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ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο
τμήματος ή ολόκληρου του έργου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιοδικό έχει το
δικαίωμα της επιλογής και συντόμευσης των άρθρων
και δελτίων τύπου που λαμβάνει. Τα όποιας μορφής
υλικά, φωτογραφίες κ.λπ. δεν επιστρέφονται.

Έ

νας φαρμακοποιός-ηγέτης έχει Όραμα, Υπευθυνότητα - όχι μόνο για
το φαρμακείο αλλά και για την ομάδα του - και είναι αυτός που πρώτος
«σηκώνει τα μανίκια» και δίνει το παράδειγμα στους συνεργάτες
του, αλλά και στην κοινωνία. Δίνει συνεχώς κίνητρα και καλλιεργεί
το ομαδικό περιβάλλον συνεργασίας. Αυτό ακριβώς τον κάνει να
ξεχωρίζει από «αφεντικό».
Εσείς είστε «Ηγέτης» ή «Αφεντικό»;
Αν θέλετε να γίνετε ηγέτης, βοηθήστε πρώτα τον εαυτό σας!
Εκπαιδευτείτε με γνώσεις και δεξιότητες που οδηγούν στην ηγεσία,
αρχίζοντας με τα βασικά για το επάγγελμά σας.
Δώστε την ίδια ευκαιρία και στην ομάδα σας. Σύμφωνα με έρευνα
της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρίας (Φεβ. ‘16), το 98% των
φαρμακοποιών θεωρεί πολύ σημαντική την ανάγκη της εκπαίδευσης
για το επάγγελμά τους, με το 74% να τη θεωρεί επιτακτική! Μάλιστα,
το 86% επιλέγει «Διάθεση φαρμάκων σε ασθενείς» ως πρωταρχικό
αντικείμενο εκπαίδευσης.
Κάποιος μπορεί να πει «Μα..δεν έχω χρόνο». Δεν έχει χρόνο για τι; Για
την κύρια αποστολή του. Ας ασχοληθεί κάποιος άλλος με το stock, με το
στήσιμο της βιτρίνας, με τις εξωτερικές δουλειές, τη καταγραφή των
συνταγών… Η αποστολή σας είναι στον πάγκο, δίπλα στους πελάτες
σας και στην ομάδα σας για να δίνετε το παράδειγμα κάθε μέρα!
Αξιοποιείστε μέρος του ελεύθερου χρόνου σας, ως υπεύθυνος
επαγγελματίας υγείας, για να βελτιώνεστε καθημερινά.
Κάποιος άλλος μπορεί να πει: «Α! τώρα είναι αργά, έχω μεγαλώσει, τι
θέλω τώρα την εκπαίδευση;», «Σε λίγο θα συνταξιοδοτηθώ».
Θυμηθείτε: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος» είχε πει πριν 2,5 περίπου
χιλιετίες ο Σόλων.
Η Γνώση Είναι Δύναμη!
Εμείς στη ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ενεργό
εκπαίδευση του φαρμακοποιού με όλα τα μέσα μας, αλλά παράλληλα
δημιουργούμε τις συνθήκες και το περιβάλλον για την ενεργό
συμμετοχή των εταιριών-συνεργατών σας, αν πραγματικά το
επιθυμούν. Ανακαλύψτε τα νέα εκπαιδευτικά μας εργαλεία για την
εκπαίδευσή σας από απόσταση, στον χρόνο και ρυθμό που επιθυμείτε,
μέσα από την πλατφόρμα elearning-pharmamanage.gr.
Κερδίστε το μέλλον που σας αξίζει!

Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
p.harami@PharmaManage.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις
απόψεις των συγγραφέων τους.

Copyright 2017 © Χαραμή ΑΕ
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επιχειρηματικά νέα

Advance Pharmacies

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «H Πρόκληση της
Διάκρισης» για τα μέλη του δικτύου

Η Advance Pharmacies πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με θέμα «H Πρόκληση της Διάκρισης», και
εισηγητή τον Δρ Ιωάννη Καλογεράκη.
Οι φαρμακοποιοί μέλη του δικτύου μας είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ανθρωποκεντρικά τα εξής θέματα:
- την κατάκτηση της εμπιστοσύνης μέσω προσωπικής επιρροής και
αποτελεσματικής επικοινωνίας με πελάτες,
- την ανάπτυξη πωλήσεων και τη διατηρησιμότητα του πελατολογίου, και
- το χτίσιμο διαχρονικής σχέσης μέσω της δημιουργίας περιβάλλοντος
αξιοπιστίας και “after sales customer service”.
To σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχούς εκπαίδευσης προς τα φαρμακεία-μέλη της Advance Pharmacies.

Αλλάζοντας την
πρόσοψη του
φαρμακείου σας
με την ORAMA

Τα τελευταία χρόνια όλα και περισσότερα φαρμακεία
εμπιστεύονται την εταιρεία ORAMA για να αλλάξουν
την εικόνα του φαρμακείου τους.
Το κατασκευαστικό τμήμα μας, προτείνει τις ιδανικότερες λύσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα στην
υλοποίηση του έργου, καθώς και για την εξωτερική
εικόνα και τη σήμανση ενός φαρμακείου, μέσα από
μία μεγάλη γκάμα υλικών επιγραφοποιίας και φωτεινών σταυρών καθώς και ανακατασκευές αυτών.
Το γραφιστικό τμήμα μας γεμάτο έμπνευση, δημιουργεί προτάσεις πάντα με βάση την ανάγκη του
κάθε φαρμακείου.
Όλα αυτά κάνουν την εταιρεία ORAMA αναμφισβήτητα τον προμηθευτή που εμπιστεύεστε.

Δύο νέες υπηρεσίες διαθέσιμες από το SmartPharmaSys®
στους Φαρμακοποιούς που χρησιμοποιούν το προϊόν της Smartware
Η Smartware δημιουργεί δύο νέες υπηρεσίες, διαθέσιμες
λειτουργικά μέσα από το προϊόν SmartPharmaSys σε ένα
ενοποιημένο και φιλικό στον χρήστη περιβάλλον. Πρόκειται για:
- Τη συνδρομητική υπηρεσία f-anazitisi («http://fanazitisi.
farmakeutikoskosmos.gr), η οποία παρέχει στους χρήστες
της μια εξειδικευμένη και πρωτοποριακή ηλεκτρονική βάση
δεδομένων για το φάρμακο που δίνει τη δυνατότητα στον επιστήμονα της υγείας και στο κοινό να έχει άμεση πληροφόρηση
για ζητήματα φαρμακοθεραπείας καθώς και για θέματα σχετικά με το φάρμακο και γενικότερα την πρωτοβάθμια περίθαλψη,
έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών του, και
- Τη Pharma Coupons, την 1η υπηρεσία διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών για όλα τα συνεργαζόμενα φαρμακεία και
εταιρίες που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράζουν τα αγαπημένα τους προϊόντα εύκολα και οικονομικά,
εξαργυρώνοντας πλέον τα κουπόνια τους και στο φαρμακείο. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διαχείριση και την πίστωση των
κουπονιών για όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες και φαρμακεία.
Το SmartPharmaSys αποτελεί σήμερα το αρτιότερο και πιο αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου Φαρμακοποιού.
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Στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS

μύρισε ήδη καλοκαίρι!
Με στόχο την ανάπτυξη της «επιχείρησης» φαρμακείο, η Pharma
PLUS, το πρώτο, ολοκληρωμένο και πιο αξιόπιστο Δίκτυο Φαρμακείων
στην Ελλάδα, μελετά και υλοποιεί καινοτόμες ενέργειες, αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές marketing, merchandising και προβολής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των μελών του. Στο πλαίσιο
αυτό, προχωρά για άλλη μια φορά στην καθιερωμένη, πλέον, μεγάλη
Εποχιακή Ενέργεια, η οποία ενισχύει την προσέλκυση περισσότερων
καταναλωτών στο φαρμακείο και συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης.
Ιδιαίτερα για την καλοκαιρινή περίοδο, η ομάδα της Pharma PLUS
έχει επιλέξει τα απαραίτητα προϊόντα για την προστασία, από την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου για την επιδερμίδα των παιδιών και
των ενηλίκων.
Γίνετε κι εσείς μέλος του Δικτύου Pharma PLUS, του πιο ολοκληρωμένου Δικτύου στην Ελλάδα, και απολαύστε μοναδικά οφέλη για την
επιχείρησή σας.
“Σε μια αγορά που αλλάζει καθημερινά, με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, μαζί,
στο Δίκτυο Φαρμακείων Pharma PLUS, είμαστε πιο ισχυροί.”

Υπηρεσίες αποθήκευσης
& διανομής υπέρ τρίτων
3PL με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διανομής φαρμακευτικών προϊόντων υπέρ τρίτων
3PL (3rdPartyLogistics).
Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς, οδήγησαν στη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον χώρο της υγείας.
Το υψηλό επίπεδο και η ποιότητα υπηρεσιών με επιστημονική ευθύνη, η συνέπεια και οι άριστες υπηρεσίες στη διακίνηση
φαρμακευτικού και ιατροτεχνολογικού υλικού με απρόσκοπτη λειτουργία και μακροχρόνιες συνεργασίες συνθέτουν το έργο της:
- αποθήκευση σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας 2°-8°C & 15°-25°C,
- παραγγελιοληψία, συσκευασία, τιμολόγηση και αποστολή των προϊόντων,
- παροχή σωστών και ολοκληρωμένων λύσεων στον συνεργάτη και
- καινοτομία, για νέες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, παραγγελιοληψία, τιμολόγησης και διανομής στις
εταιρίες: ΑΡΗΤΗ Α.Ε, VIRTUS PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., PROVIDENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., MEDIPRIME Α.Ε.,
ΦΕΡΑΚΟΝΙ.Κ.Ε. και ARMAPHAR MAΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑΕ.Ε.
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ΜΑΖΙ είμαστε ΑΚΟΜΑ

πιο ΙΣΧΥΡΟΙ*

15 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

*

ΤΟ 2016

Προετοιμαστείτε έγκαιρα και έξυπνα για το καλοκαίρι

!

μόνο στο Δίκτυο Φαρμακείων

Με αγορές
άνω των 20€, κερδίστε

31€

σε δωροεπιταγές!

Προμηθευτικό
Κέντρο Παραφαρμάκου

Καινοτόμες
Προωθητικές Ενέργειες

Συμμετέχουν 27 εταιρείες
με 54 brands,
στις καλύτερες τιμές
της αγοράς

Μέση αύξηση πωλήσεων στους μήνες
προώθησης (σε τεμάχια): +95%*

Και πόντοι στην

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

www.pharmapluspharmacies.gr
pharmapluspharmacies.gr

Μέση αύξηση πωλήσεων στη
Χριστουγεννιάτικη ενέργεια (σε τεμάχια): +113%*

> 290.000
Κάτοχοι Κάρτας Προνομίων

Αύξηση αριθμού κατόχων
κάρτας +16 %*

1o
Διαφημιζόμενο
Δίκτυο
Φαρμακείων
Από το 2012
*Σε σχέση με την ίδια περίοδο
του προηγούμενου έτους

Για να γίνετε κι εσείς μέλος του Δικτύου, επικοινωνήστε στο 210 6691804 ή στο pharmaplus@lavipharm.com
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΥ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ • ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΏΣΗ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΏΝ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ • HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΏΝ +plus card • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ EΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ
Pharma PLUS A.E., Oδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ 210 6691 804, F 210 6691 819, Ε pharmaplus@lavipharm.com, www.pharmapluspharmacies.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

επιχειρηματικά νέα

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS
εντυπωσιάζει...

“TRUST THE EXPERTS”
Για ακόμη μια φορά η Βογιατζόγλου Systems «κλέβει» τις
εντυπώσεις με το περίπτερό της στην έκθεση Hellas Pharm,
που πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Απριλίου στο εκθεσιακό
κέντρο Helexpo.
Όλη η δημιουργική ομάδα της Βογιατζόγλου Systems υποδέχτηκε στο περίπτερό της παλιούς αλλά και νέους φαρμακοποιούς, παρουσιάζοντάς τους τα τελευταία και σύγχρονα
προϊόντα επίπλωσης και εξοπλισμού φαρμακείου, ειδικά
σχεδιασμένα να καλύπτουν και να ενισχύουν την καθημερινή
λειτουργικότητα και απόδοσή του.
www.voyatzoglou.gr

Καλύτερη διαχείριση
του διαβήτη με ένα κλικ
από τη MENARINI diagnostics

H MENARINI diagnostics εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη
ζωή με το διαβήτη. Δίπλα στον ασθενή, αλλά και τον ιατρό και τον φαρμακοποιό, δε σταματά ποτέ να προσφέρει
νέες ιδέες και λύσεις για τη διαχείριση, την πρόληψη, τη
φροντίδα και την εκπαίδευση για τον διαβήτη.
Τώρα, με τη νέα ιστοσελίδα www.menarinidiabetes.
gr προσφέρει σε όλους ένα ‘ζωντανό’ κόσμο, γεμάτο
νέα, εκπαιδευτικά videos, άρθρα, νέες τεχνολογίες,
υπηρεσίες και προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή με το
διαβήτη ακόμη πιο εύκολη. Η ιστοσελίδα φιλοξενεί χρήσιμο υλικό για τον ιατρό, ενημερώνει για επερχόμενα
επιστημονικά σεμινάρια και ημερίδες, και προσφέρει
πρακτικές πληροφορίες στο φαρμακοποιό. Επιπλέον,
καθημερινά η MENARINI diagnostics βρίσκεται δίπλα
μας με τη νέα σελίδα στο facebook (www.facebook.
com/menarinidiabetes.gr), από όπου μπορούμε να
ενημερωθούμε για οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαχείριση
του διαβήτη.
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80 min

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

SUNCARE Hydrating Fluid της FROIKA

GLORIOUS SERUM της
B∙EARTH κατά

της
γήρανσης, υπέρ της
λάμψης!

Αντηλιακή προστασία για όλη
την οικογένεια

Πρόκειται για το νέο must στη
φροντίδα προσώπου και λαιμού.
Έρχεται από την ελληνική φυσική μάρκα Β-EARTH, η οποία
συνδυάζει με τον πιο υπέροχο
τρόπο τη μαγεία της φύσης με
τη δύναμη της βιοτεχνολογίας.
Ο συνδυασμός 3 διαφορετικών
υαλουρονικών οξέων (3D) και το
πρωτοποριακό βιοτεχνολογικό
συστατικό PROGELINETM στο
GLORIOUS SERUM δρουν σε
όλες τις στοιβάδες του δέρματος
και χαρίζουν άμεσα αποτελέσματα ελαστικότητας και σύσφιξης. Περιέχει φυτικά βλαστοκύτταρα που προσφέρουν έντονη
αντιοξειδωτική δράση. Χάρη στη λεπτόρρευστη υφή
του απορροφάται άμεσα και μεταφέρει τα πιο δραστικά συστατικά του στην καρδιά των κυττάρων, αναπληρώνοντας τα επίπεδα ενυδάτωσης και κάνοντας
το δέρμα να ακτινοβολεί.

Μετά από σχεδόν 70 χρόνια
συνεχούς παρουσίας στον
ιατροφαρμακευτικό χώρο, η
FROIKA δημιούργησε τα νέα
προϊόντα SUNCARE Hydrating
Fluid SPF 50+ & SPF 30 που
συνδυάζουν αντηλιακή προστασία και εντατική ενυδάτωση
που διαρκεί.
Τα νέα αντηλιακά SUNCARE
Hydrating Fluid συνθέτουν
αποτελεσματικά βέλτιστη αντηλιακή προστασία από εγκαύματα, φωτογήρανση και αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, με
UVA/UVB σύστημα προστασίας
υψηλής αποτελεσματικότητας.
Η εντατική ενυδάτωση και αντιγηραντική δράση επιτυγχάνεται με υαλουρονικό οξύ, β- γλουκάνιο και βιταμίνη Ε.
Έχει εξαιρετικά λεπτή, μη λιπαρή υφή για εύκολη εφαρμογή και γρήγορη
απορρόφηση.
Προτείνονται για κάθε τύπο δέρματος, με αδιάβροχη σύνθεση, χωρίς
Paraben. Αποτελούν τον απόλυτο σύμμαχο για την καθημερινή εντατική προστασία του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία, για όλη την
οικογένεια.

Από τη DNC International

Από τη FROIMED

Η αντηλιακή σειρά της

YOUTHLAB

Η ελληνική εταιρεία YOUTHLAB είναι η νέα πρόταση στο χώρο των δερμοκαλλυντικών με μία μοναδική φιλοσοφία δράσης:
την ενίσχυση του μεταβολισμού της επιδερμίδας για ορατά πιο νεανική και υγιή όψη.
Με προηγμένες φόρμουλες από φυσικά, φυτικά και βιο-τεχνολογικά
συστατικά, που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν τις μεταβολικές λειτουργίες των ζωντανών στοιβάδων της επιδερμίδας, δημιουργήθηκε
η αντηλιακή της σειρά. Αποτελείται από τέσσερα προϊόντα υψηλής
προστασίας, για το πρόσωπο και το σώμα, τα οποία εξασφαλίζουν
σταδιακό, ασφαλές και ομοιόμορφο μαύρισμα, προφυλάσσοντας το
δερματικό ιστό από την επιβλαβή δράση της ηλιακής ακτινοβολίας,
που οδηγεί στην πρόωρη γήρανση και στη φωτογήρανση. Κρεμοτζέλ
και κρέμα προσώπου με χρώμα, αδιάβροχο σπρέι για το σώμα και
το πρόσωπο και αντηλιακή κρέμα σε μορφή compact make up, σε
μοντέρνες συσκευασίες με έντονα χρώματα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

Bioderma Photoderm MAX AQUA
FLUIDE SPF50+ για

μέγιστη

προστασία

HUILE PRODIGIEUSE® της NUXE

Μια μοναδική ιστορία
λάμψης!

H Photoderm Max Aqua
Fluide SPF50+ προσφέρει τη μέγιστη προστασία
για το πρόσωπο έναντι
στη UVB ακτινοβολία
με SPF50+ και στη UVA
ακτινοβολία με UVA 24.
Χάρη στην αποκλειστική
καινοτομία CELLULAR
BIOPROTECTION® προστατεύει το DNA των κυττάρων, ενεργοποιεί τους
φυσικούς μηχανισμούς
άμυνας του δέρματος και
προλαμβάνει τη φωτογήρανση.
Η νέας γενιάς υφή της
ρευστοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα (second-skin), οδηγώντας σε
ομοιογενή κατανομή των φίλτρων και βέλτιστη προστασία.
Είναι ιδανική για το μικτό ή λιπαρό δέρμα, χαρίζοντας άμεσα ματ αποτέλεσμα.

Το ξηρό λάδι Huile Prodigieuse® δημιουργήθηκε το 1992 και
αποτελεί το 1ο λάδι ολοκληρωμένης περιποίησης στα φαρμακεία,
αντιπροσωπεύοντας τη φιλοσοφία της NUXE και τις αξίες της:
αυθεντικότητα, αισθησιασμός και
αποτελεσματικότητα.
Πολύ γρήγορα έγινε επιτυχία και
έμβλημα της Nuxe, καθώς και
ο απαραίτητος σύντροφος των
γυναικών και των star.
Το ξηρό αυτό λάδι, best-seller
της Nuxe, θρέφει, επανορθώνει
και προστατεύει το πρόσωπο, το
σώμα και τα μαλλιά, χάρη στην
πρωτοποριακή του σύνθεση,
πλούσια σε πολύτιμα φυτικά
έλαια (30%) και βιταμίνη E. Με
μία μόνο κίνηση ομορφαίνει το
δέρμα και δίνει λάμψη στα μαλλιά. Η σύνθεσή του είναι πλούσια σε
πολύτιμα φυτικά έλαια-30% (φουντουκιού, μακαντέμια, βόραγου,
αμυγδάλου, καμέλιας, St. John’s Wort Oil), χωρίς συντηρητικά,
χωρίς σιλικόνη και με φυτικής προέλευσης εστέρες.

Από τη Pharmathen

Από τη Pharmathen

Μια νέα αντηλιακή σειρά από
τη L’ERBOLARIO

Η νέα αντηλιακή σειρά της L’ERBOLARIO, εκτός από την προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου βοηθάει και στο μαύρισμα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια κούρα ομορφιάς,
με αποτελεσματικά φίλτρα UVA και UVB που υπόκεινται τους πιο
αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνδυασμένα
με πολύτιμα φυτικά δραστικά που φροντίζουν την επιδερμίδα
και δημιουργούν τα ιδανικά αντηλιακά προϊόντα. Αποτελείται
από κρέμες με SPF 30 και 50, αόρατα Spray και προϊόντα με
επιταχυντές μαυρίσματος, ξηρά λάδια που μυρίζουν υπέροχα,
μεταξένια gel για μαύρισμα express, και προϊόντα φροντίδας μετά
την ηλιοθεραπεία, που ενυδατώνουν και ανακουφίζουν την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Περιέχουν λάδι αργκάν, βούτυρο καριτέ,
χουρμά, φραγκόσυκο, καρυδιά, καρότο, μάνγκο και αλόη αλλά
και λαμπερούς κόκκους μαρμαρυγία στην Crema Illuminante.
Από την Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

SMECTIDRAL με διοσμεκτίτη και
ellaOne® για

επείγουσα
αντισύλληψη

οξεία και
χρόνια διάρροια

Οι πρώτες 24 ώρες
μετά τη σεξουαλική
επαφή χωρίς τις
απαραίτητες προφυλάξεις είναι
σημαντικές για
τη μεγιστο ποίηση της
αποτελεσματικότητας της
επείγουσας αντισύλληψης. Το ellaOne ®
προλαμβάνει περισσότερες εγκυμοσύνες
σε σύγκριση με τη λεβονοργεστρέλη, όταν λαμβάνεται
τις πρώτες 24 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.
Είναι το μοναδικό που μπορεί να αναστείλει την ωορρηξία, η οποία
θα συμβεί την επόμενη ή μεθεπόμενη ημέρα όταν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι μέγιστος.
Η ένδειξη του ellaOne® είναι επείγουσα αντισύλληψη εντός 120 ωρών
(5 ημέρες) μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αποτυχία
της αντισυλληπτικής μεθόδου και μπορεί να ληφθεί σε οποιαδήποτε
φάση του καταμήνιου κύκλου. Κατάλληλο για κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων.

Πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σε φακελίσκους
μιας χρήσης για την
παρασκευή πόσιµου
εναιωρήματος. Χορηγείται για τη θεραπεία της οξείας και
χρόνιας διάρροιας
αλλά και των επώδυνων συμπτωμάτων που σχετίζονται
µε τις γαστρεντερικές
διαταραχές. Το SMECTIDRAL περιέχει διοσµεκτίτη και
ηλεκτρολύτες µε μεγάλη προσροφητική ισχύ, που επιτρέπουν να ενσωματωθούν τα υγρά του εντερικού αυλού,
αυξάνοντας τη συνοχή της απέκκρισης και επιβραδύνοντας την αποβολή. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται
η αφυδάτωση λόγω διάρροιας και διευκολύνεται η
επαναφορά της υδροαλκαλικής ισορροπίας, χάρη στην
κατάλληλη αναλογία των ηλεκτρολυτών του προϊόντος.
Χορηγείται σε ενήλικες και βρέφη για διάστημα όχι πάνω
από 10 συνεχόμενες ημέρες.

Από την Arriani Pharmaceuticals

Από την Adelco

ηλεκτρολύτες για

Νewsept Eyes

για την ανακούφιση των ματιών
Η

Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO και η Newsept καλωσορίζουν την κυκλοφορία του νέου
προϊόντος οφθαλμικών σταγόνων μια δόσης, Νewsept Eyes. Είναι το μοναδικό προϊόν
της κατηγορίας που συνδυάζει τα οφέλη που προσφέρουν το υαλουρονικό νάτριο και
το χαμομήλι. H παρουσία του χαμομηλιού με τις ευεργετικές ιδιότητές του, το κάνει
να δρα ως καταπραϋντικό, ενώ το υαλουρονικό νάτριο θεωρείται το καλύτερο
ενυδατικό.
Ανακουφίζει τα μάτια από την ξηρότητα, το αίσθημα ξένου σωματιδίου στα
μάτια, την κούραση από την παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
την οδήγηση, την έντονη μελέτη, τη χρήση φακών επαφής, τον ερεθισμό των
οφθαλμών από περιβαλλοντικούς παράγοντες και την ξηροφθαλμία.
Μετά την επιτυχημένη διάθεση στην ελληνική αγορά των Νewsept plus και Newsept total, το
Νewsept Εyes δίνει τη λύση «με τη βοήθεια της φύσης» σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ξηροφθαλμίας ή ταλαιπωρούνται από κουρασμένα κι ερεθισμένα μάτια.To προϊόν κυκλοφορεί σε συσκευασία με 30 περιέκτες των 0,5 ml.
Από τη DEMO
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

ALMORA®plus

Το Visionace Plus της Vitabiotics για

ηλεκτρολύτες για
την ενυδάτωση του
οργανισμού

άτομα με γλαύκωμα

Το αποτελεσματικό
προϊόν ειδικής διατροφής, ALMORA ®plus,
συμβάλλει στη διατήρηση της σωματικής
υγείας, ανακουφίζοντας
τους ανθρώπους από τα
δυσάρεστα συμπτώματα της αφυδάτωσης και
της απώλειας ηλεκτρολυτών. Πολλές φορές,
ο ανθρώπινος οργανισμός, είτε από ελαφρά περιστατικά διάρροιας ή
γαστρεντερικών διαταραχών, είτε κατά την άθληση
και την έντονη εργασία, ή σε περιόδους καύσωνα
και υψηλών θερμοκρασιών, χάνει πολύτιμα υγρά
και ηλεκτρολύτες, με αποτέλεσμα την εξάντληση και
την κατάπτωση. Περιέχει έναν αποτελεσματικό συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na+,K+,Cl-) και δεξτρόζης,
ενώ έχει υπέροχη γεύση φράουλας, γεγονός που το
καθιστά κατάλληλο για βρέφη και παιδιά. Διατίθεται
σε συσκευασία 12 φακελλιδίων.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική εφημερίδα Advances in
Ophthalmology & Visual System, το Μάρτιο 2017, έδειξε ότι η λήψη του
Visionace Plus, στα πλαίσια θεραπείας κατά της γήρανσης των ματιών
και σε συνδυασμό με τη
συμβατική αντιγλαυκωματική θεραπεία με οφθαλμικές
σταγόνες, μπορεί να ωφελήσει όσους έχουν γλαύκωμα. Πιο συγκεκριμένα,
ο συνδυασμός της αντιγηραντικής θεραπείας με τη
συμβατική, είχε καλύτερα
αποτελέσματα στη μείωση
της ενδοφθάλμιας πίεσης,
στη βελτίωση της οφθαλμικής μικροκυκλοφορίας και
στην προστασία του οπτικού
νεύρου, βοηθώντας στον
έλεγχο του γλαυκώματος
και στην καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το Visionace Plus είναι ένα
συμπλήρωμα διατροφής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη φροντίδα και
την προστασία των ματιών. Περιέχει λουτεΐνη, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες,
μέταλλα και ωμέγα-3 που αποδεδειγμένα βοηθούν στη διατήρηση της
υγείας των ματιών και στην καθυστέρηση της φθοράς τους. Δεν περιέχει
γλουτένη, λακτόζη, αλάτι και μαγιά.

