες τις μελέτες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Πίνακας 1 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με
Erivedge σε κλινικές δοκιμές
MedDRA Κατηγορία/Οργανικό
Σύστημα
Διαταραχές του μεταβολισμού
και της θρέψης
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Διαταραχές του
γαστρεντερικού συστήματος

Διαταραχές του ήπατος και
των χοληφόρων
Διαταραχές του δέρματος και
του υποδόριου ιστού
Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού συστήματος
και του μαστού
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Πολύ συχνές

Συχνές

Μειωμένη
όρεξη
Δυσγευσία
Αγευσία
Ναυτία
Διάρροια
Δυσκοιλιότητα
Έμετος
Δυσπεψία

Αφυδάτωση

Όχι γνωστή
συχνότητα

Υπογευσία
Άλγος άνω κοιλιακής χώρας
Κοιλιακό άλγος

Ηπατικά ένζυμα αυξημένα**
Αλωπεκία
Κνησμός
Εξάνθημα
Μυϊκοί σπασμοί
Αρθραλγία
Πόνος στα άκρα

Μαδάρωση
Ανώμαλη ανάπτυξη
τριχώματος
Οσφυαλγία
Μυοσκελετικό θωρακικό
άλγος
Μυαλγία
Άλγος πλευρών
Μυοσκελετικό άλγος
Κρεατινική φωσφοκινάση
αίματος αυξημένη***

Πρόωρη
σύγκλειση
επιφύσεων****

Αμηνόρροια*

Εξασθένιση
Σωματικό
βάρος μειωμένο
Κόπωση
Άλγος
Όλες οι αναφορές βασίζονται σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADR) όλων των βαθμών με βάση το
National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events [ΝCI-CTCΑΕ] έκδοση
3.0, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
**Από τους 138 ασθενείς με προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, οι 10 ήταν γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία. Μεταξύ αυτών των γυναικών, παρατηρήθηκε αμηνόρροια σε 3 ασθενείς (30 %).
MedDRA = Ιατρικό Λεξικό για Κανονιστικές Δραστηριότητες.
**Περιλαμβάνει τους προτιμώμενους όρους: μη φυσιολογική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας,
αυξημένη χολερυθρίνη αίματος, αυξημένη γ-γλουταμυλοτρανσφεράση, αυξημένη ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα.
*** Παρατηρήθηκαν σε ασθενείς κατά τη διάρκεια μιας μετεγκριτικής μελέτης με 1215 ασθενείς
αξιολογήσιμους ως προς την ασφάλεια.
**** Τα μεμονωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με μυελοβλάστωμα κατά τη χρήση
μετά την κυκλοφορία (βλέπε παράγραφο 4.4)
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ.
λεπτομέρειες παρακάτω). Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.
gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 14 Νοεμβρίου 2016.
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να
συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθληση ειδικού ιατρού.
Νοσοκομειακή Τιμή: € 3781,83 - Λιανική Τιμή: € 4547,72
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CelluErase

Celluma PRO

Μικροχειρουργική λεπίδα ειδικά σχεδιασμένη για να αποκολλά
ινώσεις που προκύπτουν από τη μεταβολή του δικτύου των κλώνων του συνδετικού ιστού που είναι δεμένο το χόριο προς τα βαθύτερα στρώματα