Από την ELPEN

Από τη Douni Health Products

Anoro Ellipta για

την πνευμονοπάθεια

Το Anoro αποτελεί τον πρώτο σταθερό συνδυασμό δύο βρογχοδιασταλτικών της GSK,
ενός αντιχολινεργικού και ενός β2 διεγέρτη μακράς δράσης (ουμεκλιδίνιο-UMEC και
βιλαντερόλη-VΙ).
Προσφέρει άμεση, κλινικά σημαντική και συνεχή 24ωρη βελτίωση της πνευμονικής
λειτουργίας στον ασθενή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), που χρειάζεται βρογχοδιασταλτική θεραπεία, με μία μόνο δόση ημερησίως. Μέσα από την κλινικά
αντιληπτή μείωση της δύσπνοιας και της υπερδιάτασης, έρχεται να βοηθήσει τους ασθενείς να αποκτήσουν μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, χωρίς περιορισμούς, και να
βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής τους. Το Anoro έχει προφίλ ασφάλειας συγκρίσιμο
του τιοτροπίου, παρόλο που εμπεριέχει δύο βρογχοδιασταλτικά. Χορηγείται μέσω της
συσκευής Ellipta, μιας νέας εισπνευστικής συσκευής ξηράς κόνεως (DPI), εύκολη στη
χρήση. Κυκλοφορεί σε μία μορφή (UMEC 55/VI 22 μg) και ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με ΧΑΠ.
Από Glaxo Smilth Kline
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Relvar & Incruse Ellipta

H συνδυαστική θεραπεία
της ΧΑΠ γίνεται απλή
Το Relvar και Incruse είναι ο
μοναδικός συνδυασμός ICS/
LABA & LAMA που χορηγείται
μέσα από συσκευές ίδιου τύπου, προσφέροντας σημαντική,
κλινικά αντιληπτή βελτίωση της
πνευμονικής λειτουργίας όλο το
24ωρο (FEV 24ωρου), συγκριτικά με τη θεραπεία με Relvar. Η χορήγηση γίνεται μέσω της
Ellipta, μιας καινοτόμου, εύκολης στη χρήση εισπνευστικής
συσκευής ξηράς κόνεως (DPI), η οποία βοηθά τους ασθενείς
να λαμβάνουν σωστά την αγωγή τους. Έχει αποδειχθεί ότι με
την εισπνευστική συσκευή Ellipta οι ασθενείς κάνουν σημαντικά λιγότερα κρίσιμα σφάλματα, σε σχέση με άλλες συχνά
χρησιμοποιούμενες συσκευές στη ΧΑΠ.
Το Relvar ενδείκνυται για τη συμπτωματική αντιμετώπιση ενηλίκων με ΧΑΠ με FEV1<70% της προβλεπόμενης φυσιολογικής
τιμής (μετά από χρήση βρογχοδιασταλτικού) με ιστορικό παροξύνσεων, παρά την τακτική θεραπεία με βρογχοδιασταλτικά.
Το Incruse ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Pasta del Capitano φυτική

οδοντόπαστα Natural Herbs
Μια οδοντόπαστα σε σύνθεση Gel με φυτικά εκχυλίσματα τα
οποία παρέχουν ολοκληρωμένη υγιεινή και προστασία. Η ξεχωριστή της σύνθεση περιέχει: SulfetalZn, αυθεντικό μόριο
ψευδάργυρου με καθαριστικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες,
Whitehorn, IcelandicLichen, Εχινάκεια και Asiatic Pennywort,
φυσικό αποσυμφορητικό με μαλακτικές ιδιότητες που βοηθούν
στην προστασία και την αποκατάσταση των ούλων, καθώς και
micro-granules που μειώνουν την πλάκα ακόμα και ανάμεσα
στα δόντια. Δεν περιέχει Parabens, Triclosan, Sodium Lauryl
Sulfate (SLS), συντηρητικά (formaldehyde).
H Pasta del Capitano κυκλοφορεί σε συσκευασία των 75ml
και σε συσκευασία ταξιδίου 25ml.
Από τη Health Plus

Από Glaxo Smilth Kline

Νέοι ορίζοντες για την απώλεια
βάρους από τη Health Sign
Στη διαχείριση της παχυσαρκίας, η αύξηση του μεταβολισμού
μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυαστεί με την
αντιμετώπιση της φλεγμονής στο λιπώδη ιστό.
Το SUPER ANTIOXIDANT περιέχει κατεχίνες του πράσινου τσαγιού και ρεσβερατρόλη, οι οποίες βοηθούν στην κατανάλωση των
επιπλέον θερμίδων της τροφής αλλά και στην ταχύτερη καύση
του λίπους.
Το HS OREGANO OIL περιέχει καρβακρόλη του ριγανελαίου, η
οποία αναστέλλει την παραγωγή νέων λιποκυττάρων, ενώ παράλληλα μειώνει τα επίπεδα του φλεγμονώδους παράγοντα TNFa και
καταπολεμά τα βακτήρια του εντέρου που παράγουν λιποπολυσακχαρίτες. Το ποσό της καρβακρόλης που έχει χρησιμοποιηθεί
στις μελέτες απώλειας βάρους είναι 222mgr για ημερήσιες δίαιτες
των 2000 θερμίδων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Emergen-C®: Ενισχύστε

το
Ανοσοποιητικό
σας και
γεμίστε
Ενέργεια!

Ένα νέο προϊόν για την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού και την απελευθέρωση ενέργειας ήρθε και
στην Ελλάδα, από τη Pfizer Consumer Healthcare. Το EmergenC® είναι συμπλήρωμα διατροφής
που παρέχει στον οργανισμό
1000mg βιταμίνη C, βιταμίνες,
μέταλλα και ιχνοστοιχεία με ένα
απολαυστικό και γευστικό τρόπο.
Το Emergen-C® είναι διαθέσιμο
σε δυο υπέροχες γεύσεις, Πορτοκάλι και Λεμόνι και διατίθεται
σε φακελάκια αναβράζουσας
σκόνης, που διαλύεται εύκολα
και γρήγορα στο νερό. Κάθε φακελάκι περιέχει 1000mg βιταμίνης
C,αυξημένα επίπεδα βιταμινών
του συμπλέγματος Β, μαγγάνιο,
ψευδάργυρο και μαγνήσιο.

Sildenafil από τη Lyofin
Καινούργιοι ορίζοντες...
Καινούργιες γραμμές
Έχοντας μια πολυετή εμπειρία και μια πετυχημένη πορεία στο χώρο του φαρμάκου, ο όμιλος εταιριών FINIX,
(Finixfarm – Lyofin – Vivax) κάνει καινούρια ανοίγματα
και καινούριες βλέψεις και στο χώρο του φαρμακείου.
Εστιάζοντας λοιπόν στις απαιτήσεις της εποχής και θέτοντας σαν βάση την ευρηματικότητα, την αποδοτικότητα
και την αποτελεσματικότητα, η σιλντεναφίλη της εταιρίας
Lyofin μπαίνει δυναμικά στον χώρο αυτό. Καινούρια
φάρμακα, καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά
και αποτελεσματικά συμπληρώματα διατροφής ακολουθούν για να προστεθούν στην επιτυχημένη φαρέτρα
του ομίλου.

Από τη Pfizer Consumer Healthcare

Gel Fastum Care

Το νέο καταπραϋντικό
γαλάκτωμα
To Fastum Care είναι ένα καταπραϋντικό γαλάκτωμα – Gel με συνδυασμό 5 φυσικών συστατικών, τα
οποία προσφέρουν αίσθηση ανακούφισης. Έχει καταπραϋντικές
ιδιότητες και παρέχει ένα αίσθημα ανακούφισης και φροντίδας ενώ βοηθά στην αποκατάσταση της εμφάνισης του δέρματος, ακόμη και όταν η φυσική άσκηση και ο αθλητισμός
μπορεί να τη μεταβάλλει. Κατά την εφαρμογή στο δέρμα,
απορροφάται γρήγορα χωρίς να είναι λιπαρό ή να αφήνει
κατάλοιπα. Είναι κατάλληλο για παιδιά 3+ και για ενήλικες.
Από τη Menarini Hellas
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προϊόντα υγείας

Νέα σειρά βιταμινούχων

Νέα κρέμα BIAFIN®

Ο ειδικός στην
ανάπλαση του
δέρματος
Η Νο1 κρέμα για την ανάπλαση
του δέρματος στη Γαλλία, μετρώντας ήδη 40 χρόνια κλινικής
αποτελεσματικότητας, έφτασε
στο ελληνικό φαρμακείο. Η
κρέμα BIAFIN® είναι ο απαραίτητος σύμμαχος της ευαίσθητης
και ερεθισμένης επιδερμίδας και
προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από τη δράση του ήλιου, τη
θερμότητα και τους ερεθισμούς
τριβής, επιταχύνοντας τη φυσική
ανάπλασή της. Περιέχει τρολαμίνη, η οποία ενυδατώνει,
ανακουφίζει άμεσα από καψίματα και ερεθισμούς που προκαλεί ο ήλιος, η
θερμότητα ή η τριβή και επιταχύνει έως και 30%
τη διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας. Επιπλέον, βοηθά στην επούλωση και προστασία
της ερεθισμένης επιδερμίδας από εξωτερικούς
παράγοντες. Διαθέτει ευχάριστο άρωμα και ανάλαφρη υφή.
Από την Johnson & Johnson

GUM Afta Clear Μια

συμπληρωμάτων διατροφής
Sustenium από τη Menarini
Hellas

Το Sustenium Colors of Life
ΜΙΧ 5 απευθύνεται σε όσους
θέλουν να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς με
την ημερήσια λήψη του εξασφαλίζουμε τη λήψη 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών,
όπως συστήνει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, από 5 διαφορετικά χρώματα. Διατίθεται σε μορφές
για ενήλικες και παιδιά.
Το Sustenium Plus είναι ιδανικό για
ενίσχυση ενέργειας σε ανθρώπους
που ασχολούνται με σπορ ή έχουν
πολύ απαιτητική καθημερινότητα
και επομένως νοιώθουν κόπωση.
Παρέχει 5gr αμινοξέων σε ένα μόνο φακελάκι για τόνωση, ενώ ισχυροποιεί
το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στη βιταμίνη C.
Το Sustenium Μαγνήσιο & Κάλιο είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με
μαγνήσιο και κάλιο εμπλουτισμένο με βιταμίνη C. Είναι ιδανικό για την ενυδάτωση και αποκατάσταση ηλεκτρολυτών σε περιόδους έντονης ζέστης
και εφίδρωσης.
Το Sustenium Πολυβιταμινούχο 100 είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και
χορηγείται σε περίπτωση έλλειψης βιταμινών ή όταν το σώμα έχει αυξημένη
ανάγκη από τα μικροθρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο προϊόν.

σειρά ενάντια στις στοματικές πληγές

Η GUM®, μία από τις κορυφαίες μάρκες παγκοσμίως στον τομέα της στοματικής υγιεινής, παρουσιάζει την Afta Clear,
την πλήρη σειρά προϊόντων σχεδιασμένη για τη θεραπεία των στοματικών αφθών, η οποία αποτελείται από gel, στοματικό διάλυμα και spray. Τα ειδικά συστατικά
φυσικής προέλευσης της σειράς GUM Afta
Clear προστατεύουν την πληγείσα περιοχή
από εξωτερικούς παράγοντες και απαλύνουν
γρήγορα τον πόνο. Το αίσθημα ανακούφισης
παρέχεται από τις πρώτες εφαρμογές, ενώ η
επούλωση είναι γρήγορη και αποτελεσματική.
Η σειρά απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά
(άνω των 6 ετών) που υποφέρουν από στοματικές πληγές και θέλουν να ζήσουν την κάθε
στιγμή χωρίς περιορισμούς.
Από τη Pharmathen
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MHN ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΙΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΑΦΘΕΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΑΧΕΙΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ

GUM AftaClear
®

ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΖΕΙΤΕ

AFTA – K01 - 0117

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΤΟ ΝΕΟ GUM® AftaClear
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΎΦΙΣΗ
Χάρη στον σχηματισμό μεμβράνης, η φυσική διαδικασία επούλωσης ενισχύεται, η δυσφορία
ανακουφίζεται γρήγορα και η στοματική άφθα επουλώνεται με ένα φυσικό και ασφαλή τρόπο.
Προάγει την επούλωση χωρίς να προκαλεί ερεθισμό, δεν περιέχει αλκοόλ και δεν πονάει, καίει,
μουδιάζει ή προκαλεί ξηροστομία. Το GUM® AftaClear είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό στην
απομόνωση και προστασία της πληγείσας περιοχής, επιτρέποντας την άμεση, γρήγορη και με
διάρκεια ανακούφιση από τον πόνο, καθώς και την αποτελεσματική επούλωση.
Το ΝΕΟ GUM® AftaClear, διατίθεται σε μορφές Gel, Spray και Στοματικού Διαλύματος.

NΕΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Cyclo 3 Fort για τη

προϊόντα υγείας

Urisanol Flash για

την ουρολοίμωξη

φλεβολεμφική ανεπάρκεια
Το Cyclo 3 Fort δρα συνεργιστικά στα τρία συστήματα
που προσβάλλονται στη φλεμβολεμφική ανεπάρκεια.
Μειώνει σημαντικά την ένταση του πόνου, το βάρος,
την παραισθησία, τις κράμπες και τη φλεβική χωρητικότητα. Το φυτικής προέλευσης Cyclo 3 Fort περιέχει εκχύλισμα Ruscus, βιταμίνη C και εσπεριδίνη,
και βοηθά αποτελεσματικά στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας.
Από τη Pierre Fabre Farmaka

Το Urisanol flash είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που προσφέρει
άμεση ανακούφιση στις λοιμώξεις του ουροποιητικού. Περιέχει κράνμπερι σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια. Η σκληρή κάψουλα περιέχει το
εκχύλισμα κράνμπερι το οποίο αποδίδει 36mg προανθοκυανιδινών (PAC),
δηλαδή τη συνιστώμενη δόση για βακτηριοκτόνο δράση, ενώ η μαλακή
κάψουλα περιέχει συνδυασμό 5 αιθέριων ελαίων: μέντα, γαρύφαλλο,
θυμάρι, λεβάντα και κανέλα Κεϋλάνης. Συνίσταται η θεραπεία 5 ημερών.
Από τη Pierre Fabre Farmaka

HELENVITA ANTI HAIR LOSS Ενάντια

στην τριχόπτωση

Η Pharmex με τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης HELEN VITA ANTIHAIR LOSS έρχεται
να ανατρέψει τα δεδομένα στην υποστηρικτική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Συνδυάζει παραδοσιακές ουσίες (καφεΐνη,
Urea, Arganoil) με καινοτόμες ουσίες (Redensyl®, Auxinatricogena ®) και με κλινικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα,
καταφέρνει να αναστείλει την τριχόπτωση αλλά και να ωθήσει τη δημιουργία νέας τρίχας.
Η σειρά αποτελείται από τα εξής προϊόντα:
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS TONIC LOTION 100ml
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS TONIC MEN SHAMPOO 200ml
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS TONIC WOMEN SHAMPOO 200ml
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS TONIC MASK 150ml
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS TONIC GEL 100ml
HELEN VITA ANTI HAIR LOSS Vitamin 60 caps
Από τη Pharmex
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ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΟ-ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

RUSCUS ACULEATUS
HESPERIDIN METHYL CHALCONE
ASCORBIC ACID

3πλή δύναμη

για πλήρη
ανακούφιση
των κάτω άκρων

ΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΟ

ΑΓΓΕΙΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

μειώνει σημαντικά:

• την ένταση πόνου • τις κράμπες • το βάρος στα πόδια • το οίδημα
CYCLO 3 FORT καψάκια σκληρά - Dry Ruscus extract titrated in sterolic heterosides 150,0 mg, Hesperidin methyl chalcone 150,0 mg, Ascorbic acid 100 mg. Θεραπευτικές ενδείξεις: Ενδείκνυται σε ενήλικες: Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία
στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Διαταραχές εναποθήκευσης σιδήρου (μεσογειακή αναιμία, αιμοχρωμάτωση, σιδηροβλαστική αναιμία) λόγω της παρουσίας ασκορβικού οξέος στη σύνθεση του φαρμακευτικού προϊόντος. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Προειδοποίηση: Εάν εμφανισθεί διάρροια, διακόψτε την αγωγή.
Παρέμβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις: Το ασκορβικό οξύ ως αναγωγικό μέσο μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, όπως ο προσδιορισμός γλυκόζης αίματος, χολερυθρίνης, δράσης των τρανσαμινασών, γαλακτικού και άλλες. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει αζωχρωστική [sunset yellow FCF (E110)] και μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή με τροφές. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Aνεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν
παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται σύμφωνα με την ταξινόμηση οργανικού συστήματος MedDRA και απαριθμούνται παρακάτω 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). Οι πιο συχνά
αναφερόμενες είναι διάρροια και κοιλιακό άλγος. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές: Αϋπνία. Σπάνιες: Νευρικότητα. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες: Ίλιγγος. Αγγειακές διαταραχές: Σπάνιες: Περιφερική ψυχρότητα, Φλεβικό άλγος. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Διάρροια, μερικές φορές σοβαρή (συσχετιζόμενη με κίνδυνο απώλειας
βάρους και διαταραχές υγρών/ηλεκτρολυτών, εφόσον ακολουθείται η θεραπεία), γρήγορα αναστρέψιμη με τη διακοπή της θεραπείας. Κοιλιακό άλγος. Όχι συχνές: Δυσπεψία, Ναυτία. Σπάνιες: Γαστρεντερική διαταραχή, Αφθώδης στοματίτιδα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη. Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: Ερύθημα, Κνησμός. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Όχι συχνές: Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν αυθόρμητα (συχνότητα: μη γνωστή): Διαταραχές του γαστρεντερικού: Έχει εξακριβωθεί αναστρέψιμη, ιδιοπαθής λεμφοκυτταρική, μικροσκοπική
κολίτιδα σε ορισμένες περιπτώσεις (ή σε ορισμένους ασθενείς). Γαστραλγία. 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. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: PIERRE FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγ. Παρασκευή – Αθήνα Τηλ.: 210 7234582 Fax: 210 7234589. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 44408/11-9-2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 4-11-1994. Ημερομηνία
ανανέωσης: 11-9-2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 04/2017. Λιανική τιμή: CYCLO 3 FORT CAPS (150+150+100)MG/CAP ΒΤ x 30(BLIST 3 x10): 5,07 €. Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.
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ΛΕΜΦΟΤΟΝΙΚΟ

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

Λ. Μεσογείων 350,
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

TOPDIET

Το top model
της διατροφής
για απώλεια βάρους
Το TopDiet βασίζεται στη μέθοδο της
υποκατάστασης
γευμάτων με λίγες
θερμίδες, η οποία
αποδεδειγμένα
οδηγεί στην απώλεια κιλών. Αποτελεί ένα πλήρες
και ισορροπημένο
γεύμα, με 23 βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε
πρωτεΐνες είναι ιδιαίτερα χορταστικό. Με κάθε
συσκευασία, η απώλεια
βάρους μπορεί να φτάσει
μέχρι 2 κιλά. Διατίθεται
σε δύο γεύσεις: βανίλια
και σοκολάτα.
Από τη Power Health

Δύο νέα συμπληρώματα
διατροφής

από τη PLA PHARMACEUTICALS
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δύο νέα συμπληρώματα διατροφής
από την εταιρεία PLA PHARMACEUTICALS.
- Το σιρόπι UNCADEP® για την ύφεση των συμπτωμάτων του
ξηρού και του παραγωγικού βήχα. Έχει ως κύρια συστατικά τη
δροσέρα, το θυμάρι, την καστανιά και το ιαπωνικό πολύγωνο
που εμφανίζουν σπασμολυτικές, αντισπασμωδικές, αποχρεμπτικές, μαλακτικές και αντιβηχικές ιδιότητες. Περιέχει επίσης
εχινάκεια, ουκνάρια, αλθέα και πρόπολη με γνωστή αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική και ανασοδιεγερτική δράση.
- Τ ο ΖΕΤΑ COLEST® που συμβάλει στη ρύθμιση των επιπέδων
των λιπιδίων του αίματος. Με προηγμένη σύνθεση συνδυασμού
συστατικών: μονακολίνης Κ (από τη μαγιά του κόκκινου ρυζιού),
γκουγκουλστερολών, πολυκοζανολών και σιλυμαρίνης, που
προέρχονται από το guggul, το ζαχαροκάλαμο και το γαϊδουράγκαθο αντίστοιχα. Συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων των
λιπιδίων του αίματος αλλά εμφανίζει και μια αποτελεσματική
προστατευτική δράση στα ηπατοκύτταρα, όχι μόνο προάγοντας
την αναγέννησή τους αλλά και εμποδίζοντας τις τοξίνες να διεισδύσουν σε αυτά και να τα καταστρέψουν.
Από τη PLA PHARMACEUTICALS

Daflon 500mg
Ολοκληρωμένη ανακούφιση των
συμπτωμάτων τη χρόνιας φλεβικής
νόσου
Το daflon 500mg, προσφέρει ισχυρή ανακούφιση, σε κάθε στάδιο
της νόσου, προλαμβάνοντας την εξέλιξη της. Αποτελείται από πέντε
φυσικά φλαβονοειδή, ουσίες που προέρχονται από τα εσπεριδοειδή,
με αποδεδειγμένη δράση στην καλή λειτουργία των φλεβών.
Η Servier Hellas,αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες ανάγκες των φαρμακοποιών, αναπροσαρμόζει την εμπορική πολιτική
της εκδίδοντας εκπτωτικό κουπόνι που παρέχει 20% έκπτωση για παραγγελία 50 τεμαχίων Daflon 500mg 30tabs (ΧΦΝ) και
εξαργυρώνεται στις φαρμακαποθήκες.
Η ΠΧΠ του προϊόντος βρίσκεται στη σελίδα 53.
Από τη Servier
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Η σειρά Vencil daktylon

SUPERFOODS® MEMOACT

Για περιποιημένα άκρα

Για μέγιστες πνευματικές
επιδόσεις
Το νέο συμπλήρωμα διατροφής,MEMOACT, της
SUPERFOODS® είναι ιδανικό για περιόδους αυξημένων
πνευματικών απαιτήσεων
και πνευματικής κόπωσης
σε κάθε ηλικία, καθώς ενισχύει τη συγκέντρωση και
τη μνήμη, ενώ προσφέρει
πνευματική τόνωση. Περιέχει
συμπυκνωμένα φυτικά εκχυλίσματα με ενεργά συστατικά,
σε ελεγμένη περιεκτικότητα
και με τεκμηριωμένη δράση:
κόκκους κακάο, πηγή θεοβρωμίνης, που συμβάλλουν
στην υγιή νοητική λειτουργία
και την ενίσχυση της μνήμης,
ελευθερόκοκκο, πηγή ελευθεροσίδων, για πνευματική
διαύγεια, πράσινο τσάι, πηγή πολυφαινολών και καφεΐνης, που συντελεί στη βελτίωση της λειτουργικής μνήμης και ιπποφαές, πηγή
βιταμίνης C, που καταπολεμά το οξειδωτικό στρες. Διατίθεται σε
πόσιμο διάλυμα με ευχάριστη γεύση κακάο.

Η Vencil daktylon είναι μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων επιστημονικής έρευνας, που δημιουργήθηκε για
να φέρει την υγεία και την ομορφιά στα άκρα, βοηθώντας
τα να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή καταπόνηση.
Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα με φυσικά συστατικά,
χωρίς parabens, ελεύθερα αλλεργιογόνων.