Η φωτοδυναμική μέθοδος με το Celluma PRO
χρησιμοποιεί επιλεγμένα
μήκη κύματος φωτός με
ευεργετικές και επουλωτικές ιδιότητες. Βασίζεται
στη συστηματική χορήγηση φιλτραρισμένων μη επιβλαβών φασμάτων υπεριώδους, υπέρυθρου και
ορατού φωτός με στόχο
την διέγερση βιοχημικών
διεργασιών στο δέρμα.
Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ενδείκνυται για
την αντιμετώπιση πολλαπλών δερματολογικών ενδείξεων και την αποκατάσταση της νεανικής όψης
του δέρματος. Η έρευνα
έχει δείξει ότι η φωτοθεραπεία μπορεί να αυξήσει
την κυκλοφορία, να επιταχύνει την αποκατάσταση των ιστών, να μειώσει
τις ρυτίδες, να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει την τόνωση του
δέρματος και τις ρυτίδες, την υφή και τη σαφήνεια, να ευνοήσει τον
πόνο Μύες και αρθρώσεις και να καταστρέψει τα βακτήρια ακμής.
Το Celluma Pro έχει δύο τρόπους λειτουργίας εξόδου: Συνεχής
και παλμικός
• Ερυθρό LED (640 nm): μέγιστη έξοδος 71,6 microwatt/sr/m2
(συνεχής)
• Μπλε LED (464 nm): μέγιστη έξοδος 76,4 microwatt/sr/m2 (συνεχής)
• Υπέρυθρο LED (880 nm): μέγιστη έξοδος 47,3 microwatt/sr/m2
(συνεχής)

Μικροχειρουργική λεπίδα

Kύματα φωτός με ευεργετικές και επουλωτικές ιδιότητες

Crystalys

Ενέσιμο δερματικό εμφύτευμα τόσο για άμεσα όσο και
μακροχρόνια ευεργετικά αποτελέσματα

Το Crystalys είναι ενέσιμο δερματικό εμφύτευμα υδροξυαπατίτη ασβεστίου που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του όγκου του
προσώπου και το φυσικό περίγραμμα προωθώντας την παραγωγή και εναπόθεση φυσικού κολλαγόνου, φυσιολογικό πληρωτικό
μαλακών ιστών του σώματος.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Crystalys είναι τόσο άμεσα όσο και μακροχρόνια.
Τα κλινικά αποτελέσματα είναι εμφανή έως 2 χρόνια, ανάλογα με την ποσότητα έγχυσης, την ποιότητα δέρματος του ασθενούς και την ηλικία

Hydryalix

Ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που
προορίζεται για την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι
χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και βιοαποδομήσιμη.
Hydryalix Gentle Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και
ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις γύρω από το στόμα καθώς και ως
Skin Booster σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.
Hydryalix Volume Ενδείκνυται για αύξηση του όγκου και αποκατάσταση του σχήματος του προσώπου και των μαλακών μορίων. Το
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση έντονων ρυτίδων.
Hydryalix Deep Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι
γραμμές θλίψεως.

Hydryalix Ultra Deep Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών
ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του προσώπου.
Hydryalix Lips Ενδείκνυται για σχηματισμό του περιγράμματος καθώς και αποκατάσταση του όγκου των χειλιών

Τα προϊόντα που παρουσιαζονται
στη σελίδα διατίθονται
από την εταιρεία:

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com
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Pigmerise® MD

Latanoprost Fagron

Το Pigmerise ® MD είναι ένα
ι ατ ρ ο τ ε χ νο λ ογ ι κό π ρ ο ϊό ν
κατηγορίας Ι που ενδείκνυται
συνεπικουρικά στη θεραπεία
δυσ χρωμίας δέρματος, ιδίως
στις περιπτώσεις διαταραχών
υπομελάγχρωσης όπως της
λεύκης.
Το Pigmerise ® MD περιέχει ένα
φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού
(Piper nigrum phytocomplex) σε
υψηλή συγκέντρωση, το οποίο
αποτελεί ένα ισχυρό μίγμα με
αντιοξειδωτική δράση.
Το Pigmerise® MD δρα μειώνοντας
τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες
στην επιδερμίδα και βοηθά στην
αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό
των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του δέρματος.
Το Pigmerise ® MD είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμικής
φόρμουλας προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή
απορρόφηση του. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη
θεραπεία της λεύκης, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas
τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr

Το Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό
ανάλογο της προσταγλανδίνης F2 (PGF2a).
Το Latanoprost είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που
ρυθμίζει τη φάση
ανάπτυξης των
τριχοθυλακίων,
διεγείρει και
παρατείνει την
αναγεννητική
φάση του
κύκλου ζωής
της τρίχας
κατά την οποία
παρατηρείται
ενδυνάμωση και ανάπτυξη της. Το Latanoprost σε
συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και
ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. To Latanoprost
Fagron περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής
Fagron Advanced Derma Pack MLE για τη θεραπεία
της αλωπεκίας. Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron
Advanced Derma Pack MLE περιέχει προζυγισμένη ποσότητα
Minoxidil, προζυγισμένη ποσότητα Latanoprost Fagron,
προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Espumil™
για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού,
τελικό φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που
διατίθεται σε πελάτη/ασθενή και οδηγίες παρασκευής. Για
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Καινοτόμο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία
της υπομελάγχρωσης

ProstaquinonTM

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

Η Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση συμβάλλοντας
στην αποφυγή της σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων. Η Prostaquinon™ αναστέλλει
την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα
συνδέεται με την αλωπεκία.
Η Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα μελετών του τμήματος Έρευνας και
Ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron
Advanced Derma Pack PPE για τη θεραπεία της αλωπεκίας. Το πακέτο γαληνικής
παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack PPE περιέχει προζυγισμένη ποσότητα
Prostaquinon®, προζυγισμένη ποσότητα PEG-40 Hydrogenated castor oil, προζυγισμένη
βάση γαληνικής παρασκευής Espumil™ για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε
μορφή αφρού, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που διατίθεται
σε πελάτη/ασθενή και οδηγίες παρασκευής.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τη Fagron Hellas www.fagron.gr

iTED: Συνδυασμός Fractional
Pixel RF™ και Impact™
απο τη LIDS MEDICAL

Η νέα μέθοδος iTED (impact Trans-Epidermal Delivery)
της εταιρείας Alma Lasers, συνδυάζει τις καινοτόμες τεχνολογίες Fractional Pixel RF™
και Impact™ (τεχνολογία εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων) για ανάπλαση δέρματος και τη θεραπεία ραβδώσεων, μελάσματος και ουλών. Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύονται ουσίες στο δέρμα, διαπερνώντας την κερατίνη στιβάδα και την επιδερμίδα για
πιο εντοπισμένη και μακράς διάρκειας δράση. Συνεπώς με τη μέθοδο iTED πετυχαίνουμε
εύκολη και άνετη μεταφορά ενεργών συστατικών απευθείας στη στιβάδα της δερμίδας.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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VIVACE

ULTRAFORMER III

To VIVACE είναι ένα νέο σύστημα τεχνολογίας κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional
Microneedle RF) με μικρο-βελόνες που μεταφέρουν άμεσα θερμότητα στα εν τω βάθει στρώματα του δέρματος με αποτέλεσμα
την αύξηση παραγωγής ενδογενούς κολλαγόνου και ελαστίνης. Οι μικρο-βελόνες δημιουργούν πολλές μικροσκοπικές διόδους στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος, διεγείροντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή ενδογενούς κολλαγόνου. Η ραδιοσυχνότητα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κλασματικής
πήξης στο δέρμα, διευκολύνοντας την διαδικασία φυσικής επούλωσης.
Ο συνδυασμός της κλασματικής ραδιοσυχνότητας και των μικρο-βελόνων, καθιστούν
το VIVACE ένα μικρο-επεμβατικό σύστημα
ογκομετρικής αντιγήρανσης, ανώδυνο και χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματος.

Το νέο σύστημα ULTRAFORMER ΙΙΙ είναι το πρώτο σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και σύσφιγξης σώματος βασιζόμενο στην μελετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and
Micro Focused Ultrasound’ (MMFU) ή τεχνολογία Μίκρο και Μάκρο-Εστιασμένων Υπερήχων που
αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused
Ultrasound’ (HIFU) ή τεχνολογία Εστιασμένων
Υπερήχων Υψηλής Έντασης. Το ULTRAFORMER ΙΙΙ,
επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση
των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των
ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση
του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και
ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου.
Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις
περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γενικότερη βελτίωση του περιγράμματος. Η μέθοδος MMFU είναι ανώδυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στις καθημερινές
τους δραστηριότητες αμέσως.