Από τη SUPERFOODS

SUPERFOODS® OSTEOAID Μοναδική

καινοτομία και φυσική λύση για υγιείς αρθρώσεις

Το νέο συμπλήρωμα διατροφής, OSTEOAID, της SUPERFOODS® είναι η φυσική λύση
για την υγεία των αρθρώσεων. Περιέχει ΝΕΜ® (Natural Eggshell Membrane), το
καινοτόμο συστατικό, υψηλής τεχνολογίας που προέρχεται από τη μεμβράνη από το
κέλυφος του αυγού, η οποία περιλαμβάνει συστατικά που υπάρχουν στο ανθρώπινο
σώμα (υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολλαγόνα). Ο υψηλής τεχνολογίας συνδυασμός των συστατικών του έχει τεκμηριωμένες ευεργετικές ιδιότητες
που υποστηρίζονται από 8 κλινικές μελέτες: μείωση πόνου, μείωση δυσκαμψίας,
προστασία χόνδρου και καλύτερη επαναφορά μετά από την άσκηση. Σημαντικά
οφέλη παρατηρούνται εντός 7-10 ημερών, ενώ συνεχής μείωση των συμπτωμάτων
παρατηρείται ακόμα και 90 ημέρες μετά τη χρήση του.
Από τη SUPERFOODS
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Sofargen®Spray

όλα σε ένα για τις πληγές!
Το Sofargen Spray είναι ένα
σύγχρονο, ιατροτεχνολογικό
προϊόν με επουλωτική δράση
και περιέχει καολίνη και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη. Ο καολίνης καλύπτει το τραυματισμένο δέρμα δημιουργώντας μία
προστατευτική κρούστα, ενώ
ταυτόχρονα απορροφά όλο τα
εξιδρώματα διατηρώντας την
πληγή στεγνή. Η αργυρούχος
σουλφαδιαζίνη χάρη στην ευρεία αντιμικροβιακή της δράση
(Gram+, Gram-, αναερόβια)
αποτρέπει τη μόλυνση του
τραύματος.
Η σύνθεση του Sofargen®Spray
δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει τη φυσική επούλωση,
με ασφάλεια. Περιέχει 125ml για περισσότερους ψεκασμούς και
ως προωθητικό βουτάνιο, φιλικό στο περιβάλλον.
®

Από τη WinMedica

VENCIL DAKTYLON
Tired legs gel

Για τις
φλεβικές
διαταραχές
των άκρων
Το VENCIL DAKTYLON Tired
legs gel ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεβικής νόσου
και βοηθά στην αντιμετώπιση των
ήπιων φλεβικών διαταραχών των
άκρων, το αίσθημα βάρους και
δυσφορίας. Περιέχει β – εσκίνη, μενθόλη, εκχύλισμα
οξυμυρσίνης, αλόη και προβιταμίνη Β5. Κατάλληλο για
κιρσούς, φλεβίτη, πρησμένα άκρα, αίσθημα βάρους,
συμπτωματική αντιμετώπιση των μυϊκών τραυματισμών
και διαστρεμμάτων, τοπικά οιδήματα και αιματώματα
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, ξεκουράζει και χαλαρώνει τα πρησμένα άκρα, τις βαριές
γάμπες και ανακουφίζει από τους μυϊκούς και σκελετικούς πόνους.
Από τη VENCIL

Rerotal®- Retoblock® ...και

ρυθμίστε τη
σωστή κίνηση στην τουαλέτα
Το Rerotal®και το Retoblock® είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα με μοναδική και πρωτοποριακή σύνθεση, τα οποία ρυθμίζουν το εντερικό περιεχόμενο, επαναφέροντας στο
φυσιολογικό, το ρυθμό κενώσεων σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας και διάρροιας αντίστοιχα, δρώντας με φυσιολογικό τρόπο.
Το Retoral® περιέχει ψύλλιο και πολυαιθυλενογλυκόλη, τα οποία χάρη στην ιδιότητά τους
να απορροφούν νερό, διογκώνουν και μαλακώνουν το εντερικό περιεχόμενο και διεγείρουν με φυσικό τρόπο την περισταλτικότητα του εντέρου. Η συνεργική δράση των δύο
αυτών συστατικών το καθιστούν αποτελεσματική και ασφαλή λύση για την αντιμετώπιση
της χρόνιας και περιστασιακής δυσκοιλιότητας, καθώς και για περιπτώσεις που απαιτείται
μία εύκολη κένωση, όπως αιμορροΐδες, ραγάδες ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
Το Retoblock® περιέχει καολίνη και φρουτο-ολιγοσακχαρίτες. Ο καολίνης σταθεροποιεί
το εντερικό περιεχόμενο απορροφώντας υγρά και επιβλαβείς ουσίες όπως βακτήρια και
εντεροτοξίνες, ενώ οι φρουτο-ολιγοσακχαρίτες αποκαθιστούν την εντερική χλωρίδα,
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διάρροιας.
Διατίθενται σε φακελίσκους με σκόνη που διαλύεται στο νερό, με ευχάριστη γεύση. Χορηγούνται σε ενήλικες και παιδιά,
από 6 ετών και άνω το Retoral®,και από 3 ετών και άνω το Retoblock®.
Από τη WinMedica
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ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,
Πώς οι Εταιρείες
στηρίζουν το Φαρμακείο;
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Την ώρα που οι περισσότεροι φαρμακοποιοί
προσπαθούν να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές
στην καθημερινή τους πρακτική για ν’
αντιμετωπίσουν την πτώση του τζίρου τους, το
PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
σε αυτό το αφιέρωμα θα προσπαθήσει να ανάψει
«τα φώτα της δημοσιότητας» στην κατηγορία
αυτοθεραπεία.
Τι ευκαιρίες υπάρχουν για την ανάπτυξη της
κατηγορίας; Πώς στηρίζουν οι εταιρείες το
φαρμακείο;
Ανακαλύψτε τις μαρτυρίες των ειδικών….

Ο

ι απαιτήσεις των ασθενών
που είναι και καταναλωτές
έχουν εξελιχθεί. Είναι όλο
και περισσότερο ενημερωμένοι και θέλουν να πάρουν τη φροντίδα
της υγείας τους στα χέρια τους, χωρίς να
καταφύγουν απαραίτητα σε μια επίσκεψη
στο γιατρό.

Αυτοθεραπεία ένα μοχλός
ανάπτυξης για το φαρμακείο
Εκατοντάδες τα προϊόντα για μικροπροβλήματα υγείας όπως για δερματολογικά, για τον πόνο, το αναπνευστικό, το
πεπτικό, το κυκλοφορικό, τα γυναικολογικά προβλήματα τα οφθαλμολογικά, οι
βιταμίνες …κ. α. Τα Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα κατέχουν
περίπου το 13%, κατά ΜΟ, του τζίρου του
Ελληνικού φαρμακείου. Στην Ευρώπη
αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο
με ένα ΜΟ που φθάνει το 32% και μάλιστα
σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία
και η Σουηδία φθάνει και στο 40%, αφού
οι τιμές είναι τουλάχιστον 3 φορές επάνω
από την Ελλάδα.
Υπάρχει λοιπόν μια προοπτική ανάπτυξης
των ΜΗΣΥΦΑ και στη χώρα μας;

Πάνω απ’ όλα η επικοινωνία
Τα ΜΗΣΥΦΑ και γενικά τα προϊόντα αυτοθεραπείας αποτελούν πραγματικά μια
ευκαιρία ανάπτυξης για το φαρμακείο,
αρκεί ο φαρμακοποιός να πάρει στα χέρια του τη διαχείριση της επικοινωνίας
τους προς τον ασθενή πελάτη.
Πρόκειται για μια ολόκληρη στρατηγική
marketing που όχι μόνο επικεντρώνεται
στη λεκτική τους επικοινωνία, αλλά και
στην οπτική τους επικοινωνία στο χώρο
πώλησης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο
concept στο χώρο με ένα μήνυμα: «Μπορώ να επιλέξω και ο φαρμακοποιός μου
θα με συμβουλέψει».
Δημιουργώντας λοιπόν στο χώρο πώλησης δίπλα από τον πάγκο εξυπηρέτησης,
μια γωνία ελεύθερης πρόσβασης των
προϊόντων αυτοθεραπείας σε ραφιέρες
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ή γόνδολες, με την κατάλληλη σήμανση του θέματος υγείας, είναι δεδομένο
ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κυρίως
από την αυθόρμητη επιλογή προϊόντος.
Απαραίτητη όμως η σήμανση «Ζητήστε
τη συμβουλή του φαρμακοποιού σας».
Για κάθε κατηγορία προϊόντων πρέπει
ν’ αναγράφεται στο ράφι η πάθηση στην
οποία ανταποκρίνονται, να υπάρχουν οι
τιμές σε όλα τα προϊόντα και φυσικά τα
έντυπα ενημέρωσης των εταιρειών.
Αναμφισβήτητα, η εξασφάλιση της κατάλληλης επιλογής του καταναλωτή και η
συμβουλή υγείας, παραμένουν οι βάσεις
της επικοινωνίας στο φαρμακείο και η
προσέγγιση του πελάτη είναι απαραίτητη
όποιος και αν είναι ο τύπος της ζήτησης.
Από μαρτυρίες φαρμακοποιιών πάνω
από 1 περίπτωση στις 5, οι ασθενείς ζητούν ένα προϊόν που δεν είναι κατάλληλο
γι’ αυτούς! Παράλληλα αυτή η προσέγγιση του πελάτη και ο διάλογος μαζί του
δίνει την ευκαιρία στο φαρμακοποιό να
προτείνει κάτι συμπληρωματικό για αποτελεσματικότερη θεραπεία και φυσικά
για μεγαλύτερο όφελος για τον ασθενή.

Selfcare
Η νέα αυτοθεραπεία

Δυστυχώς η πραγματικότητα μας διαψεύδει!

Από την άλλη οι εταιρείες έχουν πραγματικά επικεντρωθεί στην επικοινωνία
με τον καταναλωτή μέσω των ΜΜΕ
και κυρίως της τηλεόρασης. Εύλογα το
επιχείρημα τους είναι ότι «οδηγούν τον
πελάτη στο φαρμακείο».
Μήπως θα πρέπει να φοβόμαστε, μετά
την αποτυχία του concept διακίνησης των
ΓΕΔΙΦΑ στην ευρεία διανομή, την τετελεσμένη απώλεια του μονοπωλίου των
κανονικών ΜΗΣΥΦΑ από το φαρμακείο
και την παράλληλη διακίνησή τους στα
καταστήματα ευρείας διανομής;
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SOS Κίνδυνος…
Οι ειδικοί προειδοποιούν συνεχώς και
ανάμεσα τους και τα στελέχη των συλλογικών φορέων: τα ΜΗΣΥΦΑ είναι
φάρμακα και η ανεξέλικτη χρήση τους
επιφυλάσσει κινδύνους. Οι ασθενείς όσο
και αν είναι ενημερωμένοι, δεν έχουν τις
γνώσεις και την κρίση για τη λήψη τους.
Ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός πρέπει να
τους δώσουν την κατάλληλη συμβουλή
για τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους
χορήγησης τους.
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Όσοι ταυτίζουν την αυτοθεραπεία μόνο
με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, το αναθεωρούν με ένα νέο ορισμό.
Σήμερα, η πρακτική που ταιριάζει σε μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπεύθυνης κατανάλωσης ονομάζεται selfcare
και αποτελεί μια πραγματική ώθηση
για την οικονομική δραστηριότητα του
Φαρμακείου.
Είναι αλήθεια, ότι αυτή η διεύρυνση της
κατηγορίας της αυτοθεραπείας, με το να
μην περιορίζεται πλέον μόνο στα ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα, έχει κάθε συμφέρον να
συμβάλλει στην τρέχουσα ανάπτυξη της
αγοράς των φαρμακείων.
Εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια, έχει
επιτευχθεί αξιόλογη ανάπτυξη της αυτοθεραπείας σε προϊόντα που οι καταναλωτές θεωρούν προϊόντα για την υγεία
γενικότερα. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι
δεν καταφεύγουν πλέον σε θεραπείες
μόνο με φάρμακα. Επίσης, θεωρούνε
τα προϊόντα, όπως τα συμπληρώματα
διατροφής, η φυτοθεραπεία... κ.ά., ως
ολοκληρωμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όχι ιδιαιτέρως
σοβαρών, όπως πονοκεφάλους, κρυολογήματα ή πονόλαιμο. Όσο για διαταραχές, όπως προβλήματα ύπνου ή άγχος,
οι μισοί προτιμούν να «περιμένουν να
περάσει», ενώ οι άλλοι καταφεύγουν

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

στον Φαρμακοποιό τους για να ζητήσουν
τη συμβουλή και την αγωγή που τους
ταιριάζει περισσότερο.
Η επιλογή του Φαρμακείου γίνεται πάντα
με γνώμονα την απόσταση, δηλαδή το πιο
κοντινό φαρμακείο, και φυσικά τις τιμές.
Η ποιότητα της υποστήριξης και της προσφοράς είναι επίσης βασικά κριτήρια.
Ο φαρμακοποιός είναι, μετά τον ιατρό,
πρώτος στη λίστα με τους επαγγελματίες
υγείας που οι ασθενείς εμπιστεύονται και
ζητάνε συμβουλές και αυτό από μόνο του
αποτελεί ένα «γερό χαρτί» στα χέρια του.
Είναι λοιπόν ευκαιρία για το φαρμακείο
να εντείνει τις ενέργειες προβολής στα
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και
γενικά στα προϊόντα selfcare, καθώς
και να κατευθύνει τους πελάτες του στη
σωστή επιλογή προϊόντων για θεραπεία
και πρόληψη.
Συνεπώς ο Φαρμακοποιός αποτελεί
ένα στοιχείο «κλειδί» για το μέλλον της
αυτοθεραπείας και προσδοκά από τις
εταιρείες περισσότερη υποστήριξη στο
σημείο πώλησης ιδιαίτερα σε ενέργειες
του trade marketing, όπως είναι το merchandizing, η εκπαίδευση της ομάδας
του, η οργάνωση προβολών… κ.ά.

Συμπεράσματα
Αδιαμφισβήτητο λοιπόν συμπέρασμα ότι
το φαρμακείο πρέπει να είναι το μοναδικό σημείο πώλησης των προϊόντων
αυτοθεραπείας που θα εγγυάται την
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση τους
και συνεπώς το όφελος για τον ασθενή.
Το τι θα γίνει όμως στο άμεσο μέλλον
κανείς δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει!
Εκείνο που είναι σίγουρο και υπάρχουν
παραδείγματα και από άλλες χώρες, είναι
ότι αν τελικά το φαρμακείο κατορθώσει
και αναδείξει ακόμη περισσότερο τον
επιστημονικό του ρόλο δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Έχει το πλεονέκτημα της
εύκολης πρόσβασης και της μεγάλης
διασποράς στην επικράτεια, γνωρίζει και έχει καλλιεργήσει ανθρώπινες

Πρωτόκολλο φροντίδας και συμβουλής

σχέσεις με τους πελάτες του και γενικά
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την
επιστημονική αναγνώριση από το κοινό.
Αν παράλληλα κατορθώσει να έχει και
εμπορικά αποδοτικές σχέσεις με τους
προμηθευτές τους καθώς και τη βοήθεια
των εταιρειών στη προβολή και την επικοινωνία των προϊόντων στο φαρμακείο,
τότε σίγουρα θα κρατήσει τα σκήπτρα σε
αυτή την κατηγορία.
Φυσικά αυτό απαιτεί μια διάθεση και μια
επένδυση και από τις δύο πλευρές. Και
εδώ ας τονίσουμε ότι η λέξη «μεταρρύθμιση» δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού.
Οι Φαρμακοποιοί πρέπει να αναλάβουν
δράση για την εξέλιξη του φαρμακείου
και ιδιαίτερα της επικοινωνίας και των
υπηρεσιών προς τον πελάτη και όχι να
αναπολούν μόνο και να λειτουργούν με
τα πρότυπα «μιας παλιάς καλής εποχής».
Πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και ας μας πονάει!
Η κατηγορία προϊόντων αυτοθεραπείας
στα συχνά μικροπροβλήματα υγείας,
καθώς και η πρόληψη ανήκει στο φαρμακείο και πρέπει να τη διεκδικήσει.

Ας δούμε όμως τι μας λένε και οι
εταιρείες;
Ποια είναι τα εργαλεία που προφέρουν για να βοηθήσουν το φαρμακείο, όχι μόνο για να αναπτύξει την
κατηγορία της αυτοθεραπείας, αλλά
και να γίνει ανταγωνιστικό απέναντι
στον κίνδυνο της διάθεσης αυτών
των προϊόντων από άλλα κανάλια
διανομής;

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 34 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

37

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΒΙΑΝ ΑΕ
Επενδύοντας στην εκπαίδευση
και προβολή της αυτοφροντίδας
Από τη ΣΟΦΙΑ ΣΠΙΘΑ,
BU Director, Pharma-FMCG, ΒΙΑΝ ΑΕ

H ΒΙΑΝ ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, διαθέτει ένα ευρύ portfolio προϊόντων τα οποία αποτελούν best
sellers στο χώρο του φαρμακείου.
Συγκεκριμένα, η ΒΙΑΝ ΑΕ διαχειρίζεται το Marketing και τις
Πωλήσεις των εξής brands: DEPON, TONOTIL, NOVALAC,
SUDOCREM, SALONPAS, CANDEREL, JALPLAST,
PENNSAID, TRAVELGUM, DEEP HEAT, ALGESAL, INFACOLIC, GLUCOCARD.
Όλα τα προϊόντα μας διακινούνται στα φαρμακεία και πολλά
καλύπτουν τον χώρο της Αυτοφροντίδας.
Η Αυτοφροντίδα είναι μια τάση που αυξάνεται τόσο διεθνώς
όσο και στην Ελλάδα και στηρίζεται σε 3 σημαντικούς πυλώνες: Φαρμακοποιούς, Ιατρούς και Φαρμακευτικές εταιρίες,
οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να
παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον πολίτη
που είναι και ο τελικός αποδέκτης τους.
O Φαρμακοποιός σήμερα πλέον είναι ο σημαντικότερος
πυλώνας στην αλυσίδα της Αυτοφροντίδας, καθώς είναι
εκείνος που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη και καλείται να
τον συμβουλέψει. Οι Εταιρίες από την άλλη πλευρά, όπως
και η δική μας, μέσω της διαφήμισης στο κοινό, ωθούν τους
πολίτες προς το φαρμακείο. Ωστόσο ο Φαρμακοποιός θα
πρέπει να οργανώσει το φαρμακείο του, ώστε να βοηθήσει
τον ενδιαφερόμενο να βρει εύκολα την κατηγορία, τα προσφερόμενα προϊόντα και να δώσει τη συμβουλή του, αφού
ζητήσει ένα σύντομο ιστορικό του προβλήματος υγείας του.
Προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχουν μέθοδοι που μπορεί
να ακολουθήσει ο Φαρμακοποιός για να οργανώσει, τόσο
το χώρο του φαρμακείου του, όσο και το προσωπικό του.
Το Category Management και Merchandising, οι Βιτρίνες,
η ψηφιακή σήμανση, και η εκπαίδευση του προσωπικού
του, είναι σημαντικές ενέργειες για να αναπτύξει τα προϊόντα αυτοφροντίδας. Παράλληλα, η διοργάνωση events και
προβολών μέσα στο φαρμακείο, σε συνδυασμό με ενέργειες επιμόρφωσης κοινού είναι αποτελεσματικά «εργαλεία»
πώλησης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με την εποχικότητα,
τη συμπληρωματική πώληση, τη δειγματοδιανομή, τις προσφορές τιμής κλπ για τα είδη που επιτρέπεται.
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Για όλα αυτά η ΒΙΑΝ διαθέτει μια έμπειρη και άριστα εξοπλισμένη Ομάδα Πωλήσεων και Marketing, που συμβουλεύει
και καθοδηγεί τους φαρμακοποιούς πελάτες μας, παρέχοντάς
τους σημαντικά εργαλεία εκπαίδευσης και προβολής.
Η ΒΙΑΝ ΑΕ είναι η πρώτη εταιρεία που «έντυσε» βιτρίνες,
τοποθέτησε σταντ και χρησιμοποίησε το Digital Signage στα
Συμπληρώματα Διατροφής με το ΤΟΝΟΤΙL. Επίσης πρότεινε
πακέτα παροχών και υπηρεσιών σε αγορές κλίμακας στα
ΜΗΣΥΦΑ και συνεχίζει, εξοπλίζοντας τους Πωλητές της με
ηλεκτρονικά μέσα, σχεδιάζοντας προγράμματα Category
Management, Merchandising και Προβολές. Η ΒΙΑΝ βρίσκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα Φαρμακοποιό, με ευελιξία και
πρωτοποριακές ιδέες, που υλοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες
του κάθε σημείου.
Συνεπώς η ΒΙΑΝ ΑΕ, ως εταιρία που διαθέτει προϊόντα
ηγέτες στην κατηγορία τους, διαμορφώνει προγράμματα
προβολής και εκπαίδευσης κατάλληλα ανά κατηγορία και
τα στηρίζει μέσω της ομάδας Πωλήσεών της που καλύπτει
7.500 φαρμακεία με direct επισκέψεις και διανέμει τα προϊόντα της μέσα σε 3 μέρες Πανελλαδικά.
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Στοχεύοντας στην ανάδειξη του ρόλου του Φαρμακοποιού
ως Συμβούλου Υγείας
Από την ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΕΛΑ,
Marketing Director Consumer Health

Η Olvos Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής
εταιρείας GALENICA, έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο
καταξιωμένες εταιρίες στον τομέα της αυτοθεραπείας και
φροντίδας της Υγείας, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Συμβούλων και Επιστημόνων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, και έχει κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στην
προτίμηση των συνεργατών της, Ιατρών και Φαρμακοποιών.
H εταιρεία μας, από τη γέννησή της, είναι προσανατολισμένη
στο χώρο του φαρμακείου, αφενός με την ανάπτυξη προηγμένων, υψηλού κύρους και μεγάλης αναγνωρισιμότητας
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διατροφικών
συμπληρωμάτων για τη φροντίδα της υγείας, αφετέρου, με
τη διαχρονική δέσμευσή μας να προάγουμε μια βαθιά σχέση
συνεργασίας και σεβασμού με τον Φαρμακοποιό, που είναι
στοχευμένη στην ανάδειξη του ρόλου του ως «ΕπιστήμοναΣυμβούλου Υγείας».
Είμαστε από τις πρώτες εταιρίες που μετέτρεψαν συνταγογραφούμενο φάρμακο σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και βιώσαμε μαζί
με τους συνεργάτες μας Φαρμακοποιούς το ξεκίνημα της
κατηγορίας των OTC στα πρώτα βήματα. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, αλλά
και γενικά τα προϊόντα υγείας, παρότι διαφημίζονται στο κοινό
μέσα από τα ΜΜΕ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ένα
συνηθισμένο «καταναλωτικό προϊόν» καθώς οποιαδήποτε αγωγή υγείας πρέπει να λαμβάνεται με τη συμβουλή,
εκτίμηση και καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας.
Ο Έλληνας Φαρμακοποιός σήμερα περισσότερο από ποτέ,
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως Σύμβουλος Υγείας, και για
το λόγο αυτό είναι περισσότερο αναγκαία η ενίσχυση των
υπηρεσιών, τόσο από την πλευρά μας σαν εταιρεία προς τον
συνεργάτη μας Φαρμακοποιό, όσο και από τον ίδιο προς τον
ασθενή/καταναλωτή.
Συνεπώς, τους βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων
μας προς τον Φαρμακοποιό αποτελούν η εκπαίδευση, η
προσφορά υπηρεσιών για τη προαγωγή της επιχειρηματικής
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του δραστηριότητας και η ανάδειξη του επιστημονικού και
κοινωνικού ρόλου του.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρουμε την υψηλής ποιότητας επιστημονική ενημέρωση από καλά εκπαιδευμένους
συνεργάτες, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
διαφόρων τύπων όπως: εξειδικευμένες εκδηλώσεις, σχεδιασμένες πάνω στις ανάγκες του Φαρμακοποιού, με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων κάθε φορά ώστε να διευκολύνεται η διαδραστικότητα της εκπαίδευσης, επιστημονικές
εκδηλώσεις σε συνεργασία με φαρμακευτικούς συλλόγους
και φορείς υγείας, τακτικές συναντήσεις επιμόρφωσης για
μικρές ομάδες Φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου.
Διοργανώνουμε διαφόρων ειδών δραστηριότητες εντός
και εκτός φαρμακείου, ειδικά σχεδιασμένες πάνω σε συγκεκριμένη ανάγκη του Φαρμακοποιού, όπως δράσεις για
την ενημέρωση των πελατών του πάνω σε θέματα υγείας,
την επιμόρφωση/εκπαίδευση των πελατών του από ειδικούς επιστήμονες καθώς και εξειδικευμένες συνεργιστικές
δράσεις προσφοράς υπηρεσιών υγείας προς τους πελάτες/
ασθενείς του. Ειδικά σχεδιασμένες είναι επίσης και οι ενέργειες merchandising και προώθησης εντός φαρμακείου.
Μεταξύ των δράσεών μας που στηρίζουν τη φαρμακευτική
κοινότητα, είναι η έκδοση βιβλιογραφικών πονημάτων, με
ιστορική και βιβλιογραφική σημασία, πολλά από τα οποία
έχουν χαρακτηριστεί ως βιβλιογραφικό σημείο αναφοράς.
Το πλέον πρόσφατο έργο, ιδιαίτερης ιστοριοδιφικής αξίας
για τις Ιατροφαρμακευτικές επιστήμες, είναι η «Φαρμακοποιία, Α.Κ. Δαμβέργη» σε ομοιογραφική αναπαραγωγή της
πρωτότυπης έκδοσης του 1899.
Πιστοί στο όραμά μας, διαχρονικά συνεχίζουμε να στεκόμαστε αρωγοί στον Έλληνα Φαρμακοποιό στην απόκτηση
ηγετικού ρόλου ως Σύμβουλος Υγείας και στην πληρέστερη
αξιοποίηση της προσφοράς του στην κοινωνία, στο πλαίσιο
μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας φροντίδας υγείας.
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WIN MEDICA
Καινοτομία, Αποτελεσματικότητα,
Αξιοπιστία
Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΚΙΡΛΗ,
Εμπορικό Διευθυντή της WIN MEDICA
Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι τα προϊόντα αυτοθεραπείας σε όλες τις σύγχρονες αγορές αποτελούν την κυρίαρχη
τάση. Στα πλαίσια αυτά, εταιρείες και φαρμακεία οφείλουν να
προσαρμοστούν και να επιχειρήσουν, αφουγκραζόμενοι τις
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και έχουν να κάνουν με
τις νέες θεραπείες, τις νέες τεχνολογίες και τη διαρκή ανάγκη
για εξοικονόμηση των δαπανών υγείας σε όλες τις χώρες.
Τα φαρμακεία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν όλο και
περισσότερο την ευρύτερη κατηγορία που λέγεται αυτοθεραπεία και όλες τις υποκατηγορίες της, βρίσκοντας έτσι διέξοδο
στα προβλήματα εσόδων, κερδοφορίας και προϊοντικού
χαρτοφυλακίου. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο
φαρμακείο ακολουθούν το ίδιο μοντέλο και η WIN MEDICA
ως μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην
Ελλάδα και 3η μεγαλύτερη ελληνική, εισήλθε στην αγορά
των προϊόντων OTC εδώ και 3 χρόνια με το φαρμακείο να
αποτελεί τον βασικό πυλώνα μιας πολύ μεγάλης επένδυσης
με τρείς βασικούς άξονες που αποκλειστικό στόχο έχουν
το ελληνικό φαρμακείο και την ενίσχυση της θέσης του στη
σύγχρονη εποχή.

Τα βέλτιστα προϊόντα
Όλα τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία μας, είτε πρόκειται
για συμπληρώματα διατροφής για τη σιδηροπενική αναιμία, είτε πολυβιταμινούχα εξειδικευμένα συμπληρώματα,
έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής σε όλα τα στάδια που
ακολουθούν μέχρι να φτάσουν στα ράφια του φαρμακείου.
Υψηλού επιπέδου επιστημονική αξιολόγηση από το ιατρικό
και φαρμακευτικό τμήμα της εταιρείας μας, αλλά και από
εξωτερικούς συμβούλους (γιατρούς και φαρμακοποιούς),
κλινικές μελέτες όπου είναι δυνατόν και ολοκληρωμένες
έρευνες αγοράς για τις ανάγκες που προορίζονται να καλύψουν. Το τρίπτυχο «καινοτομία, αποτελεσματικότητα,
αξιοπιστία» πληρείται από όλα τα προϊόντα της WIN MEDICA
και έτσι νιώθουμε σίγουροι ότι ο φαρμακοποιός συνεργάτης μας θα κερδίσει έναν απόλυτα ικανοποιημένο και πιστό
ασθενή-πελάτη.