απο τη LIDS MEDICAL

απο τη LIDS MEDICAL

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

F-LIFT+ FACE (μεσοθεραπεία προσώπου)

F-PPC+ (μεσοθεραπεία σώματος)

Το F-LIFT+ FACE είναι ένα κοκτέιλ αντιγήρανσης και σύσφιγξης.
Εμπεριέχει πεπτίδια και αυξητικούς παράγοντες με δράσεις όπως
κυτταροδιέγερση, αδρανοποίηση ελευθέρων ριζών,
αναστολή της γλυκοζυλίωσης, μείωση των
ρυτίδων, σύσφιγξη,
σύνθεση κολλαγόνου, λεύκανση.
Η σύνθεση συμπληρώνεται, για καλύτερα
αποτελέσματα με καρσινίνη και υαλουρονικό
οξύ το οποίο εξασφαλίζει ενυδάτωση και όγκο στο δέρμα. Χάρη σε
αυτό το μοναδικό προϊόν προλαμβάνεται η γήρανση του δέρματος
και επιτυγχάνεται η φυσική αναζωογόνησή του με αισθητή δράση
στη χαλάρωση, τις ρυτίδες και την υφή του δέρματος.
ΕνΕργά συσΤάΤΙκά
• Hyaluronic acid 0,25%
• Hexapeptide-10
• Carcinine
• CG-βFGF growth factor
• CG-EGF growth factor
• CG-TRX growth factor
• CG-EDP3 biomimetic peptide
• CG-TGP2 biomimetic peptide
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
APALIS BIOMEDICAL
Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr

Κοκτέιλ λιπογλυπτικής για διαμόρφωση του περιγράμματος του
σώματος και εξάλειψη του τοπικού πάχους γρήγορα και μόνιμα!
Εξελιγμένο κοκτέιλ που περιέχει την κλασική σύνθεση της λιπόλυσης, Φωσφατιδυλοχολίνη, & Δεσοξυχολικο Νάτριο, μαζί με
L-καρνιτίνη, Οργανικό Πυρίτιο και έναν Ινσουλινόμορφο Αυξητικό
Παράγοντα(IGF1) τα οποία συμβάλουν στη λιπόλυση, την ομαλοποιούν, βοηθούν τον οργανισμό στην απομάκρυνση των τριγλυκεριδίων και παράλληλα συσφίγγουν το δέρμα.

Τοπικό πάχος!

Ισχυρή σύσφιγξη και μείωση ρυτίδων

ΕνΕργά συσΤάΤΙκά
• Phosphatidylcholine 5%
• Sodium Desoxycolate 2,4%
• Organic silicon .
• L-carnitine
• IGF1 growth factor
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
APALIS BIOMEDICAL
Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr
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ΑC line

Aπό τη FROIKA

H νέα σειρά άC από τη FROIKA,
ειδικά σχεδιασμένη για το λιπαρό, με τάση ακμής δέρμα, δρα
στοχευμένα στα βασικά αίτια της
ακμής. Ο μοναδικός συνδυασμός
ενεργών συστατικών (X-Pressin,
Bacuchiol, άζελαϊκογλυκίνη,
σαλικυλικό) παρέχει έντονη
σμηγματορυθμιστική, κερατορυθμιστική & αντιμικροβιακή
δράση ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπλαση (υαλουρονικό οξύ), και στην ελαστικότητα της επιδερμίδας, προσφέροντας αίσθημα άνεσης στο λιπαρό δέρμα με τάση ακμής.
Η σειρά AC περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:
ΕνΤάΤΙκή φρονΤΙδά
AC EXTRA CREAM Εξυγιαντική κρέμα φροντίδα για επίμονες ατέλειες, μαύρα στίγματα &
κοκκινίλες