Ευέλικτη και πολύ ελκυστική εμπορική
πολιτική για κάθε φαρμακείο
Ο καθορισμός της λιανικής τιμής του προϊόντος, της χον-
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δρικής καθώς και των περιθωρίων κέρδους, γίνονται με
αποκλειστικό κριτήριο το μέγιστο δυνατό όφελος του συνεργάτη μας φαρμακοποιού. Ο σεβασμός στην προσπάθεια του
Φαρμακείου να ανταπεξέλθει στις πολύ δύσκολες συνθήκες
σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση για 8η χρονιά, είναι η
πρωταρχική αξία με την οποία επιχειρούμε. Φροντίζουμε
παράλληλα και την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία με
όλες τις φαρμακαποθήκες, με σκοπό την παροχή ελκυστικών
εκπτώσεων και κινήτρων για τα προϊόντα μας.

Άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο συνεργατών
Στην WIN MEDICA μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για
το επίπεδο γνώσεων και διαρκούς επιμόρφωσης των
συνεργατών μας στα τμήματα πωλήσεων και Μάρκετινγκ
που υποστηρίζουν τα φαρμακεία και τα OTC προϊόντα μας.
Θέλουμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές,
καθώς και την αρτιότερη εκπαίδευση στα φαρμακεία που
συνεργαζόμαστε. Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι μας που
δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου εκπληρώνουν την επιδίωξη μας να αποτελούν έναν υψηλού επιπέδου
συνεργάτη για το κάθε φαρμακείο.
Η WIN MEDICA δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει
το Ελληνικό Φαρμακείο μέσα από προϊόντα αυτοθεραπείας που το αναδεικνύουν για την ποιότητα αλλά και την
ανταγωνιστικότητά του!

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

συνέντευξη

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
στη Superfoods
Αλλαγή σε όλα!
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Εδώ και ένα χρόνο, η κα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΣΑΠΟΓΛΙΔΟΥ ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση
της εταιρείας Superfoods, επανασχεδιάζοντας
τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και
φέρνοντας ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στην αγορά
του Φαρμακείου. Με συνεργασίες, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και με φρέσκες
ιδέες, το 2017 είναι η χρονιά επανεκκίνησης. Ας
δούμε λοιπόν πως συμβάλει η εταιρεία, υπό τη
νέα διεύθυνση, στην ανάπτυξη της αγοράς του
φαρμακείου.

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αναλάβατε εδώ και ένα χρόνο
τη Γενική Διεύθυνση της Superfoods.
Τί αλλαγές έχουν γίνει στα προϊόντα της
μάρκας καθώς και στις ενέργειες επικοινωνίας της, με στόχο την ανάπτυξή
της στην αγορά του φαρμακείου;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΣΑΠΟΓΛΙΔΟΥ: Με την
εξαγορά της Superfoods άλλαξαν σχεδόν
τα πάντα!
Η Superfoods είναι η εταιρεία που φέρνει ένα αισιόδοξο μήνυμα στην αγορά
του φαρμακείου και οι μέτοχοι, οι δύο
οικογένειες Γιαννακόπουλου και Παπάζογλου επενδύουν σημαντικά, ώστε
να πετύχει το εγχείρημα. Παράλληλα, η
μετονομασία του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ σε
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ SUPERFOODS, έδωσε
τρομερή ώθηση στο brand, την οποία
βλέπουμε ήδη από τους πρώτους μήνες. Η εταιρεία στελεχώθηκε από την
αρχή με πολύ ικανά και έμπειρα άτομα
από την αγορά, αλλά και με πολύ νέους
ανθρώπους που μας εντυπωσιάζουν
με τις ικανότητες και τις φρέσκες ιδέες τους. Η νέα ομάδα της Superfoods
ανασχεδίασε τη στρατηγική ανάπτυξης
με το βλέμμα στραμμένο στο εξωτερι-

κό. Γιατί η εξωστρέφεια είναι το κλειδί
για να πάμε μπροστά! Επίσης, τα προϊόντα βελτιώνονται, επανασχεδιάσθηκε η
συσκευασία και η προώθηση τους, και
αναπτύσσονται συνεργασίες με ελληνικά
και ξένα Πανεπιστήμια για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων από την ελληνική φύση
και τις «Ελληνικές Υπερτροφές». Η Ελληνική καταγωγή, οι σωστές συνεργασίες
και η συνεργασία με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ,
μας δίνουν την ώθηση για τις αγορές του
εξωτερικού.
P.M & E: Ποιο το όραμα της Superfoods
και ποιοι οι στόχοι της για το 2017;
Σ.Χ: Η προτεραιότητα της Superfoods
αυτή τη στιγμή είναι να κατακτήσει μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και να ξεκινήσει τη δραστηριότητα της στο εξωτερικό.
Και οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται από την
αρχή του εγχειρήματος, αλλά φυσικά
χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, στρατηγική και σημαντική επένδυση. Το 2017
είναι η χρονιά επανεκκίνησης για τη Superfoods. Επαναλανσάρουμε όλη τη σειρά! Σχεδιάσαμε νέες συσκευασίες, νέα
καινοτόμα προϊόντα, συνεργαζόμαστε
με μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις

στην Ελλάδα, αλλά και με Πανεπιστήμια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημαντικό για την ανάπτυξη μας, και αυτό που
σκεφτόμαστε σαν επόμενο βήμα, είναι η
δημιουργία ενός ινστιτούτου ανάπτυξης
φυσικών προϊόντων σε συνεργασία με
ερευνητικά κέντρα.
P.M & E: Τι ενέργειες trade marketing
οργανώνετε στα φαρμακεία- πελάτες
σας και τι αποτελέσματα είχατε μέχρι
τώρα;
Σ.Χ: Ο φαρμακοποιός, είτε στην Ελλάδα
είτε στο εξωτερικό, είναι το σημείο επαφής της Superfoods αλλά και κάθε μας
brand με τον καταναλωτή. H Superfoods
δίνει έμφαση σε δύο σημεία: την εικόνα
μέσα στα φαρμακεία και την εκπαίδευση
του φαρμακοποιού.
Σχετικά με την εικόνα της Superfoods
στα φαρμακεία, είμαστε ακόμα στην
αρχή. Σχεδιάσαμε καινούργια υλικά
για τα ράφια, τις βιτρίνες, το χώρο του
φαρμακείου με άξονα την ανάδειξη των
υπερτροφών και τα οφέλη για την υγεία.
Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση, όταν
εμφανισθεί στην αγορά, θα συμβάλλει
στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας στο
φαρμακείο. Βλέπουμε τα Superfoods
σαν μια ξεχωριστή και καινοτόμο πρόταση μέσα στα φυσικά συμπληρώματα
διατροφής και θέλουμε να αναπτύξουμε
τη αναγνωρισιμότητα του brand και των
υπερτροφών σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους για την υγεία, τόσο
προληπτικά, όσο και σαν εναλλακτική
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Από την άλλη, σχετικά με την εκπαίδευση
του φαρμακοποιού και των υπαλλήλων
του, μπορώ να ισχυρισθώ ότι έχουμε
στελέχη/φαρμακοποιούς, με επιστημονική γνώση και εμπειρία, που θα κάνουν
τη διαφορά στο χώρο των φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής. Επίσης, πλαισιωνόμαστε από επιστήμονες, τόσο απο
το χώρο της φαρμακογνωσίας, όσο και
Έλληνες και ξένους έμπειρους ιατρούς
και διατροφολόγους. Το σημαντικό στοιχείο είναι η μετάδοση της επιστημονικής
γνώσης που δίνει αξία στα προϊόντα και
τα διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό,
καθώς και η εκπαίδευση με όρους και
στοιχεία που μπορεί ο φαρμακοποιός να
μεταφέρει στους πελάτες του.
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P.M & E: Ειδικότερα, δεδομένου ότι η
εκπαίδευση των φαρμακοποιών είναι
βασικό συστατικό της στρατηγικής σας
αλλά και για την εξέλιξη του επαγγέλματος, τι κάνετε εσείς σαν εταιρεία
προς αυτή την κατεύθυνση;
Σ.Χ: Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εκπαίδευση φαρμακοποιών και φαρμακοϋπαλλήλων είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη
του φαρμακείου. Η διερεύνηση των αναγκών και προβλημάτων του καταναλωτή
στο φαρμακείο είναι εξειδικευμένη γιατί
προσεγγίζουμε θέματα υγείας. Επίσης, η
χρήση φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής Superfoods απαιτεί βαθιά γνώση
των ιδιοτήτων των φυτών, αλλά και των
περιορισμών στη χρήση. Η Superfoods
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ειδικής
γνώσης, ώστε η πρόταση σε προβλήματα υγείας να περιέχει πάντα μια φυσική
εναλλακτική λύση με προϊόντα που βασίζονται σε υπερτροφές και επιλεγμένες
αποτελεσματικές φυσικές πρώτες ύλες.
P.M & E: Είστε σε ένα χώρο, των Συμπληρωμάτων Διατροφής, άκρως ανταγωνιστικό. Ποια είναι τα δυνατά σας
σημεία, ώστε τα προϊόντα σας να είναι
ανταγωνιστικά ακόμη και στο μικρό
φαρμακείο της γειτονιάς;
Σ.Χ: Η Superfoods ήταν μια μικρή εταιρεία, η οποία πριν ένα χρόνο πουλήθηκε
σε 2 μεγάλες επιχειρήσεις της φαρμακευτικής αγοράς, τη ΒΙΑΝΕΞ και την
ΠΑΦΑΡΜ. Με την κίνηση αυτή, η Superfoods έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί
σαν ελληνικό brand σημαντικά, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η βασική
της διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα συμπληρώματα διατροφής είναι η εστίαση
στις φυσικές πρώτες ύλες, κάτι το οποίο
υποστηρίζεται εξαιρετικά από το Brandname και την ποιότητα των προϊόντων
μας. Παρατηρούμε μια σημαντική στροφή των καταναλωτών στα φυσικά προϊόντα, καθώς ήδη 3 στους 10 καταναλωτές
τα προτιμούν και η ανάπτυξη τους είναι
υπερδιπλάσια της ανάπτυξης όλης της
κατηγορίας συμπληρωμάτων διατροφής.
Με βάση αυτή την τάση, πιστεύουμε ότι
μια Ελληνική εταιρεία σαν τη Superfoods
μπορεί να αναπτυχθεί και να κατακτήσει
σημαντική θέση στην αγορά.
Τα δυνατά μας σημεία θα είναι πάντα
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τα καινοτόμα προϊόντα και η συστηματική επικοινωνία με τον καταναλωτή.
Για παράδειγμα, τώρα φέρνουμε στην
Ελληνική αγορά το Osteoaid, το πρώτο

Η προτεραιότητα
της Superfoods
αυτή τη στιγμή
είναι να κατακτήσει
μερίδιο αγοράς
στην Ελλάδα και
να ξεκινήσει τη
δραστηριότητα της
στο εξωτερικό.
Και οι δύο στόχοι
επιτυγχάνονται
από την αρχή του
εγχειρήματος, αλλά
φυσικά χρειάζεται
πολύ σκληρή
δουλειά, στρατηγική
και σημαντική
επένδυση. Το 2017
είναι η χρονιά
επανεκκίνησης για
τη Superfoods.
φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για τις
αρθρώσεις, με τεχνολογία βασισμένη στη
μεμβράνη από το κέλυφος του αυγού.
Είναι η πρώτη φορά που ένα συμπλήρωμα διατροφής, και μάλιστα φυσικό,
υποστηρίζεται από δεκάδες κλινικές
μελέτες που αποδεικνύουν την αποτε-
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λεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειάς
του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένα
τόσο καινοτομικό προϊόν θα παρουσιασθεί στους Έλληνες καταναλωτές, για
να καλύψει μια τόσο μεγάλη ανάγκη με
τόσο ανταγωνιστικό τρόπο.
P.M & E: Τι πιστεύετε για το ηλεκτρονικό εμπόριο στα φαρμακεία. Τι επιρροές
έχει μέχρι τώρα στην αγορά και τι προβλέπετε για το άμεσο μέλλον;
Σ.Χ: Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αλλάξει τα δεδομένα στη λιανική πώληση.
Όχι μόνο για το φαρμακείο, και όχι μόνο
για μία κατηγορία προϊόντων. Πρέπει
όλοι μας να μάθουμε να λειτουργούμε
με βάση τη νέα πραγματικότητα. Ειδικά,
οι κατηγορίες των καλλυντικών και των
συμπληρωμάτων διατροφής φαίνεται να
είναι αυτές που προτιμά ο καταναλωτής να παραγγέλνει online γιατί έχουν
συγκριτικά υψηλές τιμές. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι online πωλήσεις αυτών
των προϊόντων μπορεί να φθάνουν μέχρι
και το 50% των πωλήσεων μιας μάρκας,
ειδικά όταν πρόκειται για επαναληπτικές
πωλήσεις σε πιστούς καταναλωτές. Η
τάση αυτή συνεχώς θα ενισχύεται και
η απάντηση του φαρμακείου πρέπει
να βρεθεί στη σωστή σχέση τιμής και
εξυπηρέτησης – συμβουλής προς τον
πελάτη.
P.M & E: Ποια είναι η βασική συμβουλή
σας προς τον προβληματισμένο φαρμακοποιό του σήμερα;
Σ.Χ: Ο φαρμακοποιός έχει τη γνώση αλλά
και την ευθύνη να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες και ασθενείς
και έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της κατηγορίας προϊόντων όπως η Superfoods. Στον προβληματισμό του για
το μέλλον του επαγγέλματος, που είναι
απόλυτα δικαιολογημένος, η μόνη συμβουλή που έχω είναι να ορίσει το ρόλο
ύπαρξης και τον τρόπο διαφοροποίησης
του φαρμακείου του, προσπαθώντας να
είναι ο καλύτερος στο ρόλο αυτό. Αν κάποιο φαρμακείο, για παράδειγμα, εξειδικευθεί στις υπερτροφές, τότε πρέπει να
έχει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων,
άριστη γνώση και σωστό στήσιμο στο
χώρο, ώστε να είναι εμφανής η εξειδίκευση και η διαφοροποίησή του. 

Μεµβράνη

Aρθρικός χόνδρος
Υαλουρονικό οξύ
Γλυκοζαµίνη
Χονδροϊτίνη
Κολλαγόνο

Οστό

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

παρουσίαση φαρμακείου

Σε συνεχή πορεία
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
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παρουσίαση φαρμακείου

Μετά από 15 χρόνια εξαιρετικής πορείας ως
ιδιοκτήτρια φαρμακείου στη Λαμία, η κ. Μαρία
Δημότση εξακολουθεί συνεχώς να πραγματοποιεί
επιτυχημένες ενέργειες ανάπτυξης του χώρου
και των υπηρεσιών της, χτίζοντας διαρκώς τη
σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς-πελάτες
της. Παρά τους δύσκολους καιρούς, θέτει πάντα
στόχους και τους πετυχαίνει.

H μικρή ιστορία
του Φαρμακείου
Το Φαρμακείο με την επωνυμία Μαίρη Κ. Δημότση λειτούργησε για πρώτη
φορά το 2002 σε ένα κατάστημα 100τμ,
μόλις 300τμ. δίπλα από το Νοσοκομείο
Λαμίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του σε
μια περιοχή όπου δεν υπήρχε τίποτα
άλλο σε επιχειρηματική δραστηριότητα
μέχρι τότε.
Ένα φαρμακείο μακριά από το κέντρο
της Λαμίας και δίπλα σε ένα Νοσοκομείο
του οποίου λειτουργούσανε μόνο τα μισά
τμήματα.
«Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα.
Χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι ο κόσμος να με γνωρίσει και να με εμπιστευτεί.
Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας μας, δη-

μιουργήθηκαν τα πρώτα καταστήματα στη
γύρω περιοχή και το νοσοκομείο ξεκίνησε
να λειτουργεί πλέον με όλα τα τμήματά του.
Στην αρχή, ο χώρος του φαρμακείου κάλυπτε τις ανάγκες του κόσμου, που πλέον μας έδειχνε την εμπιστοσύνη του. Τα
γεγονότα και οι καταστάσεις που βιώνει
ένα φαρμακείο τα τελευταία χρόνια, μας
ώθησαν να αναζητήσουμε ένα νέο χώρο.
Έτσι, τον Αύγουστο του 2012 το φαρμακείο
μεταφέρθηκε σε ένα χώρο που είχε τετραπλάσιο μέγεθος από τον προηγούμενο και
βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την πύλη
του νοσοκομείου. Ο χώρος πλέον ήταν ο
ιδανικός για να μπορέσω να σχεδιάσω το
Φαρμακείο όπως το είχα φανταστεί και να
αναπτύξουμε με την ομάδα μου όλες τις
κατηγορίες προϊόντων.»

Ο ιδανικός χώρος
«Στον καινούργιο χώρο είχα τη δυνατότητα να οργανώσω το ιδανικό Φαρμακείο
για μένα. Να βάλω όλα τα προϊόντα σε
εμφανείς θέσεις, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό μέλημα την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου»
Κατά την είσοδο στο φαρμακείο, συναντάμε ένα μεγάλο τμήμα δερμοκαλλυντικών προϊόντων ταξινομημένα ανά
εταιρίες, καθώς και μια θέση εργασίας
για την αισθητικό του φαρμακείου, με μια
καμπίνα ομορφιάς με όλα τα απαραίτητα
μηχανήματα για την περιποίηση. Στη δεξιά πλευρά του καταστήματος, βρίσκεται
το τμήμα βρεφικής παιδικής φροντίδας
και το τμήμα για νέες μητέρες με μια
θέση εξυπηρέτησης, ενώ στο ίδιο σημείο
είναι τοποθετημένος και ο πάγκος συσκευασίας δώρου. Στην αριστερή πλευρά, βρίσκεται ο χώρος με τις γόνδολες
προβολής. Κάθε γόνδολα φιλοξενεί και
μια διαφορετική κατηγορία προϊόντων:
την περιποίηση άκρων, τη στοματική
φροντίδα, το οπτικό τμήμα, τα βιολογικά
και εποχιακά προϊόντα, ενώ σε ξεχωριστά ράφια βρίσκονται τα είδη νοσοκομείου και ένα μεγάλο χώρο καταλαμβάνουν
τα συμπληρώματα διατροφής.
Στο βάθος του φαρμακείου βρίσκονται
4 πάγκοι εξυπηρέτησης πλήρως εξοπλισμένοι με Η/Υ και πίσω από αυτούς
είναι τοποθετημένα σε ράφια τα OTC,
τα διαγνωστικά όπως πιεσόμετρα, τεστ
εγκυμοσύνης, πρώτες βοήθειες, ενώ
τα συρτάρια με τα συνταγογραφουμενα
φάρμακα βρίσκονται δίπλα, σε μη εμφανές σημείο. Το εργαστήριο, οι αποθηκευτικοί χώροι και η θέση εργασίας για το
διαδικτυακό κατάστημα βρίσκονται στο
βάθος του Φαρμακείου.
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Όσο περισσότεροι, τόσο
καλύτεροι
Η ομάδα του Φαρμακείου αποτελείται
από εννιά άτομα. Η πιο παλιά συνεργάτης
του φαρμακείου, η Μαρία, με ιδιότητα
βοηθός φαρμακοποιού, είναι υπεύθυνη
για τις παραγγελίες φαρμάκων, την εκτέλεση συνταγών, τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ
και την εξυπηρέτηση πελατών. Είναι το
δεξί χέρι της φαρμακοποιού, πάντα χαμογελαστή και ευγενική. Ο νεότερος σε
ηλικία, ο Φώτης, είναι πέντε χρόνια στο
φαρμακείο με πτυχίο βοηθός φαρμακοποιού και πολύ καλός γνώστης των
συμπληρωμάτων διατροφής, των κτηνιατρικών και των βιολογικών προϊόντων.
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Είναι υπεύθυνος για τη παραγγελία και
τη πώλησή τους και χρόνο με το χρόνο
αποκτά όλο και περισσότερες γνώσεις,
βοηθώντας έτσι τη σωστή πρόταση με
τα σωστά προϊόντα.
Η Αναστασία, με πτυχίο βοηθός φαρμακοποιού, είναι νέο μέλος της ομάδα μας
αλλά με μεγάλη εμπειρία και ασχολείται
με την εκτέλεση συνταγών, την εξυπηρέτηση πελατών και είναι υπεύθυνη σε
παραγγελίες OTC. Είναι η ήρεμη δύναμη
του φαρμακείου.
Η Ανθή, η αισθητικός του φαρμακείου,
είναι υπεύθυνη για την πώληση και για
την καμπίνα ομορφιάς. Χάρη στην πολυετή πείρα της, έχει την ικανότητα και
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κυρίως τη γνώση να δίνει το σωστό προϊόν με τις σωστές συμβουλές, με στόχο
το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Η Λένα, η μικρή του φαρμακείου, με
πτυχίο βοηθός φαρμακοποιού, είναι
υπεύθυνη για τις παραγγελίες όλων
των δερμοκαλλυντικών προϊόντων και
των βρεφικών-παιδικών καλλυντικών.
Είναι υπεύθυνη στο τμήμα αισθητικής
και μαζί με την Ανθή, απογειώνουν τις
πωλήσεις, συμπληρώνοντας η μια την
άλλη. Ο ρόλος της είναι πολλαπλός και
ικανή πάντα να τα βγάλει εις πέρας.
Ο Βασίλης, ως βοηθός φαρμακοποιού,
είναι υπεύθυνος για τις παραλαβές φαρμάκων και παραφαρμάκων, καθώς και
για την αποθήκη. Σε ώρες αιχμής, βοηθά
στην εξυπηρέτηση πελατών με την ίδια
πάντα υπομονή και ευγένεια.
Ο Λευτέρης, το νέο μέλος της ομάδας, ως
τελειόφοιτος πληροφορικής, είναι υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό κατάστημα του
φαρμακείου. Εκτός από τη διεκπεραίωση
των παραγγελιών e-shop ασχολείται με
τα social media για την καλύτερη διαφήμιση του φαρμακείου, ενημερώνει
πελάτες για εκπτώσεις, πακέτα προσφοράς και events, επικοινωνώντας τα μέσω
κοινωνικών δικτύων, sms και e-mail.
Τέλος, ο Κώστας είναι υπεύθυνος για τα
γραφειοκρατικά θέματα του φαρμακείου αλλά και τις εξωτερικές δουλειές και
βγάζει εις πέρας ένα αναγκαίο κομμάτι
της καθημερινότητας.

GEP-01b-FEB14

PFIZER HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800
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Κερδίζοντας πρώτα τον άνθρωπο

Επιτυχημένες Ενέργειες
«Με την αλλαγή κάθε εποχής,» μας λέει η
Φαρμακοποιός, «τέσσερις φόρες το χρόνο, προβάλλουμε τα εποχιακά προϊόντα
μας αλλάζοντας τη βιτρίνα του καταστήματος και στολίζοντάς τη με τα χρώματα της
εποχής. Η διακόσμηση στον εσωτερικό
χώρο αλλάζει και αυτή με το ίδιο θέμα σε
συνδυασμό με τη βιτρίνα. Για παράδειγμα,
την άνοιξη στολίζουμε με λουλούδια, πεταλούδες και προβάλλουμε τα αδυνατιστικά προϊόντα και τα αντηλιακά προσώπου.
Πολλές φορές το χρόνο πραγματοποιούμε
συμβουλευτικές προβολές με τη βοήθεια
ολόκληρης της ομάδας ανάλογα με το
θέμα. Επιπλέον, για να αναδείξουμε τον
ρόλο του Φαρμακοποιού στην πρόληψη,
πραγματοποιούμε προβολές πρόληψης με
βάση τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας. Για
παράδειγμα, κάνουμε μέτρηση σακχάρου
και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη. Σε
πολλές από αυτές τις ενέργειες, έχουμε
και τη βοήθεια των εταιριών.
Με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση και ευχαρίστηση των ασθενών-πελατών μας,
τους παρέχουμε προσφορές και δώρα
κατά την αγορά των προϊόντων τους. Οι
πελάτες μας ενημερώνονται με sms ή
μέσω της σελίδας μας στο Facebook.
Μια επιτυχημένη ενέργεια την οποία
έχουμε ονομάσει «ιδέες για δώρα» είναι ένα έπιπλο αποκλειστικά για δώρα.
Προσωπικά, θεωρώ ότι ο στολισμός, η
συσκευασία δώρου και οι σωστές προβολές είναι ένα είδος marketing απαραίτητο
για την εποχή μας.
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Η καμπίνα ομορφιάς μας είναι μια επιτυχημένη ενέργεια, όχι μόνο γιατί οι πελάτες
μας έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
τα προϊόντα μας πριν προβούν στην αγορά τους, αλλά πρόκειται και για ένα quick
spa, με το οποίο ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη στήριξή τους.»

Τα μελλοντικά βήματα
«Ο επόμενος στόχος μου είναι να αναπτύξω την κατηγορία παιδί και βρεφανάπτυξη. Έχει ήδη ξεκινήσει μια ανακαίνιση και
αναδιοργάνωση σε αυτό το τμήμα. Ευελπιστώ σύντομα να έχω μια πλήρη γκάμα
προϊόντων, ώστε μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και με τη βοήθεια της
ομάδας μου, να παρέχουμε τις σωστές
συμβουλές σε νέες μητέρες. Προσωπικά,
στηρίζω το μητρικό θηλασμό, όπως και
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η ομάδα μου, γι’ αυτό θα δημιουργηθεί
ένας εξειδικευμένος χώρος στο φαρμακείο όπου θα δείχνουμε και θα βοηθάμε
θηλάζουσες μητέρες, πάντα με τη βοήθεια
ειδικών. Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια μου
είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη του εργαστηριακού τμήματος με την παρασκευή
δικών μας καλλυντικών σκευασμάτων και
η ανάπτυξη του τμήματος φυτοθεραπείας
και αρωματοθεραπείας.
Η ιδέα ενός διαδραστικού φαρμακείου, με
έξυπνες οθόνες όπου θα γίνεται παρουσίαση των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους με ενθουσιάζει. Εγώ και η
ομάδα μου, επιδιώκουμε και εναποθέτουμε πάντα χρόνο για εκπαίδευση μέσα από
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια εξελίσσοντας τις γνώσεις και γνωρίζοντας νέες
πραγματεύσεις.» 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η άποψη των ειδικών

Προβιοτικά:
Η θέση τους στο
Ελληνικό φαρμακείο
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Οι εξειδικευμένες και αξιόπιστες μάρκες,
πρέπει να βασιστούν στον Φαρμακοποιό για
να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση των
προβιοτικών προϊόντων τους στον καταναλωτή.
Το σημαντικότερο σημείο είναι η ενημέρωση
που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρίες σχετικά
με τα προϊόντα και τις στρατηγικές τους για να
προσελκύσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
και τη συνεργασία των Φαρμακοποιών.