AC TINTED CREAM Επικαλυπτική κρέμα με χρώμα με ματ αποτέλεσμα, SPF 20
AC EMULSION MAT Σμηγματορυθμιστικό ενυδατικό γαλάκτωμα για ματ αποτέλεσμα
AC SAL CREAM Πεπτιδιακή κρέμα σαλικυλικού οξέος για εντατική φροντίδα & αύξηση δερματικής ανοχής
AHA-10 EMULSION Αναπλαστικό γαλάκτωμα για σώμα, πλάτη, ώμους
κάθάρΙσμοσ
AC LIQUID CLEANSER Νέας γενιάς ήπιος, απαλός καθαρισμός
με καταπραϋντική & σμηγματορυθμιστική δράση
AC WATER Νερό καθαρισμούντεμακιγιάζ προσώπου & ματιών
με καθαριστική δράση σε μορφή μικκυλίων
AC SAL WASH Βαθύς καθαρισμός- απελευθέρωση πόρων

& μείωση μαύρων στιγμάτων
με σαλικυλικό οξύ 2%
AC LOTION F Στυπτική, αντιμικροβιακή λοσιόν για καθαρισμό
& εξυγίανση, απελευθέρωση &
σύσφιξη πόρων
AC PEELING MASK Μάσκα απολέπισης που απορροφά την περίσσεια σμήγματος

SUNCARE Hydrating Fluid

συνοδΕυΤΙκά μΕ ξήράνΤΙκΕσ/ ΕρΕθΙσΤΙκΕσ θΕράπΕΙΕσ
κάΤά Τήσ άκμήσ
AC HYDRA CREAM Πλούσια
ενυδατική & καταπραϋντική κρέμα φροντίδας για γρήγορη αποκατάσταση ερεθισμών
AC HYDRA CLEANSING CREAM
Καταπραϋντική, ενυδατική κρέμα καθαρισμού

PRX-T33®

Aντηλιακή προστασία και εντατική ενυδάτωση
που διαρκεί

Από τη MESOMED

H FROIKA, μετά από σχεδόν 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ιατροφαρμακευτικό χώρο, δημιούργησε
τα νέα προϊόντα SUNCARE
Hydrating Fluid SPF 50+
& SPF 30 που συνδυάζουν
αντηλιακή προστασία και
εντατική ενυδάτωση που διαρκεί, τα οποία έρχονται να
προστεθούν στην αντηλιακή σειρά SUNCARE.
SUNCARE Hydrating Fluid
SPF 50+ πολύ ανοιχτοί &
ανοιχτοί φωτότυποι
SUNCARE Hydrating Fluid
SPF 30 ανοιχτοί & μεσαίοι
φωτότυποι
Τα νέα SUNCARE Hydrating
Fluid συνδυάζουν αποτελεσματικά
_ Βέλτιστη αντηλιακή προστασία από εγκαύματα, φωτογήρανση
& αντιδράσεις φωτοευαισθησίας
UVA/UVB σύστημα προστασίας υψηλής αποτελεσματικότητας
_ Εντατική ενυδάτωση και αντιγηραντική δράση
• υαλουρονικό οξύ
• β- γλουκάνιο
• βιταμίνη Ε
_ Εξαιρετικά λεπτή, μη λιπαρή υφή για εύκολη εφαρμογή και γρήγορη απορρόφηση
Για κάθε τύπο δέρματος, αδιάβροχη σύνθεση, χωρίς Paraben
αποτελώντας τον απόλυτο σύμμαχο για την καθημερινή εντατική προστασία του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία, για όλη
την οικογένεια.