Από την Επιστημονική Ομάδα VITAMINS ACADEMY,

Ο πολύπλευρος ρόλος των
προβιοτικών
Τα προβιοτικά, και ακόμη καλύτερα οι
συμβιωτικοί συνδυασμοί, αποτελούν
ασφαλή, φυσικό και αποτελεσματικό
τρόπο εξισορρόπησης της εντερικής
χλωρίδας. Τα προβιοτικά βρίσκονται
πλέον στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης γαστρεντερικών συμπτωμάτων
όπως: διάρροια, διάρροια λόγω αντιβίωσης, δυσκοιλιότητα, τυμπανισμός, μετεωρισμός και Σύνδρομο Ευερέθιστου
Εντέρου. Τα τελευταία εφτά χρόνια έχει
δημοσιευθεί το 75% των μελετών που
αφορούν τα προβιοτικά, αναδεικνύοντας
τα «απρόσμενα» οφέλη τους στο ανοσοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα,
στη νευρική και εγκεφαλική λειτουργία,
ακόμα και στον έλεγχο του βάρους. Οι
επιστημονικές αυτές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν συνεχώς την αντίληψη πως
το έντερο αποτελεί το δεύτερο εγκέφαλο
του οργανισμού.

Ποσότητα ή ποιότητα;

της Power Health

Όταν η κουβέντα έρχεται στην ποσότητα
των προβιοτικών, σίγουρα τα μηδενικά
δίπλα στις αποικίες (C.F.U) είναι σημαντικά, όμως δεν είναι πρωτεύουσας σημασίας. Η διαφοροποίηση των προβιοτικών
συμπληρωμάτων βρίσκεται στην εξειδίκευση που παρουσιάζουν τα στελέχη σε
συγκεκριμένες καταστάσεις. Η ικανότητα
των μικροοργανισμών να «επιβιώνουν»
του ταξιδιού μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα, είναι μία ακόμα ένδειξη ποιότητας
του σκευάσματος.

Τα προβιοτικά στο φαρμακείο

Π

ροβιοτικά ονομάζονται οι φιλικοί μικροοργανισμοί που
αποφέρουν κάποιο όφελος
στην υγεία του οργανισμού
όταν ληφθούν σε ικανή ποσότητα. Η λέξη
προέρχεται από την Ελληνική φράση
για τη ζωή, υποδηλώνοντας τη ζωτικής
σημασίας δράση τους για τον άνθρωπο.
Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι
και τα δισεκατομμύρια βακτήρια του
εντέρου χρειάζονται την κατάλληλη τρο-

φή για να επιβιώσουν. Όπως ίσως γνωρίζετε, η τροφή αυτή είναι τα πρεβιοτικά,
δηλαδή διαλυτές φυτικές ίνες όπως η
ινουλίνη και οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες
(FOS). Πλέον, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας μετατοπίζεται από τα
προβιοτικά στα συμβιωτικά προϊόντα,
δηλαδή συνδυασμό ωφέλιμων μικροοργανισμών και πρεβιοτικών. Στόχος
παραμένει η μέγιστη δυνατή ισορροπία
της εντερικής χλωρίδας.

Τα συμπληρώματα διατροφής με προβιοτικά έχουν περισσότερους εμπορικούς
στόχους στο φαρμακείο από τους προφανείς. Μία από τις υποψήφιες ομάδες
χρήσης αυτών είναι εκείνοι που λαμβάνουν φαρμακευτικά σχήματα τα οποία διαταράσσουν την ισορροπία της εντερικής
χλωρίδας. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι
τα αντιβιοτικά σκευάσματα. Σε μελέτη
ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε το 2015
στο επιστημονικό περιοδικό Cohrane,
οι ερευνητές καταλήγουν πως η λήψη
των προβιοτικών στελεχών Lactobacillus
rhamnosus ή Saccharomyces boulardii
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μειώνει σχεδόν στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης
διάρροιας λόγω αντιβίωσης. Γνωστή είναι και
η επίδραση των Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων στην υγεία των φιλικών μικροοργανισμών,
εντοπίζοντας ένα ακόμη πιθανό κοινό το οποίο
θα ωφεληθεί από την πρόταση συμβιωτικών
συμπληρωμάτων διατροφής. Μελέτες έχουν
επίσης διεξαχθεί για την πρόκληση εντερικών
ενοχλήσεων από τη χρήση αντισυλληπτικών.
Την ίδια στιγμή, η υγεία της εντερικής χλωρίδας
σχετίζεται άμεσα με την καλή απορρόφηση των
φαρμάκων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διατήρησης της φυσιολογίας του βλεννογόνου του
εντέρου, της ενισχυμένης παραγωγής χολής,
αλλά και της ρύθμισης της έκφρασης ηπατικών
ενζύμων, που επιτυγχάνουν τα προβιοτικά. Συνεπώς η ανάγκη για συγχορήγηση προβιοτικών
παράλληλα με φαρμακευτικές αγωγές είναι
πολύπλευρη.
Φυσικά οι πελάτες με Σύνδρομο Ευερέθιστου
Εντέρου, τυμπανισμό, διάρροια ή δυσκοιλιότητα συνεχίζουν να έχουν ανάγκη τα προβιοτικά
συμπληρώματα διατροφής, πολλές φορές και
σε καθημερινή βάση.

Φαρμακοποιός:
Σύμβουλος για τον πελάτη
Σήμερα, οι φαρμακοποιοί καλούνται να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ενδιαφέρον των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν ανάγκη από καθοδήγηση για την ορθή επιλογή συμπληρωμάτων
διατροφής. Αξίζει να σημειωθεί πως 320.000
Έλληνες αγόρασαν κάποιο σκεύασμα προβιοτικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του
2016. Ο φαρμακοποιός, μέσω της δικής του
συνεχούς εκπαίδευσης, αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο στην επιλογή των κατάλληλων
προβιοτικών. Την ίδια στιγμή στόχος είναι η
δημιουργία ενημερωμένων καταναλωτών που
συνειδητά επιλέγουν το συμβιωτικό συμπλήρωμα διατροφής που καλύπτει τις ανάγκες
τους.
Στόχος του φαρμακοποιού δεν είναι μόνο
να προωθεί εμπορικά τα προϊόντα, αλλά να
συμβουλεύει και να ενημερώνει, έχοντας ο
ίδιος μια συνεχή εκπαίδευση, με σεμινάρια
και e-learning προγράμματα. Η πρόκληση των
συγκεκριμένων επενδύσεων εκπαίδευσης από
μέρους των εταιρειών, δεν έχει μόνο ως στόχο
ο φαρμακοποιός να δίνει καλύτερες συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα, αλλά κυρίως να
τον πληροφορεί για τις εξελίξεις των ερευνών,
οι οποίες είναι άλλωστε και αυτές που δίνουν
ώθηση στην αγορά.
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H αγορά των προβιοτικών
στην Ελλάδα
Τα συμπληρώματα διατροφής κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην
Ελληνική αγορά των φαρμακείων. Η
καλύτερη και συνεχής ενημέρωση των
ειδικών υγείας και των καταναλωτών,
έχουν αναδείξει τη σημασία των φυσικών συστατικών στην υγεία, τη μακροζωία, την πρόληψη, ακόμη και στην αντιμετώπιση ήπιων προβλημάτων υγείας.
Επιπλέον, όσο τα επιστημονικά δεδομένα
για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φυσικών συμπληρωμάτων
διατροφής αυξάνονται, η εμπιστοσύνη
των φαρμακοποιών και καταναλωτικού
κοινού ενισχύεται.

Κριτήρια επιλογής συμβιωτικών συμπληρωμάτων
διατροφής

Στα πλαίσια αυτά η αγορά των προβιοτικών συμπληρωμάτων διατροφής παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 45,4%
από το 2015 έως το 2016, σύμφωνα με
έγκυρα στατιστικά στοιχεία της Quantile IMS για την Ελλάδα. Ο διπλασιασμός των πωλήσεων των προβιοτικών
σκευασμάτων αναδεικνύει την ευκαιρία
κάλυψης μίας υπαρκτής ανάγκης του
καταναλωτικού κοινού, με ποιοτικά και
αποτελεσματικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να τονισθεί πως προτεραιότητα του
φαρμακοποιού είναι η διερεύνηση των
αναγκών του πελάτη, με στόχο την εξατομικευμένη πρόταση και την αύξηση της
εμπιστοσύνης του στον κλάδο. 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η αγορά

Προϊόντα
για τα τσιμπήματα
των ΕΝΤΌΜΩΝ
«Νέο αίμα» στο Φαρμακείο
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Η εποχή των κουνουπιών κάνει επιτακτική την
ανάγκη προώθησης των εντομοαπωθητικών
προϊόντων στην πρώτη γραμμή του Φαρμακείου.
Η ποικιλία είναι μεγάλη και η ανάπτυξη
που παρουσιάζεται τελευταία στην αγορά
ενδιαφέρουσα.

Σ

ε μια ανταγωνιστική αγορά, η
ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας
παραμένει το κεντρικό ζήτημα. Στο πλαίσιο του κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιοκτόνα
το 2006, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη
όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. Η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων καθησυχάζει
τους καταναλωτές, οι οποίοι γίνονται όλο

άνοιγμα της αγοράς εντομοαπωθητικών
έχει ιδιαίτερο όφελος να αναπτυχθεί στα
Φαρμακεία, καθώς μαζί με τα καταπραϋντικά προϊόντα για μετά το τσίμπημα,
αντιπροσωπεύουν το 60% της αγοράς
αντιπαρασιτικών, με περιθώριο κέρδους
της τάξης του 40%.

και περισσότερο λάτρεις των φυσικών
εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που
αποδεικνύεται από την επιτυχία των
προϊόντων με φυσικές δραστικές ουσίες,
όπως η κιτρονέλλα ή άλλα αιθέρια έλαια.
Παρά τους νομικούς κινδύνους, η αγορά
των εντομοαπωθητικών προϊόντων έχει
ευνοηθεί από τις συνθήκες, με την εξέλιξη του σύγχρονου τρόπου ζωής και τις
προβλέψεις για διάφορες επιδημίες. Το

Σύμφωνα με τα στοιχεία της QuintilesIMS, σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο από
Μάρτιο’15 έως Μάρτιο ‘16 συγκριτικά με
το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτ’16 έως
Μάρτιο ‘17, η αγορά των εντομοαπωθητικών προϊόντων παρουσίασε μια μικρή
μείωση σε τεμάχια και μια μικρή αύξηση σε αξίες. Πιο συγκεκριμένα, σε αξίες
ανήλθε στα 6,79εκ. ευρώ από τα 6,68εκ.
ευρώ του αντίστοιχου προηγούμενου
δωδεκάμηνου, ήτοι μια αύξηση της τάξης του 1,62%. Παράλληλα, η μείωση σε
τεμάχια στο ίδιο δωδεκάμηνο ήταν μόλις
1%, δηλαδή από 1.250.000 μειώθηκε σε
1.240.000 τεμάχια.

Εντομοαπωθητικά

Μάρτιος 2015 έως Μάρτιος 2016 συγκρινόμενο με
Μάρτιος 2016 έως Μάρτιος 2017 (Τεμάχια και Αξίες)
Τεμάχια

Αξίες
6.800.000

1.300.000

6.700.000
1.250.000
6.600.000
1.200.000
6.500.000

6.400.000

1.150.000

6.300.000
1.100.000
6.200.000

1.050.000
6.100.000

1.000.000

6.000.000
MAT/3/2016

MAT/3/2016

MAT/3/2017

MAT/3/2017

Source: QuintilesIMS

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 34 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

61

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η αγορά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των
κουνουπιών
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών
επωφελούνται από την εξάπλωση και την εγκατάστασή τους σε χώρες
με ζεστό κλίμα. Εξάλλου, η αστική ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή
έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή και την
εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια στην Ευρώπη.

Υπάρχουν δύο τύποι καταναλωτών
Διακρίνονται στα άτομα που ταξιδεύουν συχνά σε τροπικές χώρες και
στα άτομα που κατοικούν σε περιοχές με μεγάλο δείκτη επικινδυνότητας
και χρειάζονται τη μέγιστη προστασία. Οι τελευταίοι, κατά τη διάρκεια
της καλοκαιρινής περιόδου, στρέφονται σε πολύ οικονομικές λύσεις,
με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο. Παρόλα αυτά όμως το
ποσοστό των ατόμων που αγοράζει εντομοαπωθητικά είναι μικρό και
υπολογίζεται περίπου στο 35% του πληθυσμού. Η κύρια αιτία είναι η
αντίληψη ότι πρόκειται για χημικά προϊόντα με έντονη και άσχημη οσμή.

Τα κριτήρια της αγοράς
Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα είναι τα βασικά
στοιχεία όσον αφορά την επιλογή ενός εντομοαπωθητικού προϊόντος.
Σημαντικό ρόλο καταλαμβάνει η εύκολη εφαρμογή των προϊόντων σε
συνδυασμό με την καλύτερη και μέγιστη προστασία.

Η απειλή για τα επόμενα χρόνια
Αρκετά είδη κουνουπιών, φορείς διαφορετικών ιών, όπως ο ιός Δυτικού Νείλου ή ο ιός Zika, έχουν μπει στο στόχαστρο παρακολούθησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα από αυτά τα είδη άρχισαν να εισβάλουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εξάλλου, η Επιτροπή των
Περιφερειών της Ε.Ε. ανανέωσε πρόσφατα το περιφερειακό πλαίσιο
παρακολούθησης και καταπολέμησης ενάντια στα χωροκατακτητικά
κουνούπια, στους φορείς ασθενειών και στις αναδυόμενες ασθένειες
αυτών των φορέων.

Η επικοινωνία των εντομοαπωθητικών
Τα εντομοαπωθητικά δεν διαφημίζονται συχνά από τα ΜΜΕ, κάνοντας
έτσι τα σημεία πώλησης τους το ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας. Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε το διαδίκτυο που πληροφορεί τους ταξιδιώτες,
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους. Οι εταιρίες προωθούν τα προϊόντα
τους στα σημεία πώλησης, διαθέτοντάς τους προωθητικό υλικό για να
επιτύχουν μια καλύτερη προβολή.
Ο έντυπος τύπος παραμένει πάντα ένας σημαντικός φορέας προώθησης των εντομοαπωθητικών προϊόντων, με τον ηλεκτρονικό τύπο να
τον συμπληρώνει.
Το φαρμακείο όμως δεν είναι το αποκλειστικό σημείο πώλησης τους
αλλά παραμένει σημείο διάθεσης με αξιόπιστα και ασφαλή προϊόντα.
Ο ρόλος του Φαρμακοποιού είναι καθοριστικός, καθώς αυτός δίνει
τα ενημερωτικά φυλλάδια και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
συμβουλές στους πελάτες.
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Οι Συμβουλές «κλειδιά» για
ν’ αναπτύξετε την κατηγορία
1. Προσδιορίστε το προφίλ του
πελάτη.
Τα άτομα που ταξιδεύουν
συχνά για διακοπές ή εργασία, αντιπροσωπεύουν
το 15% των πελατών σας
και ενδιαφέρονται περισσότερο για την αποτελεσματικότητα του
προϊόντος απ’ ότι για την τιμή.
2. Οργανώστε ειδική προβολή
Ανάλογα με τον χώρο που έχετε στο
Φαρμακείο, οργανώστε τα εντομοαπωθητικά προϊόντα στη δική τους
«γωνιά». Ξεκινήστε την προβολή
τους από αρχές Ιουνίου και κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες αυξήστε
τα ράφια τους με τη σήμανση «Προϊόντα για τσιμπήματα εντόμων». Κατά
τους χειμερινούς μήνες, προβλέψτε
τουλάχιστον ένα ράφι για όσους ταξιδεύουν σε ζεστούς προορισμούς.
3. Οι συμπληρωματικές πωλήσεις
Υπάρχει τεράστια γκάμα συμπληρωματικών προϊόντων που μπορείτε να προτείνετε στον πελάτη σας,
όπως τα απωθητικά βραχιόλια, μια
σειρά προϊόντων ειδικά για παιδιά
και βρέφη και απαραίτητα τα καταπραϋντικά προϊόντα για μετά το
τσίμπημα κ.ά.
4. Ενημερώστε τους πελάτες σας
Πέρα από τις συμβουλές τις οποίες
θα δώσετε στους πελάτες σας, η
ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη.
Να είσαστε συνεχώς ενήμεροι για
τις επιδημίες και σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις και απαιτήσεις εντός αλλά και εκτός της σεζόν.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι εταιρείες
και τα προϊόντα τους
Η Αρριάνι Φαρμακευτική Α.Ε. σε συνεργασία με τη VIORYL παρουσιάζει το
Repelkito, ένα απωθητικό προϊόν για
κουνούπια, μύγες, σκνίπες και ψύλλους
σε δύο διαθέσιμες μορφές.
Το βραχιολάκι Repelkito είναι εμποτισμένο με μικροσφαιρίδια βραδείας
αποδέσμευσης 6% Citriodiol, δραστικό
συστατικό φυτικής προέλευσης, ισοδύναμης αποτελεσματικότητας με το χημικό συστατικό DEET. Είναι μη τοξικό ή
ερεθιστικό για το δέρμα και κατάλληλο
για ηλικίες άνω των δύο ετών. Με διάρκεια δράσης έως 1 μήνα, παραμένει
αποτελεσματικό ακόμα και όταν βραχεί.
Διατίθεται σε 4 ζωηρά χρώματα.

Το απωθητικό Spray Repelkito περιέχει
το αναγνωρισμένο δραστικό συστατικό
φυτικής προέλευσης Citriodiol σε συγκέντρωση 10%, με διάρκεια προστασίας έως 5 ώρες με μία μόνο εφαρμογή.
Είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω των 2
ετών. Δεν είναι ερεθιστικό ή τοξικό για
το δέρμα. Το Repelkito είναι εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ως Βιοκτόνο Εντομοαπωθητικό.
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Από την Power Health προτείνεται το
εντομοαπωθητικό κερί Fleriana. Πρόκειται για το πρώτο εντομοαπωθητικό
κερί με έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιέχει
τη δραστική ουσία γερανιόλη, μία φυσική
πρώτη ύλη με εντομοαπωθητικές ιδιότητες. Όσο καίει το κερί, υπάρχει μία
ασπίδα προστασίας που απομακρύνει ή
αδρανοποιεί τα κουνούπια και τις σκνίπες, αποφεύγοντας τα τσιμπήματα. Χωρίς
προσμίξεις, με 100% καθαρό κερί, για
ομοιόμορφη και καθαρή καύση. Διάρκεια προστασίας έως και 30 ώρες.

Για μετά το τσίμπημα η εταιρεία προτείνει
το Fleriana After Bite για την άμεση και
δραστική ανακούφιση από πάσης φύσεως τσιμπήματα. Η 100% φυσική σύνθεσή
του μειώνει το οίδημα στην περιοχή, τον
κνησμό, προσφέρει ήπια
αντισταμινική δράση και
έχει αντιφλεγμονώδεις
και αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες. Παρέχει ήπια
τοπική αναισθησία, ενώ
η στυπτική του δράση
βοηθά στη γρήγορη
επούλωση, σχηματίζοντας μία μεμβράνη
ώστε να παραμένει στο
σημείο. Έχει υπέροχο
άρωμα και είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδιά άνω
των 3 ετών.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

N¤Ô ÚÔ˚ﬁÓ!

4

¢IA

Apothol
spray

®

EIA ¢
PK

ø

™H™
PA

Από τη BASF προτείνεται ένα εντομοκτόνο υψηλών προδιαγραφών το Fendona®
6 SC με το οποίο επιτυγχάνεται η γρήγορη κατάρριψη και ο εκτεταμένος έλεγχος
σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία όπως: μύγες,
κατσαρίδες, κουνούπια, σκόροι, ψύλλοι,
ψαράκια, ψαλίδες, μυρμήγκια, κοριοί.
Η εφαρμογή του γίνεται σε επιφάνειες
εσωτερικών και εξωτερικών κατοικημένων χώρων και επιτυγχάνει γρήγορη
κατάρριψη και εκτεταμένο έλεγχο των
εντόμων στόχων, ενώ δρα εναντίον των
ακμαίων και προνυμφικών σταδίων αυτών, με σημαντική ωοκτόνο δράση.

PE™

Citrodiol 20%

EÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈÎﬁ ÁÈ· ÎÔ˘ÓÔ‡È· & ÛÎÓ›Â˜

ŒÓ· Ó¤Ô ÚÔ˚ﬁÓ ·ﬁ ÙËÓ
TAFARM Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ·ﬁ
Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È ÙÈ˜ ÛÎÓ›Â˜
Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜!
∂›Ó·È ‰ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÏÂÁÌ¤ÓÔ
Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È
5 ÒÚÂ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ﬁÏË ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.
∞ÏÂ›„ÙÂ ÔÌÔÈﬁÌÔÚÊ· Ù· ·Î¿Ï˘Ù·
Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÂ›ÙÂ ·ﬁ Ù· ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ¿ ÙÛÈÌ‹Ì·Ù·.
¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ Citrodiol ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹
‰Ú·ÛÙÈÎ‹ Ô˘Û›· ·ﬁ ·ﬁÛÙ·ÍË
ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙÔ˘ Â˘Î·Ï‡ÙÔ˘.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ ¿ÏÏ· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ·ﬁ
Ê˘ÙÈÎ¿ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ Citrodiol
20% ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ÙÔ Ï¤ÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁ Î·È ·ÛÊ·Ï¤˜ Ê˘ÛÈÎﬁ
ÚÔ˚ﬁÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ
ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÂÓÙﬁÌˆÓ.

Από την Tafarm προτείνονται δύο προϊόντα:
Το Apothol spray σε μορφή δερματικού εκνεφώματος, με αποτελεσματική
δράση ενάντια σε κουνούπια και σκνίπες
τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι δερματολογικά ελεγμένο, ενώ η χρήση του
παρέχει έως 5 ώρες προστασίας σε όλη
την οικογένεια. Περιέχει Citrodiol μια φυσική δραστική ουσία από απόσταξη των
φύλλων του ευκαλύπτου. Αντίθετα με

°È· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÌﬁÓÔ.
∂›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ·È‰È¿ ¿Óˆ
ÙˆÓ 2 ÂÙÒÓ.
¶ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ
ËÌ¤Ú·.

TAFARM ∂.¶.∂.
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ 108, 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ
∆ËÏ. 210 2137600, Fax 210 2928174
e-mail: info@tafarm.gr
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PUBEX-T
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

®

Geraniol 0,5%
REPELLANT

άλλα προϊόντα από φυτικά αποστάγματα,
το Citrodiol 20% αποδείχτηκε το πλέον
αποτελεσματικό και ασφαλές φυσικό
προϊόν προστασίας έναντι των ενοχλητικών εντόμων.

AˆıËÙÈÎﬁ spray ÌÂ Geraniol 0,5%

¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ Geraniol 0,5% ÌÈ·
Ê˘ÛÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙÈÎ‹ Ô˘Û›· ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓË ·ﬁ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·
ÁÂÚ·ÓÈÔ‡ Î·È ÏÂÌÔÓﬁ¯ÔÚÙÔ˘.
ªÂ 67 Ê˘ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿,
Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ
Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁ ÛÙËÓ ·ÒıËÛË
ÙˆÓ ÂÓÙﬁÌˆÓ.
∂Ê·ÚÌﬁÛÙÂ ÙÔ ·ˆıËÙÈÎﬁ
spray Pubex-T ·Â˘ıÂ›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘
ı¤ÏÂÙÂ Ó· ÚÔÛÙ·Ù¤„ÂÙÂ Î·È
·Ê‹ÛÙÂ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó ÁÈ·
2 - 3 ÒÚÂ˜.
∂Ê·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È Î·ı’ ﬁÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘.
∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘
‰È·ÚÎÂ› 3 Ì‹ÓÂ˜.

TAFARM ∂.¶.∂.
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ 108, 111 46 °·Ï¿ÙÛÈ
∆ËÏ. 210 2137600, Fax 210 2928174
e-mail: info@tafarm.gr
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HNE™

M

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙÂ Â‡ÎÔÏ·,
¿ÌÂÛ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Ù· ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ¿
·Î¿ÚÂ·, „‡ÏÏÔ˘˜ Î·È ÎÔÚÈÔ‡˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·,
ÛÙÈ˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÂ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜
Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

EIA ¢
PK

™H™
PA

¢IA

∞ˆıËÙÈÎﬁ ÁÈ· ·Î¿ÚÂ· „‡ÏÏÔ˘˜ Î·È ÎÔÚÈÔ‡˜
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
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Παράλληλα, το PUBEX-T spray απωθεί άμεσα και αποτελεσματικά ψύλλους,
ακάρεα και κοριούς
που βρίσκονται σε
κλινοσκεπάσματα,
υφασμάτινες επιφάνειες και περιβάλλον.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο και η δράση του σε
κάθε ψεκασμό διαρκεί 3 μήνες.Περιέχει
Geraniol 0,5%, μια φυσική δραστική ουσία
προερχόμενη από αιθέρια έλαια γερανιού
και λεμονόχορτου. Με
67 φυσικά συστατικά,
είναι ασφαλές για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον και ιδιαίτερα
αποτελεσματικό στην
απώθηση των εντόμων.

η αγορά

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η Health Dynamics μας παρουσιάζει για
μετά το τσίμπημα το Nature After Bites,
ένα δροσιστικό gel, που καταπραΰνει τα
οιδήματα του δέρματος μετά από νύγματα εντόμων, τσουχτρών ή την επαφή
με άλλους ερεθιστικούς παράγοντες, με
τη δράση αιθέριων ελαίων και φυτικών
εκχυλισμάτων.
Δεν περιέχει αμμωνία, σιλικόνες, παραφινέλαιο, parabens, propylene glycol και
είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια
και για παιδιά από 3 ετών. Το προϊόν έχει
αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι δερματολογικά
ελεγμένο και δεν έχουν γίνει πειράματα
σε ζώα. 

ξέγνοιαστο καλοκαίρι

ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Nature Vs Bites

Eνυδατική λοσιόν σώµατος µε αιθέρια έλαια λεβάντας,
βασιλικού, αρµπαρόριζας, ευκάλυπτου & γαρύφαλλου που απωθούν αποτελεσµατικά και µε φυσικό
τρόπο τα έντοµα.. ∆εν περιέχει σιλικόνες, parabens, mineral oil, propylene glycol, citronella και DEET.

Nature After Bites
∆ροσιστικό gel που καταπραΰνει το ερεθισµένο δέρµα µετά από
τσιµπήµατα τσουχτρών, τσουκνίδων και εντόµων µε τη δράση
αιθέριων ελαίων και φυτικών εκχυλισµάτων. Χωρίς αµµωνία,
parabens, propylene glycol, σιλικόνες, παραφινέλαιο.

Nature Vs Bites After Sun
Λοσιόν σώµατος, µοναδικού συνδυασµού φυτικών, εντοµοαπωθητικών
ουσιών, εµπλουτισµένη µε ενυδατικά συστατικά και επιπλέον µε το εξαιρετικά
αποτελεσ
αποτελεσματικό, φυτικό εντομοαπωθητικό αιθέριο έλαιο «cat nip oil».
Ιδανικός ψεκασµός, που δροσίζει, ενυδατώνει µετά την ηλιοθεραπεία,
ενώ ταυτόχρονα απωθεί τα έντοµα, αφήνοντας στο δέρµα ένα ευχάριστο άρωµα.
∆εν περιέχει σιλικόνες, parabens, mineral oil, propylene glycol, citronella και DEET.
Τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών. Είναι δερµατολογικά ελεγµένα. ∆εν έχουν γίνει πειράµατα σε ζώα.
Για όλη την οικογένεια.
Ιδανικά και για παιδιά άνω των 3 ετών.

HEALTH DYNAMICS Mον. ΙΚΕ: Κυπρίων Αγωνιστών 17, 124 62 Αθήνα / τηλ.: 210 5823044
info@healthdynamics.eu / www.healthdynamics.eu
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ΧΡΥΣΟΊ κανόνες
επικοινωνίας για
πιστό πελατολόγιο

68

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 34 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής
επικοινωνίας για την εδραίωση της θεραπευτικής
σχέσης είναι η στάση του φαρμακοποιού που θα
καθορίσει τόσο τη συμμόρφωση του ασθενή με τη
θεραπεία του, όσο και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Η ευθύτητα, η εγκαρδιότητα και η γνήσια αποδοχή
του ασθενή από το φαρμακοποιό, αναμένεται να
έχουν ισχυρή επιρροή στον ασθενή και στην
ποιότητα της σχέσης του με αυτόν.

Ο τόνος της φωνής του φαρμακοποιού, ο ρυθμός της ομιλίας
του και η ένταση της φωνής του,
επιδρούν στη μετάδοση των απαραίτητων πληροφοριών.

Από τη ΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ,
Φαρμακοποιό

Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο διάλογος με τον ασθενή
Ο Φαρμακοποιός πρέπει να είναι απλός,
σύντομος και συγκεκριμένος κατά τη λεκτική επικοινωνία. Οι πολύπλοκες έννοιες και οι επιστημονικοί όροι συστήνεται
να αποφεύγονται γιατί δημιουργούν
σύγχυση και ανησυχία στους ασθενείς.
Η χρήση σύντομων λέξεων, αλλά και σύντομων προτάσεων επιβάλλεται, καθώς
αποτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη των
ασθενών και εξυπηρετούν τη συμμόρφωση του ασθενή με τη φαρμακευτική
αγωγή. Επίσης, είναι κρίσιμο οι ασθενείς
να μην βομβαρδίζονται με μεγάλο όγκο
πληροφοριών, καθώς σε κάθε συνομιλία
με το φαρμακοποιό μπορούν να αφο-

μοιώσουν μέχρι τρία μηνύματα το πολύ.
Ο φαρμακοποιός καλείται λοιπόν κάθε
φορά να αναγνωρίσει και να μεταδώσει
με σαφήνεια τα πιο σημαντικά μηνύματα
στους ασθενείς.
Η μετάδοση συγκεκριμένων πληροφοριών και συμβουλών προς τους ασθενείς,
τους επιτρέπει να θυμούνται πιο εύκολα
ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν για την υγεία
τους.
Τέλος, είναι σημαντικό ο φαρμακοποιός
στο κλείσιμο του διαλόγου να επαναλαμβάνει περιληπτικά τα πιο σημαντικά στοιχεία της φαρμακευτικής αγωγής με έμφαση στα πιο κρίσιμα σημεία, έτσι ώστε
ο ασθενής επιστρέφοντας στο σπίτι του
να γνωρίζει επαρκώς τις σημαντικότερες οδηγίες σχετικά με τη θεραπεία του,
όπως η δοσολογία και ο τρόπος λήψης
των φαρμάκων.

Η αποτελεσματική χρήση των
ερωτήσεων
Η αρχική φάση ενός διαλόγου είναι ενδεικτική για το πώς αυτός ο διάλογος θα
εξελιχθεί. Γι’ αυτό το λόγο και η πρώτη
ερώτηση που ο Φαρμακοποιός θέτει
στον ασθενή είναι σημαντική για την
εξέλιξη της συνομιλίας.
Οι κατάλληλες ερωτήσεις είναι εκείνες
που διασφαλίζουν ότι ο φαρμακοποιός
θα λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να αναγνωρίσει τις
ανάγκες των ασθενών και προβλήματα
που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία τους. Οι ασθενείς ενδιαφέρονται
περισσότερο να αντλήσουν πληροφορίες
για το πως το φάρμακο θα επηρεάσει την
καθημερινότητά τους και όχι για το φάρμακο αυτό καθεαυτό. Επίσης, οι ασθενείς
που αντιμετωπίζουν μία χρόνια νόσο εν-
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διαφέρονται για το πώς η φαρμακευτική
τους αγωγή θα περιορίσει στο ελάχιστο
τα συμπτώματα της ασθένειας.
Η ισορροπημένη χρήση ανοιχτών και
κλειστών ερωτήσεων οδηγεί στη δομημένη συγκέντρωση επαρκούς πληροφόρησης, προκειμένου ο φαρμακοποιός να
προσδιορίσει τις ανάγκες του ασθενή και
να είναι ικανός να ξεκινήσει τη διαδικασία της ανατροφοδότησης, δηλαδή της
διαλεύκανσης των αποριών του ασθενή
και της παροχής των αιτούμενων απαντήσεων.
Στην αρχή της συζήτησης προτείνεται
οι ερωτήσεις να είναι γενικές και όχι
προσωπικές. Έτσι, ο ασθενής θα νιώσει άνετα και θα καλλιεργηθεί κλίμα
εμπιστοσύνης που θα προωθήσει την
αποτελεσματική επικοινωνία. Επίσης,
συνιστώνται οι ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου που επιτρέπουν στον ασθενή
να μοιραστεί πληροφορίες ή να περιγράψει προσωπικές του εμπειρίες. Στη
συνέχεια όσο εξελίσσεται η συζήτηση,
η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου
είναι κατάλληλη για να αποκαλύψει πιο
ακριβή στοιχεία. Η ενεργός συμμετοχή
των ασθενών με σωστά ερωτήματα προς
τον φαρμακοποιό, μπορεί να επηρεάσει
το βαθμό ικανοποίησης τους και τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία.
Αναγκαία είναι και η προσαρμογή της
συμβουλευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις κάθε ασθενή-πελάτη χωριστά. Η
εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελεί
κλειδί της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Επίσης, ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι ερωτήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία.
Αν ο φαρμακοποιός ρωτά ή δίνει οδηγίες
πολύ γρήγορα μπορεί να προκληθεί σύγχυση στον ασθενή με αποτέλεσμα, είτε να
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δοθούν ανακριβείς πληροφορίες από τον
ασθενή, είτε να γίνει λανθασμένη χρήση
των φαρμάκων από την παρερμηνεία
του μηνύματος. Τέλος, είναι σημαντικό
να απευθύνουμε στον ασθενή μόνο μια
ερώτηση τη φορά, να δίνεται σε αυτόν
όσος χρόνος χρειάζεται για να δώσει μια
ολοκληρωμένη απάντηση και μετά να
συνεχίζεται ο διάλογος με την επόμενη
ερώτηση.

Ενεργητική ακρόαση
Η αποτελεσματικότητα του προφορικού
λόγου στην επικοινωνία δεν εξαρτάται
τόσο από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μιλάνε, αλλά κυρίως από τον
τρόπο με τον οποίο ακούνε. Οι φαρμακοποιοί λοιπόν καλούνται να αναπτύξουν
δεξιότητες ακρόασης προκειμένου να
αναπτύξουν τη θεραπευτική σχέση με
τους ασθενείς τους. Ο αποτελεσματικός
θεραπευτής ακούει με σεβασμό και
προσοχή τον ασθενή, παρέχοντας έναν
επικοινωνιακό χώρο συναισθηματικής
ασφάλειας.
Από όλες τις διαστάσεις της επικοινωνίας,
η ακρόαση είναι ίσως η πιο σημαντική για
την προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας στον χώρο της υγείας. Με τον
όρο ενεργητική «ακρόαση» εννοούμε τη
διαδικασία εκείνη που περιλαμβάνει τη
«σύλληψη» του μηνύματος από το συνομιλητή μας, την αποκωδικοποίηση του,
την κατανόηση του και την αρχή της διαδικασίας της ανατροφοδότησης, δηλαδή
της απάντησης. Η ενεργητική ακρόαση είναι μία επικοινωνιακή δεξιότητα διερεύνησης και αναγνώρισης των σκέψεων
των ασθενών. Χωρίς αυτή τη δεξιότητα τα
πραγματικά ζητήματα που αφορούν τους
ασθενείς δεν αναγνωρίζονται επαρκώς
από τους επαγγελματίες υγείας.
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Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η γλώσσα του σώματος
Το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας
μας εκφράζεται μέσω της γλώσσας του
σώματος. Για να θεωρηθεί γνήσιο το ενδιαφέρον προς τους ασθενείς, απαιτείται
να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα λεγόμενα και τη γλώσσα του σώματος του
φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός οφείλει
να γνωρίζει πως να διαχειρίζεται τόσο
τη δική του στάση σώματος όσο και να
παρατηρεί, να αποκωδικοποιεί και να
απαντά κατάλληλα σε όσα εκφράζονται
από τη στάση του σώματος του ασθενή.
Υπάρχει ποικιλία στους τρόπους με τους
οποίους ένας φαρμακοποιός μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του σώματος
ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα
της επικοινωνίας και να εκδηλώσει το
ενδιαφέρον του για τον ασθενή του. Η
διατήρηση της οπτικής επαφής κατά τη
συνομιλία του μαζί του, η ήρεμη στάση
του σώματος του, καθώς και η κάμψη
αυτού προς την πλευρά του, βοηθά τον
ασθενή να νιώσει οικεία. Τα χέρια του
δεν πρέπει να είναι στις τσέπες, ούτε
σταυρωμένα, τα πόδια του πρέπει να
έχουν κατεύθυνση προς τον ασθενή, ενώ
οι κινήσεις του κεφαλιού και το χαμόγελο ενθαρρύνουν τον ασθενή να δίνει
προσοχή και να απαντά στα ερεθίσματα
που δέχεται.
Από την πλευρά του ασθενή πάλι πολλά
από αυτά που σκέπτεται και αισθάνεται
αποκαλύπτονται από τη δική του στάση
σώματος. Το αν διατηρεί ή όχι οπτική
επαφή με το φαρμακοποιό κατά τη συναλλαγή ή ακόμα και το πόσο έντονα
κοιτά, οι εκφράσεις του προσώπου του,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα οφέλη της αποτελεσματικής επικοινωνίας

όπως για παράδειγμα οι κινήσεις των
φρυδιών, η συνοφρύωση, το χαμόγελο,
μπορούν να αποκαλύψουν το βαθμό που
αντιλαμβάνεται όσα ακούει, καθώς και
τα συναισθήματά του όπως χαρά, λύπη,
ανησυχία, εκνευρισμό. Όμως, η γλώσσα
του σώματος ερμηνεύεται διαφορετικά
αν λάβουμε υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ασθενών-πελατών του
φαρμακείου. Γι’ αυτό το λόγο, ο φαρμακοποιός παράλληλα με τη στάση του
σώματος, απαιτείται να χρησιμοποιήσει
και τον προφορικό λόγο προκειμένου να
επαληθεύσει αν είναι σωστές οι υποθέσεις του σχετικά με την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι ασθενείς του.

•

•

Η σημασία της εμφάνισης
Ο φαρμακοποιός που έχει προσεγμένη
εμφάνιση, είναι καθαρός, περιποιημένος
και ντυμένος με απλά ρούχα, αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με αυτόν που
είναι ατημέλητος.Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο φαρμακοποιός να φορά τη λευκή
ποδιά του, καθώς η κατάλληλη ένδυση
είναι εκείνη που βοηθά τον ασθενή να
αναγνωρίσει εύκολα τον φαρμακοποιό
και να τον προσεγγίσει δίχως φόβο, ενώ
ταυτόχρονα εμπνέει σεβασμό και κύρος.

Η σημασία της εμπιστοσύνης
στη θεραπευτική σχέση
•
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Η εμπιστοσύνη κατέχει εξέχουσα
θέση στο χώρο της υγείας διότι ως
έννοια εμπεριέχει την αβεβαιότητα
των ασθενών και τον κίνδυνο που
αυτοί αισθάνονται ότι διατρέχουν.

•

•

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την έμμεση επιρροή της εμπιστοσύνης στην ικανοποίηση των
πελατών, στη συμμόρφωση με τις
θεραπευτικές οδηγίες, στη διατήρηση της σχέσης με το φαρμακοποιό,
καθώς και στην ενθάρρυνση τους να
αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να επιτευχθεί έγκαιρη
και έγκυρη διάγνωση.
Τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης έχουν συνδεθεί με αποδοχή της
προτεινόμενης θεραπείας από τους
ασθενείς, με μειωμένη ανησυχία των
ασθενών κατά τη θεραπεία, και με τη
συμμόρφωση τους με τη θεραπευτική αγωγή. Επίσης, μελέτες έχουν
δείξει ότι η εμπιστοσύνη αυξάνει τις
επισκέψεις των ασθενών στο φαρμακείο, καθώς ενισχύει την πεποίθηση ότι ο φαρμακοποιός θα δώσει
λύση στο πρόβλημά τους.
Οι ασθενείς που δείχνουν εμπιστοσύνη φαίνεται ότι είναι περισσότερο
αφοσιωμένοι στο φαρμακοποιό και
τον προτείνουν ανεπιφύλακτα για την
καλή εξυπηρέτηση, και κατ’ επέκταση διαφημίζουν το φαρμακείο στον
κοινωνικό τους περίγυρο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γηραιότεροι και λιγότερο μορφωμένοι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα
εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη καλλιεργείται όταν υπάρχει σεβασμός
στη γνώμη των ασθενών, όταν αυτή
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και όταν
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οι επιστήμονες μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει για
τη φύση της νόσου με τους ασθενείς.

Συνοψίζοντας
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του φαρμακοποιού θεωρούνται σημαντικές για
την εδραίωση της εμπιστοσύνης στη
θεραπευτική σχέση. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό η εξατομικευμένη προσέγγιση
κάθε ασθενή, με σεβασμό στις ιδιαίτερες προσδοκίες και τις ανησυχίες του,
σε συνδυασμό με την επιδίωξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας φαίνεται να
αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Στα πλαίσια της ασθενοκεντρικής θεραπευτικής αντίληψης, οι ασθενείς γίνονται
πιο ενεργητικοί, και από παρατηρητές
της θεραπευτικής διαδικασίας ενημερώνονται για τις θεραπευτικές επιλογές
που έχουν, παίρνοντας αποφάσεις για τη
θεραπεία τους. Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής
των ασθενών στις αποφάσεις σχετικά
με τη θεραπεία τους, καθώς και τη συνεισφορά αυτής στην ανάπτυξη σχέσης
εμπιστοσύνης.
Τέλος, στις περιπτώσεις στις οποίες
δόθηκε η δυνατότητα στους ασθενείς
να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους
φόβους τους, να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν σχετικά με τις επιλογές
που έχουν για τη θεραπεία τους, επιτεύχθηκαν μεγαλύτερα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τον επαγγελματία υγείας. 
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ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ προστασία;
Βοηθήστε τους πελάτες σας
να κάνουν την καλύτερη επιλογή
Φαρμακοποιοί, είσαστε οι κατεξοχήν
επαγγελματίες υγείας για να επιλέξετε το
κατάλληλο αντηλιακό για τον πελάτη σας. Ένα
αντηλιακό είναι απαραίτητο για την προστασία
του δέρματος από τις βλαβερές ακτίνες του
ήλιου. Οι συνθήκες έκθεσης και ο φωτότυπος
θα καθοδηγήσουν την επιλογή του βαθμού
προστασίας, του είδους φίλτρου και της όλης
σύνθεσης και μορφής του αντηλιακού.
Επιλέγοντας
τον ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο φωτότυπος και οι συνθήκες έκθεσης
στον ήλιο καθοδηγούν την επιλογή των
δεικτών προστασίας. Τέσσερις κατηγορίες προστασίας υπάρχουν:
- Χαμηλή προστασία: SPF 6 ή 10
- Μέση προστασία: SPF 15, 20 ή 25
- Υψηλή προστασία: SPF 30 ή 50
- Πολύ υψηλή προστασία: SPF 50 +
Θέσατε στον πελάτη τις κατάλληλες
ερωτήσεις
• «Εμφανίζετε συχνά εγκαύματα από
τον ήλιο;», «Μαυρίζετε εύκολα;»
«Έχετε ανοιχτόχρωμο και ευαίσθητο
δέρμα στον ήλιο;», για να καθορίσετε
τον φωτότυπο.
• «Πού θα πάτε διακοπές ( θάλασσα,
βουνό, );», «Κάνετε σπορ κάτω από
τον ήλιο;», για να καθορίσετε την
ένταση της ηλιοφάνειας, τον κίνδυνο
αντανάκλασης, την ανάγκη για αδι-
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•

άβροχη προστασία στο νερό ή την
εφίδρωση.
«Τι φάρμακα παίρνετε;», «Κατά τις
πρώτες μέρες στον ήλιο εμφανίζετε δερματικές αντιδράσεις ;» «Έχετε
συγκεκριμένα δερματικά προβλήματα
(ακμή...);», για να προτείνετε μια πολύ
υψηλή προστασία.

Σε ποιες περιπτώσεις, απαιτείται μια μέγιστη προστασία (SPF 50+);
• Βρέφη και παιδιά μέχρι 8-10 ετών,
διότι έχουν ανεπάρκεια σύνθεσης
μελανίνης, ιδρώτα, σμήγματος και
ένα λεπτότερο υδρολιπιδικό φιλμ
στην επιδερμίδα.
• Έγκυες που εμφανίζουν χλόασμα
κυρίως αυτές με σκούρο δέρμα
που τείνει να επαναλαμβάνεται με
την έκθεση στον ήλιο ακόμη και μετά
την εγκυμοσύνη.
• Ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα
που προκαλούν φωτοευαισθησία.
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Επιλέγοντας τη
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Θέσατε στον πελάτη τις κατάλληλες
ερωτήσεις
«Για ποιόν είναι το προϊόν;» (άνδρας, γυναίκα, παιδί, όλη η οικογένεια, πρόσωπο
ή σώμα...)
Για το πρόσωπο, διερευνήστε τον τύπο
του δέρματος: λιπαρό, με τάση ακμής,
τάση ξηρότητας, έντονη ευαισθησία…
Οι γέλες και τα λεπτόρευστα γαλακτώματα απλώνονται πολύ εύκολα και είναι
κατάλληλα για το λιπαρό δέρμα και τους
άνδρες. Οι πιο παχύρευστες κρέμες και
ιδίως τα γαλακτώματα W / O είναι προτιμότερες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
επειδή περιορίζουν αποτελεσματικά την
αφυδάτωση.Οι μορφές σπρέι προτιμώνται για την ευκολία χρήσης τους. Τέλος
τα sticks είναι πολύ ανθεκτικά στο νερό
και στοχεύουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου: μύτη, ζυγωματικά, πηγούνι, αυτιά.

Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε
στον πελάτη ότι :
•

•

•

Τα αντηλιακά είναι απλά ένας άλλος
τρόπος προστασίας από τον ήλιο,
απαραίτητη όμως η αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης και η προστασία
με ρούχα και ομπρέλα.
Τα χημικά φίλτρα διεισδύουν στο
δέρμα σε αντίθεση με τα φυσικά και
μπορεί να προκαλέσουν δερματικές
αντιδράσεις.
Τα φυσικά αντηλιακά συνιστώνται σε
έγκυες γυναίκες και σε ευαίσθητο ή
ερεθισμένο δέρμα. 

Πόπη Χαραμή

HYALURONIC

Τα
S
α
σ
μ
π
α
π
σ
υ
π
Σ
F
ντ
κ

SILK TOUCH
SUNSCREEN

Indanone
0.2% ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
KAINOTOMIA: NEW SKIN TECHNOLOGY
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 3ης ΓΕΝΙΑΣ & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΜΗ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΦΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

HYALURONIC

30

SILK TOUCH
SPF
SUNSCREEN

UVA

50+
SPF

UVA

Π

Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία

30

SILK TOUCH
SPF
SUNSCREEN

UVA

50+
SPF

TINDED

HYALURONIC

UVA

Εγχρωμο-Καλυπτικό Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία

UVA

SPF

UVA

50+

SPF

UVA

50
SPF

UVA

SPF

SPF

30

UVA

Αντιηλιακό με υψηλή προστασία

30

SPF

SILK TOUCH
SUNSCREEN

50+

HYALURONIC

U VA

Λευκαντικό Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία
ενισχυμένο με Βιταμίνη C

30

UVA

50+

ANTI-SPOT

30

SILK TOUCH
SPF
SUNSCREEN

TINDED

HYALURONIC

DermoCosmetics

DERMOCOSMETICS

SPF
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Μικροτραυματισμοί
και ΕΓΚΑΎΜΑΤΑ
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Συχνά στο φαρμακείο καλούμαστε να παρέχουμε
τις πρώτες βοήθειες σε επιφανειακά τραύματα και
εγκαύματα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο,
τόσο ο φαρμακοποιός όσο και η υπόλοιπη ομάδα
του, να είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση
τέτοιου είδους καταστάσεων, ενώ είναι επιθυμητό
να υπάρχει και ένας ειδικός απομονωμένος
και καθαρός χώρος για την παροχή πρώτων
βοηθειών.

Τραύματα που αιμορραγούν
Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζουμε
μια αποστειρωμένη γάζα επάνω στο
τραύμα και πιέζουμε για 5-10 λεπτά μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Μόλις
αυτό επιτευχθεί χρησιμοποιούμε ένα
αντισηπτικό σπρέι και δένουμε το τραύμα
με γάζα και επίδεσμο. Συμβουλεύουμε
τον ασθενή να επαναλαμβάνει τη διαδικασία της αντισηψίας και να αλλάζει την
περίδεση 1 φορά την ημέρα.

Από τη ΝΑΝΤΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ,
Φαρμακοποιό

ΤΡΑΥΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την ιατρική, ως τραύμα
ορίζεται οποιαδήποτε βίαιη καταστροφή των ιστών, εσωτερική ή εξωτερική,
ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε. Η βαρύτητα του κάθε τραύματος
αξιολογείται ανάλογα με την έκταση, το
βάθος και την εμφάνιση του τραύματος.
Αυτή εξαρτάται επίσης από το σημείο
στο οποίο προκλήθηκε το τραύμα, από
το αντικείμενο, τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες προκλήθηκε και από τυχόν
παρουσία ξένων σωματιδίων πάνω σε
αυτό.

ιατρού ή του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια πρέπει
να πραγματοποιήσουμε ερωτήσεις στο
θύμα σχετικά με το αν είναι εμβολιασμένος με αντιτετανικό εμβόλιο, καθώς
επίσης και αν πάσχει από κάποια χρόνια
νόσο. Σε άτομα με διαβήτη ή με αιμορροφιλία καθώς και σε όσους λαμβάνουν
αντιπηκτική αγωγή, τα τραύματα απαιτούν ειδική περιποίηση και αντιμετώπιση
από ιατρό.