Το PRX-T33 από την WiQomed είναι Medical Device με πατενταρισμένη φόρμουλα που συνδυάζει Υπεροξείδιο του Υδρογόνου και Τριχλωροξικό Οξύ (TCA) με περιεκτικότητα 33%.
• Είναι μη-ενέσιμη βιοανάπλαση που προάγει τη βιοδιέγερση
του δέρματος, χωρίς να προκαλεί βλάβες σε αυτό.
• Δεν είναι peeling γιατί δεν δημιουργεί frosting, δρα σε βάθος
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και το καλοκαίρι!
• Ενδείκνυται για άνδρες και γυναίκες, για όλες τις ηλικίες και όλες
τις εποχές ως βιοανάπλαση του δέρματος, προσώπου και σώματος, αλλά επίσης και για θεραπεία ουλών, μελάσματος, ραγάδων, αλλά και ως πρόληψη της γήρανσης.
Ενημερωθείτε για τα πρωτόκολλα και τις συνδυαστικές θεραπείες, αλλά και τη σειρά δερμοκαλλυντικών της WiQo.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
MESOMED
Επαύλεως 36, Χαϊδάρι, 12461, Αθήνα, Τηλ: 210 5910165
email: info@mesomed.gr, www.mesomed.gr
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Τα TEOXANE cosmeceuticals πλέον διαθέσιμα και στην Ελλάδα
Τα εργαστήρια της TEOXANE, ειδικεύονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων για το δέρμα, με βάση το Υαλουρονικό Οξύ. Ως αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ιατρικής αισθητικής, η TEOXANE προσαρμόζει τα οφέλη της μοναδικής
αποκλειστικής της τεχνολογίας στο Υαλουρονικό οξύ, RHA resilient hyaluronic acid, σε
προϊόντα προσιτά σε όλους. Τα προϊόντα TEOXANE cosmeceuticals, συνδυάζουν την τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid, με ισχυρά ενεργά συστατικά για στοχευμένη αντιμετώπιση της γήρανσης.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ TEOXANE

ZINC
COPPER

Τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid
Η τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid, δημιουργήθηκε για ενδοδερμική έγχυση και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη απ’ότι η χρήση του
απλού Υαλουρονικού Οξέος. Το RHA ενδυναμώνει το δερματικό φραγμό, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας και αφήνοντας το δέρμα πιο απαλό και ενυδατωμένο.

VITAMIN B6

ISOLEUCINE
LEUCINE
VALINE
GLUTATHIONE

ARGININE

Very potent
antioxidant

GLYCINE
LYSINE

ALPHA
LIPOIC
ACID

THREONINE
PROLINE

N-ACETYL
L-CYSTEINE

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ

TEOXANE Dermo-Restructuring complex
από 8 αμινοξέα, 3 αντιοξειδωτικά, ορυκτά και Βιταμίνη Β6.

MAILLAGE RHA
EN SURFACE GONFLÉ D'EAU/grosses bulles
Επιλογή

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ

NovHyal
Εμπεριέχεται στο φυσικό Υαλουρονικό Οξύ.

RHA® Serum

Στοχευμένη φροντίδα-αφυδάτωση, λεπτές & βαθιές ρυτίδες.
Αναζωογονητικός ορός δέρματος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των ενυδατικών και αναζωογονητικών ενεργών συστατικών της TEOXANE. Ανάπλαση του
δέρματος σε 14 ημέρες./30ml

R[II] EYES

Αποτελεσματική δράση στις εξειδικευμένες ανάγκες της ευαίσθητης περιοχής
των ματιών: πρηξίματα, μαύροι κύκλοι, πόδι της χήνας, βαθιές ρυτίδες. /15ml

Βαθιά ενυδάτωση.
Advanced Filler normal
Η ιδανική φροντίδα για την ημέρα: Τέλεια ενυδάτωση και ισχυρή αντιρυτιδική
to dry skin
δράση για ανανεωμένο και σφριγηλό δέρμα. /50ml
RHA® Hydrogel μask

Αναζωογονητική μάσκα λαιμού και προσώπου /2 τεμ.

RHA® Lip’ Sculpt

Συμπυκνωμένος αναδομητικός ορός, εμπλουτισμένος με ενεργά συστατικά, που
λειαίνει τις λεπτές γραμμές & ρυτίδες, επανορθώνει το περίγραμμα των χειλιών
και δίνει όγκο στα χείλη.

Αποκλειστική διάθεση DESAMED
Εθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι, Tηλ.: 210 68 20 555
www.desamed.gr, email: info@desamed.gr
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
13th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC
DERMATOLOGY
July 6-9, 2017, Chicago, USA
www.wcpd2017.com

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη
www.edae.gr

EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
AND VENEREOLOGY – 26th CONGRESS
2017
September 13-17, 2017, Geneva, Switzerland
www.eadvgeneva2017.org

10ες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
17-19 Νοεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Montana,
Καρπενήσι

AURICULAR ACUPUNCTURE CASES
REPORT SYMPOSIUM 2017
September 14-16, 2017, Athens, Greece
www.auricular-acunpuncture.com

17η Δερματολογική
ΔιήμεριΔα
Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείου
«Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Δερματολογικών Ερευνών & Εκπαίδευσης
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ της Ελληνικής Δερματολογικής &
Αφροδισιολογικής Εταιρείας
1 & 2 Δεκεμβρίου 2017
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών

EUROPEAN SOCIETY FOR
DERMATOLOGICAL RESEARCH - 47th
ANNUAL MEETING 2017
September 27-30, 2017, Salzburg, Austria
www.esdr2017.org
9th WORLD CONGRESS ON ITCH 2017
October 15-17, 2017, Wroclaw, Poland
www.itchforum.net
9th WORLD CONGRESS OF MELANOMA
October 18-21, 2017, Brisbane, Australia
www.worldmelanoma2017.com
17th ESPD (EUROPEAN SOCIETY FOR
PEDIATRIC DERMATOLOGY) ANNUAL
MEETING
October 19-21, 2017
Palma de Mallorca, Spain, www.espd.info

8η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
8th INTERNATIONAL CONGRESS ON
PSORIASIS – FROM GENE TO CLINIC 2017
November 30 – December 2, 2017
London, United Kingdom
www.psoriasisg2c.com
17η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
1-2 Δεκεμβρίου 2017
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας
Αθηνών, info@era.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε.
31 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη
www.edae.gr
5th CONGRESS OF DERMOSCOPY
June 14-16, 2018, Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, www.edae.gr
24th WORLD CONGRESS OF
DERMATOLOGY
June 10-15, 2019, Milan, Italy
www.wcd2019milan.org

ΕνοικιάζΕτάι ή πωλΕιτάι ιάτρΕιο

70 τ.μ. με τον βασικό εξοπλισμό, σε λειτουργία, στον πολυχώρο υγείας «αττική ιατρική» πλησίον της Αττικής
Οδού (Έξοδος 16 της Αττικής Οδού και έξοδος 8 του περιφερειακού του Υμηττού). Ο χώρος διαθέτει 20 ιατρούς
ειδικευμένους, οδοντιατρείο, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, μικροβιολογικό εργαστήριο και κεντρική
ρεσεψιόν. Ο ιατρός που λειτουργεί εντός του χώρου εξασφαλίζει αποκλειστικότητα ειδικότητας εντός του
χώρου, εκτός αν ο ίδιος επιτρέψει την είσοδο δεύτερου ιατρού ίδιας ειδικότητας. Το ιατρείο λειτουργεί ως
δερματολογικό, οπότε απευθύνεται κυρίως σε Δερματολόγο ή σε ιατρό ειδικότητας που αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει στο κτίριο όπως Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ρευματολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος και Οφθαλμίατρος.
Τιμή έκπληξη. Μερική ενοικίαση ή συστέγαση επίσης δυνατή.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974128672

ΣΕΛΙΔΑ 70

Μακροχρόνια Εμπιστοσύνη
Αυτό είναι το δέρμα της
Τόσο καθαρό…
Αυτή είναι η ζωή της
Τόσο διαφορετική….

Όλες οι φράσεις βασίζονται σε καταγεγραμμένα κείμενα
από εμπειρίες Δερματολόγων με μεμονωμένους ασθενείς
και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ασθενών
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