το τραύμα το συντομότερο δυνατό, έτσι
ώστε να αποφασίσουμε αν πράγματι
μπορούμε να παρέχουμε τις πρώτες
βοήθειες στο φαρμακείο ή αν θα πρέπει να ζητήσουμε τη συνδρομή κάποιου

Επιφανειακά Τραύματα
Καθαρίζουμε το τραύμα με φυσιολογικό
ορό, χρησιμοποιούμε ένα αντισηπτικό
σπρέι και καλύπτουμε με αυτοκόλλητη γάζα. Προτείνουμε στον ασθενή να
επαναλαμβάνει τη διαδικασία μία φορά
την ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αντιμετώπιση στο
φαρμακείο και η συμβουλή
μας
Κάθε φορά που φτάνει στο φαρμακείο
μας ένας τραυματισμένος ασθενής θα
πρέπει να του προσφέρουμε κάθισμα
και να προσπαθούμε να αξιολογήσουμε
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Η αντιμετώπιση στο
φαρμακείο και η συμβουλή
μας
•

•

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Η περίπτωση του πάγκου
Μια νεαρή μητέρα έρχεται πανικόβλητη με το 8χρονο κοριτσάκι της
στο φαρμακείο.
“Η κόρη μου κάηκε στο χέρι της με
ζεματιστό νερό”

Η απάντησή σας μπορεί να είναι
“Μην ανησυχείτε θα την φροντίσουμε.
Απ’ ότι βλέπω το έγκαυμα δεν είναι πολύ
σοβαρό, είναι επιφανειακό και όχι εκτεταμένο. Βάλατε το χεράκι του παιδιού κάτω
από το κρύο νερό; Σας συνιστώ μια κρέμα
για τα εγκαύματα και ένα ειδικό επιδεσμικό υλικό για τη γρήγορη επούλωση. Αν
πονάει πολύ μπορούμε να της δώσουμε
και παρακεταμόλη για τον πόνο.”
Τα εγκαύματα αποτελούν ένα είδος τραυματισμού του δέρματος ή της σάρκας
και μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγοντες όπως: θερμότητα,
ηλεκτρισμός, χημικές ουσίες, τριβή και
ακτινοβολία.
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Ανάλογα με τη βαρύτητά τους διακρίνονται στα εξής:
Πρώτου Βαθμού: επηρεάζουν μόνο την
επιδερμίδα και εμφανίζονται με έντονη
ερυθρότητα χωρίς φουσκάλες. Το σημείο
πονάει αλλά συνήθως επουλώνεται σε
χρόνο λιγότερο από μία εβδομάδα.
Δευτέρου Βαθμού: έτσι χαρακτηρίζονται τα εγκαύματα που φτάνουν μέχρι
το κυρίως δέρμα και εμφανίζονται με
φουσκάλες και έντονο πόνο. Αυτά συνήθως απαιτούν 10-14 ημέρες μέχρι να
αποκατασταθούν.
Τρίτου Βαθμού: σε αυτή την κατηγορία
ανήκουν τα εγκαύματα που επηρεάζουν
και υποκείμενους ιστούς και νεύρα. Το
σημείο εμφανίζεται λευκό ή καφετί χωρίς φουσκάλες και ο πόνος απουσιάζει
καθώς τα νεύρα στο σημείο αυτό έχουν
καταστραφεί.
Σε κάθε περίπτωση η σοβαρότητα του
εγκαύματος εξαρτάται και από την έκτασή του, την περιοχή του σώματος στην
οποία βρίσκεται και από τον παράγοντα
που το προκάλεσε. Αν το έγκαυμα είναι
πρώτου ή δευτέρου βαθμού και καλύπτει έκταση ίση ή μικρότερη από τη μισή
παλάμη του θύματος, θεωρείται ήπιο.
Αν όμως είναι τρίτου βαθμού ή είναι
μεγαλύτερο σε έκταση, τότε θεωρείται
σοβαρό έγκαυμα και χρήζει ιατρικής
αντιμετώπισης.
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Για απλό έγκαυμα πρώτου έως
δευτέρου βαθμού προτείνεται σαν
πρώτη βοήθεια η ρίψη άφθονου,
δροσερού (όχι παγωμένου), τρεχούμενου νερού για 5 -10 λεπτά. Στη
συνέχεια, ξεπλένουμε το έγκαυμα με
φυσιολογικό ορό, στεγνώνουμε και
καλύπτουμε με παχιά αντικολλητική
γάζα. Καλό είναι πριν το κλείσιμο του
εγκαύματος με τη γάζα να εφαρμοστεί επάνω σε αυτό μικρή ποσότητα
αντιβιοτικής αλοιφής για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση.
Αν το έγκαυμα παρουσιάζει φουσκάλες, αποτρέπουμε τον ασθενή από το
να τις σπάσει γιατί ο κίνδυνος επιμόλυνσης γίνεται μεγαλύτερος. Χορηγούμε μια ισχυρά ενυδατική-επουλωτική αλοιφή την οποία ο ασθενής
θα εφαρμόζει τοπικά 2 φορές τη μέρα
σε παχιά επίστρωση.
Εάν το έγκαυμα δεν παρουσιάζει
φουσκάλες αλλά ορορροή, προτείνουμε τη χρήση μιας ξηραντικής λοσιόν. Σκοπός αυτού του προϊόντος
είναι να μειώσει την υγρασία που
αναπτύσσεται πάνω στο έγκαυμα
από την έκκριση ορού και η οποία
αυξάνει τις πιθανότητες επιμόλυνσης
του τραύματος. Ταυτόχρονα, επειδή
το προϊόν περιέχει ψευδάργυρο,
εμφανίζει από μόνο του αντιμικρο-
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παράγωγα του χαλκού και του αργύρου
έχουν μια δράση βακτηριοστατική, όπως
και οι αντισηπτικές χρωστικές που αντιπροσωπεύονται από την εοσίνη.
Ενυδατικά προϊόντα για εγκαύματα
Πρόκειται για προστατευτικές κρέμες
ανακούφισης που εφαρμόζονται σε
παχιά στρώση πάνω στο δέρμα. Το ίδιο
και τα επιδεσμικά υδροκολοειδή και
υδροζέλ που χρησιμοποιούνται για να
καλύψουν το έγκαυμα και να ενισχύσουν
τη διαδικασία επούλωσης του σε υγρό
περιβάλλον.

•

•

•

•

βιακή και επουλωτική δράση. Όταν
το έγκαυμα στεγνώσει, προτείνουμε
στον ασθενή να χρησιμοποιήσει για
μερικούς μήνες μια επουλωτική
αλοιφή προκειμένου το δέρμα να
αποκατασταθεί γρηγορότερα και να
μην αφήσει σημάδι.
Αν το σημείο του εγκαύματος εκτίθεται στον ήλιο συμβουλεύουμε
τον ασθενή να φοράει οπωσδήποτε
ισχυρό αντηλιακό σε καθημερινή
βάση.
Όταν το έγκαυμα συνοδεύεται από
έντονο πόνο, χορηγούμε στον ασθενή ήπια αναλγητικά (παρακεταμόλη)
για την αντιμετώπισή του.
Σε έντονα εγκαύματα που προέρχονται από ηλιακή ακτινοβολία,
πραγματοποιούμε διερευνητικές
ερωτήσεις στον ασθενή σχετικά με
το αν εμφανίζει και άλλα συμπτώματα ηλίασης (πυρετός, έμετος, ναυτία)
και αν ο ασθενής τα επιβεβαιώσει,
τον παραπέμπουμε σε ιατρό.
Εγκαύματα τρίτου βαθμού θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο
με τη συνδρομή ιατρού.

Τα αντισηπτικά
Η εφαρμογή ενός αντισηπτικού πρέπει να
γίνεται αφού έχουμε πλύνει καλά με νερό
την πληγή. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι
γιατί ορισμένα αντισηπτικά χάνουν τη
δραστικότητά τους λόγω των αλκαλίων
του σάπωνα. Οι οδηγίες φύλαξης και οι
ημερομηνίες λήξης των αντισηπτικών
πρέπει να τηρούνται. Υπάρχουν πολλές
κατηγορίες αντισηπτικών όπως τα αντισηπτικά αλογόνων, όπως το υδροχλωρικό νάτριο ή ιωδιούχα αντισηπτικά. Αυτά
έχουν ένα ευρύ φάσμα δράσης στα παθογόνα βακτήρια και τους ιούς. Η δράση
τους όμως μειώνεται όταν υπάρχουν οργανικές ύλες όπως το πύον και το αίμα.
Επίσης, το οξυζενέ 10ο ανήκει στα αντισηπτικά. Το ίδιο και η χλωρεξιδίνη και
η εξαμιδίνη. Η αιθανόλη, επίσης 70ο έχει
μία βακτηριοκτόνο δράση. Τα μεταλλικά

Η διαχείριση των πρώτων βοηθειών στο φαρμακείο

Τα προϊόντα συμβουλής για
τραύματα και εγκαύματα
Πρόκειται για αποστειρωμένες γάζες,
φυσιολογικό ορό, αντισηπτικά καθώς
και ειδικές ενυδατικές και επουλωτικές αλοιφές και επιδεσμικά υλικά για
τη φροντίδα των εγκαυμάτων.
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Στη κατηγορία ομοιοπαθητικής μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τοπικά η Βelladonna
σε περίπτωση ερυθήματος και τα Rhus
toxicodendron και Cantharis σε περίπτωση εγκαύματος. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

«Θα ήθελα κάτι για
τα κόκκινα και
ερεθισμένα ΜΆΤΙΑ»
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ο διάλογος με τον ασθενή

Οι επιπεφυκίτιδες, λοιμώδεις ή μη, αποτελούν
ένα συχνό φαινόμενο στο Φαρμακείο. Παρ’ όλο
που συνήθως εμφανίζονται σε ήπια μορφή και
η μέριμνα είναι να μειωθούν τα ενοχλητικά
συμπτώματα και η σοβαρή τους εξέλιξη, είναι
απαραίτητο να υπενθυμίσουμε τους κανόνες
ενστάλαξης και διατήρησης των κολλυρίων.

Ας δούμε μερικές συχνές περιπτώσεις
του πάγκου, τον διάλογο με τον ασθενή
και τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΤΩΝ: «Γεια σας. Τα
μάτια μου είναι ερεθισμένα αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάτι;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Μπορείτε να μου
πείτε περισσότερες λεπτομέρειες; Σας
τσούζουν; Σας πονάνε; Η όρασή σας είναι
η ίδια ή έχει μειωθεί;»

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 30 ΕΤΩΝ: «Το ένα μάτι
μου είναι κόκκινο και ερεθισμένο από
εχθές. Σήμερα το πρωί, τα βλέφαρα μου
ήταν εντελώς κολλημένα. Μπορείτε να
μου προτείνετε μια θεραπεία;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Φοράτε φακούς
επαφής;»
«Συνήθως ναι, αλλά σήμερα όχι. Δεν μπορώ να τους αντέξω. Πονάνε τα μάτια μου.»
Οι φακοί επαφής αποτελούν τον κύριο
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης επιπεφυκίτιδων και σοβαρών μικροβιακών κερατίτιδων. Για το λόγο αυτό, μια
οφθαλμολογική γνωμάτευση πρέπει να
γίνει το συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα για όσους φορούν φακούς
επαφής. Σε πρώτο στάδιο, μπορούν να
γίνουν πλύσεις στα μάτια με τεχνητά
δάκρυα. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση οι
φακοί πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως
και να πεταχτούν ή να απολυμανθούν,
ανάλογα με τον τύπο φακού επαφής.
Απαγορεύεται η επανατοποθέτησή τους
πριν τη συμπλήρωση της θεραπείας.

Η

λοιμώδης επιπεφυκίτιδα είναι μια φλεγμονή ιογενούς
ή βακτηριακής προέλευσης. Το μάτι είναι κόκκινο,
δακρυσμένο, χωρίς να υπάρχει μείωση
της όρασης, με λίγο ή καθόλου πόνο και
με εκκρίσεις ορώδεις στη περίπτωση της
ιογενούς επιπεφυκίτιδας ή πυώδεις στην
περίπτωση της βακτηριακής. Η πάθηση
είναι αρχικά μονομερής και μπορεί να
μετατραπεί συχνά σε διμερή λόγω της
μετάδοσής της. Η θεραπεία διαρκεί από
5 έως 8 ημέρες, ενώ στην περίπτωση
της ιογενούς επιπεφυκίτιδας μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο. Η επιπεφυκίτιδα
όμως προκαλείται και από ερεθιστικές
ουσίες (μπάνιο στη θάλασσα, πισίνα,
σκόνη) και χαρακτηρίζεται συνήθως
από ένα δακρυσμένο, κόκκινο μάτι χωρίς εκκρίσεις. Όταν εμφανίζεται σε βρέφη
και παιδιά συνίσταται η ιατρική γνώμη.

Ποιό είναι το πρόβλημα;

Έχετε κάποια συγκεκριμένη
πάθηση;
«Ναι! Ακριβώς όλα όσα είπατε! Έχω την
εντύπωση ότι τα βλέπω όλα θολά και μου
πονάνε πολύ.»
Σε ορισμένα συμπτώματα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο σοβαρή
πάθηση, όπως γλαύκωμα ή κερατίτιδα.
Μια γρήγορη οφθαλμολογική γνωμάτευση από ιατρό είναι απαραίτητη. Συμπτώματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και διερεύνηση είναι: οποιαδήποτε
μείωση της όρασης, ακόμη και αν είναι
ελάχιστη, ενόχληση ή πόνος στα μάτια, η
φωτοφοβία, πυώδεις εκκρίσεις, δακρύρροια ή οίδημα στα βλέφαρα, δυσκολία
στο ανοιγόκλειμα του ματιού, ναυτίες ή
πονοκέφαλοι που μπορεί να σχετίζονται
με το κόκκινο μάτι.

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 52 ΕΤΩΝ: «Καλημέρα.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα κολλύριο; Τα μάτια μου δακρύζουν και με
ενοχλούν... είναι πολύ κόκκινα.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Πράγματι! Θυμίστε
μου λιγάκι, εσείς παίρνετε φάρμακα κατά
του διαβήτη;»
Ορισμένες παθήσεις θέτουν σε κίνδυνο
μια σοβαρή εξέλιξη της επιπεφυκίτιδας
και είναι απαραίτητη η ιατρική γνωμάτευση για την εκτίμηση της ανοσολογικής κατάστασης, του μη σωστά ισορροπημένου διαβήτη, του συνδρόμου του
ξηρού οφθαλμού κ.ά. Το ίδιο ισχύει αν
τα συμπτώματα εμφανίζονται σε έναν
ασθενή που ακολουθεί θεραπευτική
αγωγή με τοπικά κορτικοστεροειδή στο
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Παίρνετε άλλα φάρμακα;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 43 ΕΤΩΝ: «Θα ήθελα ένα
κολλύριο για τον σύζυγό μου. Τα μάτια
του είναι κόκκινα και ερεθισμένα εδώ
και κάποιες μέρες».
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Αν δεν κάνω λάθος
ο σύζυγός σας παίρνει ένα φάρμακο κατά
του καρκίνου του πνεύμονα.»
«Ναι, έχετε δίκιο.»
Τα αντι - EGFR (ερλοτινίμπη, αφατινίμπη,
γεφιτινίμπη) ή ακόμη και η ισοτρετινοΐνη
είναι παράγοντες που προκαλούν οφθαλμική ξηρότητα. Η συστηματική χρήση
υποκατάστατων δακρύων είναι απαραίτητη, καθώς τα συγκεκριμένα φάρμακα θα μπορούσαν να προκαλέσουν
πιο σοβαρά προβλήματα (επιπεφυκίτιδα,
κερατίτιδα). Άλλα φάρμακα που μπορούν
να προκαλέσουν προβλήματα στα μάτια
είναι: abatacept, νικορανδίλη, χλωροκίνη. Οι ερεθισμοί συνδέονται κυρίως
με τα συντηρητικά που περιέχονται σε
ορισμένα κολλύρια. Όλες οι παραπάνω
περιπτώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
και ιατρική γνωμάτευση.

Γνωρίζετε πώς να
χρησιμοποιείτε το κολλύριο;
ΓΥΝΑΙΚΑ 35 ΕΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΟΛΛΥΡΙΟ: «Ο γιός μου αρχίζει να τρίβει τα μάτια του. Είναι 8 χρονών
και μάλλον κόλλησε επιπεφυκίτιδα από
τον μικρό αδερφό του. Έχω ένα κολλύριο
ανοιχτό εδώ και 15 ημέρες...μπορώ να το
χρησιμοποιήσω;
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ένα κολλύριο μπορεί να διατηρηθεί μέχρι ένα μήνα μετά
το άνοιγμά του, αλλά θα ήταν καλύτερα
να το αλλάξετε. Καλύτερα να παίρνετε
συσκευασίες μιας δόσης και χρήσης, για
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περισσότερη υγιεινή και ασφάλεια.»
Δεν πρέπει να γίνεται χρήση του ίδιου
φιαλιδίου κολλύριου από πολλούς ασθενείς, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης
σε περίπτωση που είχε έρθει σε επαφή
με το μάτι ή τις βλεφαρίδες του προηγούμενου χρήστη. Οι μονοδόσεις μπορούν
να θεραπεύσουν και τα δύο μάτια, αν
είναι απαραίτητο και πετιούνται μετά τη
χρήση τους. Θυμηθείτε τους κανόνες ενστάλαξης του κολλύριου. Πρώτα πλένετε
καλά τα χέρια σας και έπειτα ρίχνετε τις
σταγόνες στα μάτια σας, κοιτώντας προς
τα πάνω και τραβώντας ελαφριά το κάτω
βλέφαρο προς τα κάτω, χωρίς να ακουμπήσετε τις βλεφαρίδες και το μάτι σας.
Τα αντισηπτικά κολλύρια διατηρούνται
από 15 έως 30 ημέρες μετά το άνοιγμα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να
πετάξετε το φιαλίδιο στο τέλος της θεραπείας, η οποία σε γενικό βαθμό διαρκεί
από 5 έως 10 ημέρες.

Η ΘΕΡΑΠΕΊΑ
Αντισηπτικά κολλύρια
Τεταρτοταγές αμμώνιο ( δεκαεξυλπυριδίνιο, cethexonium), monosept, αμιδίνες
(hexamidine, picloxydine).
Για ποιόν;
Σε περίπτωση βακτηριακής ή ιογενούς
επιπεφυκίτιδας. Διάρκεια θεραπείας από
5 έως 7 ημέρες. Μην υπερβείτε τις 15
ημέρες θεραπείας.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδική ενόχληση ή ερεθισμός στα μάτια σε περίπτωση παρατεταμένης θεραπείας. Το τεταρτοταγές αμμώνιο δεν είναι
συμβατό με τους υδρόφιλους μαλακούς
φακούς επαφής.
Αλληλεπιδράσεις
Σε περίπτωση ταυτόχρονης θεραπείας με
άλλο κολλύριο, εφαρμόστε τις εγχύσεις
σε διάστημα 10 έως 15 λεπτών.

Αντισηπτικά και
Αγγειοσυσταλτικά
Χλωρεξιδίνη και φαινυλεφρίνη δεν προτείνονται σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος γλαυκώματος κλειστής γωνίας.
Για ποιον;
Για ασθενείς άνω των 12 ετών σε περίπτωση μολυσματικής επιπεφυκίτιδας. Διάρκεια θεραπείας 3 ημερών maximum.
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 ην τρίβετε, ξύνετε ή αγγίζετε τα μάτια σας.
• Να πλένετε συχνά τα χέρια
και να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
• Ν α χρησιμοποιείτε τη
δική σας προσωπική πετσέτα και να την αλλάζετε
τακτικά.
• Να μην χρησιμοποιείτε μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της
θεραπείας.
• Να μην φοράτε φακούς επαφής
μέχρι τη συμπλήρωση της θεραπείας.

Οι συμβουλές «κλειδιά»

επίπεδο του ματιού. Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης των ματιών που
έχει πραγματοποιηθεί τον τελευταίο μήνα
κρίνεται απαραίτητη η οφθαλμολογική
γνωμάτευση.

ο διάλογος με τον ασθενή

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδικοί ερεθισμοί, κίνδυνος γλαυκώματος κλειστής γωνίας και σε περίπτωση
επαναλαμβανόμενων ενσταλάξεων, μυδρίαση, αύξηση της αρτηριακής πίεσης,
πονοκέφαλοι.
Πότε να τα αποφεύγετε;
Σε ασθενείς με υπέρταση και καρδιακές
παθήσεις, αν υπάρχει κίνδυνος γλαυκώματος κλειστής γωνίας, στο πρώτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και σε περίπτωση θηλασμού.
Δεν συνίσταται με συμπαθητικομιμητικά φάρμακα (εφεδρίνη, μεθυλφαινιδάτη,
βουπροπιόνη), καθώς υπάρχει κίνδυνος
αγγειοσυστολής και υπερτασικών κρίσεων. Περιμένετε 10 έως 15 λεπτά πριν
χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κολλύριο.

Κολλύρια αντι-ερεθιστικά
Σαλικυλικό οξύ, με βάση το βότανο ευφρασία, κολλύρια ομοιοπαθητικής.
Για ποιόν;
Σε περίπτωση επιπεφυκίτιδας από ερεθιστικούς παράγοντες. Διάρκεια θεραπείας
από 8 έως 10 ημέρες.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδική ενόχληση στην όραση και ερεθισμοί όταν υπάρξουν πολλαπλές δόσεις.
Αλληλεπιδράσεις
Σεβαστείτε το χρονικό διάστημα των 10
έως 15 λεπτά μεταξύ της χρήσης των
κολλυρίων και τελειώστε πάντα με το
πιο παχύρευστο. 

Πόπη Χαραμή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

«Θα ήθελα κάτι
για την ΑΫΠΝΊΑ»
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ο διάλογος με τον ασθενή

Η αϋπνία, σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα,
απασχολεί 1 στους 3 ενήλικες. Τα άτομα που
υποφέρουν από διαταραχές ύπνου συνήθως
προσπαθούν να βρουν ανακούφιση μέσω
της αυτοθεραπείας, αναζητώντας λύσεις και
συμβουλές από τον έμπιστο φαρμακοποιό τους.
Ο φαρμακοποιός, λοιπόν, πρέπει να ανοίξει
διάλογο, να κάνει τις σωστές ερωτήσεις, να
συμβουλεύσει και να προτείνει λύσεις ανάλογα
με την περίπτωση.

ιστούς, συμβάλλοντας στην καλύτερη
λειτουργία των οργάνων του σώματος όπως τα αγγεία και η καρδιά και
στην αντιγήρανση.
O σύγχρονος τρόπος ζωής, οι γρήγοροι
ρυθμοί, η έλλειψη χαλάρωσης και το
στρες αποτελούν βασικές αιτίες που όλο
και περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν
να απολαύσουν τον ύπνο που απαιτείται
για την αναζωογόνησή τους. Η αϋπνία,
όμως, μπορεί να σχετίζεται με αιτίες
που διαταράσσουν τον κιρκάδιο ρυθμό,
ασθένειες ή να αποτελεί παρενέργεια
κάποιων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Ας δούμε, όμως, ορισμένα καθημερινά
περιστατικά που αναζητούν λύσεις για
την αντιμετώπιση της αϋπνίας.
1η Περίπτωση
ΓΥΝΑΙΚΑ 35 ΕΤΩΝ : «Έχετε να μου προτείνετε ένα προϊόν για την αϋπνία;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι για εσάς;»

Από τη ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
Χημικό, Ph.D. Product Manager στη WinMedica

«‘Όχι, είναι για τη μητέρα μου. Είναι 65
ετών και το τελευταίο διάστημα παραπονιέται ότι δυσκολεύεται πολύ μέχρι να
κοιμηθεί και ξυπνάει δυο – τρεις φορές
κατά τη διάρκεια της νύχτας.»

Α

ϋπνία είναι η κατάσταση κατά
την οποία ένα άτομο νιώθει ότι
η διάρκεια ή/και η ποιότητα
του ύπνου δεν είναι ικανο-

ποιητικά.

Η αϋπνία
χαρακτηρίζεται από:

Η έλλειψη ύπνου έχει ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση κόπωσης και υπνηλίας
κατά τη διάρκεια της ημέρας γεγονός
που μειώνει την απόδοση στην εργασία
και δυσκολεύει την ανταπόκριση στις
καθημερινές δραστηριότητες.
Οι διαταραχές του ύπνου, όμως, μπορεί
να έχουν αρνητική επίδραση και στην
υγεία του ατόμου αφού ο ύπνος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην:
• παγίωση της μνήμης
• βελτίωση της μάθησης και της σκέψης
• σωστή λειτουργία του νευρικού και
ανοσοποιητικού συστήματος
• διατήρηση της ισορροπίας των ορμονών που επηρεάζουν το αίσθημα
της πείνας
• επιδιόρθωση των βλαβών στους

Από τη μέση ηλικία, τόσο σε άνδρες όσο
και σε γυναίκες, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα διαταραχών του ύπνου η
οποία επιδεινώνεται με την αύξηση της
ηλικίας. Επιπλέον, περίπου το 50% των
ηλικιωμένων εμφανίζουν διαταραχές
ύπνου, ενώ πολύ συχνά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την ποιότητα
του ύπνου τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα
επίπεδα της μελατονίνης, η οποία αποτελεί τον ενδογενή φυσιολογικό ρυθμιστή
του ύπνου, μειώνονται σημαντικά με την
πρόοδο της ηλικίας.
Η χορήγηση μελατονίνης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα άνω των 55 ετών να
βρουν το σωστό ρυθμό ύπνου – εγρήγορσης και να βελτιώσουν τον έλεγχο
του ύπνου. Έχει αποδειχθεί ότι η λήψη
μελατονίνης στα άτομα αυτά ευνοεί την
επέλευση του ύπνου, την αποφυγή της
πρώιμης πρωινής αφύπνισης με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 34 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

87

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

2η Περίπτωση
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ 40 ΕΤΩΝ: «Μήπως έχετε κάτι για τον
ύπνο;
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ναι… αλλά για ποιόν πρόκειται
«Για τον σύζυγό μου, ο οποίος δυσκολεύεται να
αποκοιμηθεί και νιώθει πολύ κουρασμένος. Αυτό
δυσκολεύει πολύ στη δουλειά του ειδικά όταν είναι
βραδινός.»
Υπάρχουν άτομα που λόγω επιθυμητού ή επιβεβλημένου προγράμματος καθυστερούν να
κοιμηθούν. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε άτομα
που δουλεύουν σε βάρδιες αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε εφήβους ή νεαρούς ενήλικες που
λόγω νυχτερινής μελέτης μαθημάτων ή νυχτερινής διασκέδασης καθυστερούν να κοιμηθούν.
Όταν αυτή η συνήθεια επαναλαμβάνεται έχει ως
αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του ρυθμού
ύπνου - εγρήγορσης, με συμπτώματα αϋπνίας,
υπνηλίας ή/και τα δύο. Η κατάσταση αυτή μπορεί
να έχει αρνητική επίδραση σε ψυχικό, σωματικό
ή μαθησιακό επίπεδο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σωστός ρυθμός
ύπνου-εγρήγορσης επιτυγχάνεται με αλλαγές
στο πρόγραμμα του ύπνου (διατήρηση σταθερού
προγράμματος) και τη χορήγηση μελατονίνης.

3η Περίπτωση
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ 45 ΕΤΩΝ: «Μήπως έχετε κάτι για τον
ύπνο;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Τι ακριβώς σας συμβαίνει;»
Τα τελευταία βράδια παρόλο που είμαι πολύ κουρασμένη δυσκολεύομαι να κοιμηθώ.
Η αϋπνία είναι συχνότερη σε γυναίκες γιατί
το βιολογικό τους ρολόι λειτουργεί με ταχύτερους ρυθμούς από εκείνο των ανδρών όπως
διατυπώθηκε σε σχετική μελέτη στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of
Science». Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ένα
έντονο καθημερινό πρόγραμμα ή στρες μπορεί να
επιφέρει ή να ενισχύσει τις διαταραχές του ύπνου.
Η μελατονίνη βοηθά στη μείωση της αναμονής για
την επίτευξη του ύπνου, ενώ οι ουσίες φυτικής
προέλευσης όπως η βαλεριάνα συμβάλλουν στη
μείωση των καταστάσεων έντασης και ταραχής,
ευνοώντας το γαλήνιο ύπνο.
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5η Περίπτωση

4η Περίπτωση
ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ 40 ΕΤΩΝ: “Διάβασα
ότι υπάρχει κάτι για το jet lag”
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: “Ναι… πρόκειται για τη μελατονίνη. Που θα
ταξιδέψετε;”
“Στις ΗΠΑ.”
Όταν ένα άτομο ταξιδεύει με αεροπλάνο προς διαφορετικές χρονικές
ζώνες ο ρυθμός ύπνου-εγρήγορσης
προσαρμόζεται σταδιακά. Έχει υπολογισθεί ότι ο οργανισμός χρειάζεται
περίπου μία ημέρα για κάθε ώρα
αλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η μελατονίνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί αποδεδειγμένα ρυθμίζει το
βιολογικό ρολόι επιταχύνοντας την
επέλευση του ύπνου.

ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ: «Θα ήθελα
να μου δώσετε μελατονίνη. Απ’ ότι
διάβασα δεν έχει παρενέργειες»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Πριν λίγο
καιρό μου είπατε ότι προσπαθείτε
να μειώσετε τη δόση του υπνωτικού σας.»
«Έχω μειώσει τις δόσεις του υπνωτικού αλλά τις τελευταίες μέρες
δεν κοιμάμαι καλά. Ξυπνάω κατά
τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί
νιώθω κουρασμένος. Νομίζω ότι η
μελατονίνη θα με βοηθήσει.»
Κατά τη διαδικασία μείωσης των
δόσεων ενός υπνωτικού, οι ασθενείς συχνά δυσανασχετούν και παραπονιούνται για την επανεμφάνιση
των συμπτωμάτων της αϋπνίας.
Είναι άμεση ανάγκη η επικοινωνία
με τον ιατρό. Πιθανόν να απαιτείται
μία πιο σταδιακή μείωση της δοσολογίας.

6η Περίπτωση
ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ 30 ΕΤΩΝ: «Δεν κοιμάμαι πλέον.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Τι ακριβώς σας συμβαίνει; Παίρνετε κάποια φάρμακα;»
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αϋπνία είναι ανεπιθύμητη ενέργεια μίας φαρμακευτικής αγωγής. Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν αϋπνίες είναι
ορισμένοι β-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου, κορτικοειδή, αντιπαρκινσονικά κ.ά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει η θεραπεία ή να
χορηγηθεί οποιοδήποτε σκεύασμα χωρίς τη συμβουλή του γιατρού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

«Θα ήθελα κάτι
για τη ΔΙΆΡΡΟΙΑ»
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

Μία από τις πιο συνηθισμένες παθολογικές
καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας
φαρμακοποιός “πάγκου” είναι η διάρροια. Καθώς,
το επάγγελμα μας είναι η πρώτη γραμμή πυρός
στις παροχές υπηρεσιών υγείας, ένας σύγχρονος
επαγγελματίας θα πρέπει να είναι σε θέση μέσω
της επικοινωνίας που θα αναπτύξει με τον
ασθενή - πελάτη του, να εκμαιεύσει ουσιαστικές
πληροφορίες που θα λειτουργήσουν καταλυτικά
στην ορθότερη διάγνωση και αντιμετώπιση της
διάρροιας.

Από τη ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ,
Φαρμακοποιό

Για ποιόν είναι;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 6
ΕΤΩΝ: «Καλημέρα. Θα ήθελα κάτι για τη
διάρροια.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι για το κοριτσάκι;»
«Όχι, είναι για τον αδερφό της. Σε ένα
μήνα, θα γίνει ενός έτους.»

Ο

ι πιο συνηθισμένες διάρροιες προέρχονται από γαστρεντερίτιδα ιϊκής προέλευσης
και συχνότερα μεταδίδονται
από τη στοματική οδό με διάρκεια περίπου 1-3 ημέρες. Άλλες αιτίες μπορεί να
είναι οι τροφικές δηλητηριάσεις, συχνά
βακτηριδιακές, η μετα-αντιβιοτική διάρροια (10%-20% εξαιτίας του Clostridium,
ενός βακτηρίου που προκαλεί ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα) και η διάρροια
ιατρογενούς προέλευσης.
Ας δούμε μερικές περιπτώσεις του πάγκου, τον διάλογο με τον ασθενή και τι
πρέπει να γνωρίζουμε.

Πρέπει πάντα να ελέγχουμε ποιος είναι
ο ασθενής. Δεν πρέπει να θεωρούμε
δεδομένο ότι το άτομο που βρίσκεται
μπροστά μας ή ακόμη και το άτομο που
συνοδεύεται είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Ειδικά στις διάρροιες, η ηλικία
παίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς στα
παιδιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατη αφυδάτωση.

Ποιό είναι το πρόβλημα;
1η Περίπτωση
ΑΝΔΡΑΣ 40 ΕΤΩΝ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ
ΛΟΠΕΡΜΙΔΗ (imodium) ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
«Δώστε μου αυτό»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι για εσάς;»

«Ναι, έχω γαστρεντερίτιδα. Η γυναίκα μου
και ο γιος μου είχανε την προηγούμενη
εβδομάδα. Είναι η σειρά μου τώρα!»
Το πιο σημαντικό στάδιο είναι να εκμαιεύσουμε πληροφορίες για το πως
προήλθε η διάρροια. Σε έναν ασθενή με
καλή υγεία, θα πρέπει μέσα από κλειστές
ερωτήσεις να διαγνώσουμε τι είδους διάρροια είναι ώστε να προτείνουμε την
καταλληλότερη αγωγή. Εάν στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις, γυναίκα, παιδιά κτλ, τότε
αφορά πιθανόν ιογενή γαστρεντερίτιδα
και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
2η Περίπτωση
ΑΝΔΡΑΣ 20 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΧΛΩΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: «Πονάει το στομάχι μου και έχω
διάρροια. Χθες φάγαμε σε ένα εστιατόριο
και μάλλον κάτι με πείραξε.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι και κάποιος
άλλος άρρωστος από όλους όσους ήσασταν χθες στο εστιατόριο;»
«Ναι, δύο φίλοι μου είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα. Θα τη θυμόμαστε αυτή
τη βραδιά!»
Εάν ο ασθενής από μόνος του εκφράσει
πληροφορία για πόνο στο στομάχι που
σχετίζεται με κάποια έξοδο ή κάποιο φαγητό που νιώθει να τον έχει ενοχλήσει
και υπάρχουν άτομα της παρέας με τα
ίδια συμπτώματα, αναφερόμαστε πιθανώς σε τροφική δηλητηρίαση. Συνίσταται
μια ιατρική γνώμη.
3η Περίπτωση
ΓΥΝΑΙΚΑ 25 ΕΤΩΝ: «Θέλω κάτι για τη
διάρροια. Εδώ και 4 ημέρες που έχω
γυρίσει από το ταξίδι μου στη Βιρμανία,
δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ευτυχώς που
δεν αρρώστησα εκεί.»
Κάθε τύπος διάρροιας που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή μετά
από αυτό σε χώρα της τροπική ζώνης,
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και
να φροντίζετε άμεσα. Η ιατρική επίσκεψη
είναι απαραίτητη.
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1η Περίπτωση
ΓΥΝΑΙΚΑ 40 ΕΤΩΝ: «Θα ήθελα κάτι για τη
διάρροια. Υποφέρω από χθες.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Παίρνετε κάποιο
άλλο φάρμακο;»

Οι συμβουλές «κλειδιά»

Παίρνετε άλλα φάρμακα;

ο διάλογος με τον ασθενή

• Ενυδάτωση και ελαφριά διατροφή που να περιλαμβάνει λίγο πιο αλμυρά
φαγητά, ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, άπαχο κρέας.
• Η αποφυγή των πράσινων λαχανικών, φυτικών ινών, λιπαρών, φρούτων
και γάλατος, βοηθούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
• Στα βρέφη και τα παιδιά το συνηθισμένο γάλα μπορεί να συνεχιστεί παράλληλα με το διάλυμα ενυδάτωσης. Αν η διάρροια επιμένει, το γάλα
χωρίς λακτόζη για 8-15 ημέρες μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα.

«Για τη διάρροια όχι. Τώρα τελειώνω τη
θεραπευτική αγωγή με αντιβιοτικά για την
ιγμορίτιδα.»
Η λήψη φαρμακευτικού ιστορικού από
τον ασθενή καθώς και η πολύ καλή
γνώση ανεπιθύμητων ενεργειών από τα
φάρμακα που λαμβάνει, μπορεί να αποβεί άκρως αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της διάρροιας. Η μετα-αντιβιοτική διάρροια τις περισσότερες φορές
είναι ευθύνη ιατρών και φαρμακοποιών
που δεν προτείνουν τη λήψη κάποιου
προβιοτικού καθ’ όλη τη διάρκεια της
φαρμακευτικής αγωγής. Απαιτεί ειδική
επαγρύπνηση, συμπτωματική αγωγή και
όχι λήψη λοπεραμίδης καθώς προάγει τη
στάση των βακτηριδίων και όχι την απομάκρυνση τους. Εάν η διάρροια επιμείνει
μετά από 48 ώρες, η επίσκεψη στον ιατρό
κρίνεται απαραίτητη.
2η Περίπτωση
ΑΝΤΡΑΣ 60 ΕΤΩΝ: «Εδώ και 3 ημέρες
έχω διάρροια. Η γυναίκα μου, μου έδωσε
ένα φάρμακο που είχε στο ντουλάπι της
αλλά η κατάστασή μου δεν βελτιώθηκε
καθόλου.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ακολουθείτε κάποια άλλη φαρμακευτική αγωγή;»
«Ξεκίνησα μια θεραπεία την τελευταία
εβδομάδα για την παλινδρόμηση, αυτό
είναι μόνο.»
Βέβαια στην περίπτωση ιατρογενούς
προέλευσης της διάρροιας ο φαρμακοποιός μπορεί με βάση το ιστορικό του
ασθενή να προτείνει διακοπή του συγκεκριμένου φαρμάκου μόνο για 2-3 ημέρες και μόνο στην περίπτωση που δεν
θα επηρεαστεί η υγεία του ασθενή ή η
διακοπή του φαρμάκου θα φέρει πιο επι-
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σε περίπτωση διάρροιας που εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια θεραπείας με αντιβιοτικά.

Ρασεκαδοτρίλη

βλαβή αποτελέσματα. Είτε οι διάρροιες
σταματήσουν είτε επιμείνουν, ο ασθενής
θα πρέπει να απευθυνθεί στον ιατρό του
για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με
τη φαρμακευτική του αγωγή.

Η ΘΕΡΑΠΕΊΑ
Λοπεραμίδη
Πρόκειται για ένα ανάλογο της μεπεριδίνης και η δράση της μοιάζει με εκείνη
των οπιοειδών. Ενεργοποιεί προσυναπτικούς οπιοειδείς υποδοχείς του νευρικού συστήματος του εντέρου, αναστέλλει
την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης και
ελαττώνει τον περισταλτισμό του εντέρου.
Έτσι, η λοπεραμίδη κάνει τη σύσταση των
κοπράνων πιο συμπαγή και ελαττώνει τη
συχνότητα των κενώσεων.
Για ποιόν;
Μπορεί να δοθεί σε παιδιά άνω των 15
χρονών, με δοσολογία 2 κάψουλες μαζί
την πρώτη φορά και μια μετά από κάθε
διάρροια, με μέγιστη δόση 6 κάψουλες
την ημέρα. Είναι δυνατή και η χορήγηση
σε εγκύους.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δυσκοιλιότητα, ναυτία, κράμπες στην
κοιλιακή χώρα.
Πότε να την αποφεύγετε
Αντενδείκνυται σε περίπτωση οξείας εκδήλωσης αιμορραγικής ορθοκολίτιδας,
αιμορραγικής διάρροιας ή διάρροιας με
φαγούρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
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Είναι μία αμιγώς εντερική αντιεκκριτική
δραστική ουσία. Μειώνει την εντερική
υπερέκκριση νερού και ηλεκτρολυτών
που προκαλείται από την τοξίνη της
χολέρας ή από φλεγμονή, και δεν έχει
επιδράσεις στη βασική εκκριτική δραστηριότητα.
Για ποιόν;
Μπορεί να δοθεί σε παιδιά άνω των 15
ετών. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και κατά τη περίοδο του
θηλασμού. Μέγιστη δόση 3 κάψουλες την
ημέρα πριν από κάθε γεύμα, με διάρκεια
3 ημέρες maximum.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ενδεχόμενη χρήση χωρίς επιφυλάξεις.

Διοσμεκτίτης
Είναι φυσικό πυριτικό αργίλιο και μαγνήσιο και χρησιμοποιείται ως προσροφητικό του εντέρου στη θεραπεία πολλών
γαστρεντερικών παθήσεων.
Για ποιόν;
Από τη βρεφική ηλικία, κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και την περίοδο του
θηλασμού.

Προβιοτικά
Ορισμένες μελέτες δείχνουν ιδιαίτερα
οφέλη σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών στην πρόληψη ή στη θεραπεία
της διάρροιας.

Νιφουροξαζίδη
Είναι μια ουσία με αντιδιαρροϊκή και
αντισηπτική δράση. Η αποτελεσματικότητά της στις διάρροιες δεν έχει αποδειχθεί
100% ακόμη. 

HΛΕΚΤΡΟΛΎΤΕΣ για την Ενυδάτωση του οργανισμού
Το ALMORA® plus είναι ένα προϊόν που αποτελεί ένα:

Μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρολυτών: Na+, K+, Cl- και Δεξτρόζης
που ενυδατώνει τον οργανισμό με αποτελεσματικό τρόπο αναπληρώνοντας τους ηλεκτρολύτες που έχει χάσει.

Το ALMORA® plus μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται
αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών όπως:

� Διάρροια - Εμετός � Αθλητές � Περίοδοι Καύσωνα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΟΦ: 45240/7-7-06

Kαι για παιδιά και βρέφη

ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Τμήμα Consumer Health Care

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211 18 65 347
Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1
www.elpen.gr, farmakeia@elpen.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

ΦΡΟΝΤΊΔΑ και
ΣΥΜΒΟΥΛΉ
στον καρκινοπαθή
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φαρμακευτική φροντίδα

Οι καρκινοπαθείς αποτελούν μια ειδική,
αλλά καθόλου μικρή, κατηγορία ασθενών. Η
αντιμετώπιση του καρκίνου μπορεί να γίνει
με χημειοθεραπεία, με ακτινοβολία και με
χειρουργείο. Κάθε τρόπος αντιμετώπισης
ενέχει τους δικούς του κινδύνους και τις δικές
του παρενέργειες, που καλείται να επωμιστεί ο
ασθενής προκειμένου να γίνει καλά.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
Φαρμακοποιό

ή να χρησιμοποιείται πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία.

Χειρουργείο και παρενέργειες
Στην περίπτωση του χειρουργείου,
βασική παρενέργεια είναι η εμφάνιση
οιδήματος στους λεμφαδένες μετά από
λεμφαδενεκτομή αλλά και μετά από ραδιοθεραπεία. Κάτι τέτοιο βέβαια ευτυχώς, δίνει και κάποια προειδοποιητικά
σημάδια, όπως αλλαγή της εμφάνισης
του δέρματος, πρήξιμο και αίσθημα καύσου που απαιτούν άμεση ενημέρωση του
θεράποντα ιατρού. Σημαντική συνεπώς
είναι η ενημέρωση του ασθενή, ώστε
να αντιληφθεί άμεσα το οίδημα αλλά και
να το προλάβει, αποφεύγοντας κάποιες
δραστηριότητες. Ανάλογα πάντα με το όργανο στο οποίο εμφανίστηκε η κακοήθεια
έχουμε και τις αντίστοιχες ανεπιθύμητες
ενέργειες μετά το χειρουργείο.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ

Η περίπτωση του πάγκου
Χημειοθεραπεία και
παρενέργειες

Ακτινοθεραπεία και
παρενέργειες

Στην περίπτωση της χημειοθεραπείας,
βλέπουμε επιπτώσεις επί του δέρματος,
των μαλλιών, των νυχιών, στο γαστρεντερικό σύστημα (αναγούλες, εμετούς,
δυσκοιλιότητα), μυοσκελετικούς πόνους
σε χέρια και πόδια, μυκητιάσεις και στοματίτιδες, θρομβοπενία, ουδετεροπενία
και αναιμία. Άλλη μια σοβαρή παρενέργεια παρατηρείται επί του αναπαραγωγικού συστήματος, όπου εκεί ανάλογα
την ηλικία ακολουθείται συγκεκριμένη
γραμμή. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
παρενεργειών, υπάρχουν ικανοποιητικά
φάρμακα για να τις αντιμετωπίσουν, σε
συνδυασμό με τη τήρηση κανόνων υγιεινής και την κατάλληλη διατροφή.

Όταν ακολουθείται ακτινοθεραπεία
έχουμε και πάλι απώλεια μαλλιών,
επιπτώσεις στο γαστρεντερικό, από το
φάρυγγα ως το ορθό, πονοκέφαλο και
λοιμώξεις στο ουροποιητικό. Πρόκειται
για μια ανώδυνη μέθοδο που διαρκεί
λίγα λεπτά και χρειάζεται μια κατάλληλη
προεργασία, όπως το να φοράει κανείς
ρούχα που είναι απαλά και αφαιρούνται
εύκολα από την περιοχή που θα «ακτινοβοληθεί» ή το να διατηρεί κανείς το
δέρμα του καθαρό και ενυδατωμένο,
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η έκθεση στον ήλιο
κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για
ένα χρόνο μετά πρέπει να αποφεύγεται

Η κυρία Δ. κάνει χημειοθεραπεία
για τον καρκίνο του μαστού.
«Νομίζω ότι χρειάζομαι βιταμίνες,
αισθάνομαι τόσο κουρασμένη ήδη
από την ώρα που ξυπνάω. Είναι
φυσιολογικό αυτό;»
«Αυτή η κούραση είναι πρόσφατη;»
«Όχι, είναι έτσι από την αρχή της
θεραπείας μου.»

«Στην περίπτωση αυτή η κόπωση είναι
φυσιολογική, αλλά μέχρι στιγμής καμία
βιταμίνη ή συμπλήρωμα διατροφής δεν
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, μάλιστα μπορεί να είναι και ασύμβατα με τη
θεραπεία σας. Καλό θα ήταν να μιλήσετε
με τον ογκολόγο σας.»
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Ο καρκίνος αγγίζει ολόκληρη την καθημερινότητα και τη ζωή του ασθενή. Αυτό
σημαίνει πως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ολιστικά και γενικά ανάλογα με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε
ασθενή.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Χρόνια κόπωση
Παρά την υψηλή συχνότητα εμφάνισης
της (μεταξύ 30% και 100%, ανάλογα με το
στάδιο του καρκίνου και τη θεραπεία),
η σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση,
ως επί το πλείστον υποτιμάται και δεν
θεραπεύεται κατάλληλα. Οι περισσότεροι ασθενείς που ερωτήθηκαν, ακόμα
πιστεύουν ότι η κόπωση επηρεάζει την
καθημερινότητά τους, όπως και ο πόνος.
Αυτή η κόπωση είναι πολυπαραγοντική.
Προκαλείται από την ίδια τη νόσο, τις θεραπείες, τις παρενέργειες της θεραπείας
και τα συναισθήματα του κάθε ασθενή.
Παρουσιάζεται το πρωί, ακόμη και χωρίς
καμία σωματική δραστηριότητα και δεν
ανταποκρίνεται ούτε με ξεκούραση και
χαλάρωση, ούτε με τον ύπνο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα ή δύο έτη
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Οι
καθημερινές δραστηριότητες (προετοιμασία των γευμάτων, το ανέβασμα σκάλας,
οι δουλειές του σπιτιού, το πλύσιμο, το
ντύσιμο, η ομιλία, η μελέτη) μπορούν
να γίνουν αληθινές δοκιμασίες για τον
ασθενή.

φαρμακευτική φροντίδα

Πόνος
Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί στα πρώιμα στάδια της νόσου αλλά και οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να είναι αρκετά
έντονος ειδικά σε τελικά στάδια της νόσου. Μπορεί να είναι μηχανικής φύσης,
φλεγμονώδης ή νευροπαθητικός, που
να οφείλεται στον ίδιο τον όγκο, σε μεταστάσεις ή στις θεραπείες.

Συμβουλές προς τον
ασθενή

Συμβουλές προς τον ασθενή
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Προβλήματα σεξουαλικής φύσης
Ο καρκίνος πολλές φορές επηρεάζει τη
σεξουαλική ζωή του ασθενή και αυτό
εξαρτάται από το πόσο σοβαρό είναι
το περιστατικό, από τη θεραπεία αλλά
και από το πώς ήταν η σεξουαλική του
ζωή πριν τον καρκίνο. Οι δυσκολίες που
προκύπτουν μπορεί να είναι σωματικές
(πόνοι), μηχανικές (προβλήματα στύσης
για τους άνδρες που είχαν καρκίνο του
προστάτη, κολπική ξηρότητα για τις γυναίκες) ή ψυχολογικές (απώλεια ενδιαφέροντος, αίσθημα ντροπής για το σώμα
μας, αμφιβολίες για την ικανότητα έλξης
από τον συντρόφου μας).

Συμβουλές προς τον
ασθενή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άγχος και φόβος
Η διάγνωση του καρκίνου αποτελεί για
τον ασθενή ένα ψυχολογικό σοκ αρκετά μεγάλο. Ακολουθείται συνήθως από
αίσθημα άγχους αλλά και φόβου που
συνδέονται με τις διάφορες μορφές του
καρκίνου και τις θεραπείες του. Ο ασθενής διακατέχεται από αβεβαιότητα και
ανησυχίες για το μέλλον (φόβος ότι θα
πεθάνει, ότι θα πονέσει κ.ά.).
Ο τρόπος αντίδρασης διαφέρει ανάλογα
με τον ασθενή, το ιστορικό του, τις διαπροσωπικές οικογενειακές του σχέσεις,
τις κοινωνικές του σχέσεις αλλά και τις
επαγγελματικές και μάλιστα είναι ανάλογος του σταδίου της ασθένειας. Μπορούν
να παρατηρηθούν διάφορες ψυχικές καταστάσεις, όπως άρνηση, θυμός, ενοχή
ότι δεν φρόντισε καλά την υγεία του και
προκάλεσε την ασθένεια κ.ά.

Συμβουλές προς τον
ασθενή

Συμβουλές προς τον ασθενή

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Απώλεια αυτοεκτίμησης και απομόνωση
Οι σωματικές καταπονήσεις (αλωπεκία,
αφαίρεση οργάνου, απώλεια βάρους),
οι λειτουργικές (κόπωση, σεξουαλική δυσλειτουργία) και οι ψυχολογικές
(θλίψη, κατάθλιψη) που συνδέονται με
την ασθένεια και τις θεραπείες της, διαμορφώνουν το σώμα, το αλλάζουν και
αλλοιώνουν την εκτίμηση μας για αυτό.
Το άτομο μπορεί να μην αναγνωρίζει
πια τον εαυτό του και δεν μπορεί να διατηρήσει τη ψυχραιμία του και μια καλή
ψυχολογία. Νιώθει ότι χάνει μαζί με την
εικόνα του, την ταυτότητά του και την
αξιοπρέπεια του.

Συμβουλές προς τον ασθενή
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Μετά την οξεία φάση της θεραπείας, οι
ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να αναμετρηθούν με δευτερεύοντα προβλήματα που σχετίζονται με την ασθένεια
τους, όπως ο κίνδυνος υποτροπής και
το άγχος που τον συνοδεύει, το βλέμμα
των άλλων, η επιστροφή στην εργασία.
Τον πρώτο καιρό έχουν ένα αίσθημα
εγκατάλειψης και απομόνωσης. Αποσυντονίζονται και τους είναι δύσκολο να
ξαναζήσουν μια φυσιολογική ζωή χωρίς
θεραπείες.
Σύμφωνα με μια μελέτη για την ποιότητα της ζωής των ασθενών δύο χρόνια
μετά τη θεραπεία καρκίνου, το 40% από
αυτούς παραπονιούνται για πτώση του
ηθικού τους, κάτι που μπορεί να φτάσει
ως την κατάθλιψη. 

Μην αφήνετε
τις ενοχλήσεις της κύστης
να σας ταλαιπωρούν

άμεση ανακούφιση

Cranberry
36 mg
PAC*

Αιθέρια
+ έλαια

Aρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 65907/10-7-14

Π.Λ.Τ. 10,70 €

ΘΕΡΑΠΕΊΑ 5 ΗΜΕΡΏΝ

1 σκληρή
κάψουλα

+

1 μαλακή
κάψουλα

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Αιθέρια Έλαια (ανά κάψουλα)
Μέντα
Γαρύφαλλο
Θυμάρι
Λεβάντα
Κανέλα Κεϋλάνης

12,9 mg
4,3 mg
4,3 mg
4,3 mg
4,3 mg

U-UF/2017

για πρόληψη
Aρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 29334/10-4-13

Π.Λ.Τ. 12,45 €

Λ. Μεσογείων 350,
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582, Fax. 210 7234 589

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

Φαρμακείο
Υπηρεσιών Ελέγχου
και ΠΡΌΛΗΨΗΣ
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φαρμακευτική φροντίδα

Τα χρόνια των αλλαγών και της κρίσης,
προσφέρουν την ευκαιρία για μετεξέλιξη του
παραδοσιακού φαρμακείου σε ένα σημείο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου, η σωστή
ενημέρωση των ασθενών και ο προληπτικός
έλεγχος πολλών παθήσεων, συντελούν
αποδεδειγμένα στην αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των ασθενειών και τη βελτίωση
της Δημόσιας Υγείας, ενώ αναδεικνύουν ακόμη
περισσότερο τον ρόλο του φαρμακοποιού.

Οι υπηρεσίες έλεγχου
είναι μια αποστολή του
φαρμακοποιού

Από την ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ,
BSc, PharmD, MPharm, MSc, Φαρμακοποιό, ΠΓΝΑ Ιπποκράτειο

Α

σθένειες που μαστίζουν τις
ανεπτυγμένες χώρες του
σήμερα, με επιπτώσεις τόσο
στην υγεία του πληθυσμού,
όσο και οικονομικές προεκτάσεις, φαίνεται ότι θα μπορούσαν να προληφθούν
μέσω υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το πλούσιο ελληνικό φαρμακευτικό δίκτυο, που φτάνει σε κάθε γωνιά
της χώρας μας. Υπηρεσίες που δεν περιορίζονται αμιγώς στην αποκατάστασηδιατήρηση μέσω της φαρμακο-πώλησης,

αλλά επεκτείνονται στην προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη.
Σκοπός της ενότητας είναι να αναδείξει
την ιδιαίτερη αποστολή του φαρμακείου
στον έλεγχο και την προειδοποίηση των
ασθενών που βρίσκονται στο κατώφλι
καίριων ασθενειών, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και η ΧΑΠ, την αξιολόγηση της
κατάστασης και την κατεύθυνσή τους
κατά το βέλτιστο τρόπο.
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία
αντιστοιχούν σε αυξημένο δείκτη λιπώδους ιστού, ιδιαίτερα επιβλαβούς για την
υγεία, και διακρίνονται μεταξύ τους από
την τιμή που λαμβάνει ο δείκτης μάζας
σώματος (ΔΜΣ).
Επιπλοκές
Το υπερβολικό βάρος έχει συσχετιστεί με
την επίπτωση χρόνιων ασθενειών, όπως
εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και υπέρταση,
ενώ αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, επηρεάζει
σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου, καθώς συνδέεται με ρευματολογικές (οστεοαρθρίτιδα) και αναπνευστικές
παθήσεις (κυρίως υπνική άπνοια). Κοινές, και δε θα πρέπει να αγνοηθούν, και
οι ψυχολογικές συνέπειες: παχύσαρκοι
ασθενείς παρουσιάζονται δυνητικά περισσότερο επιρρεπείς σε καταθλιπτικές
διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς
και εθισμούς.
Οι παράγοντες κινδύνου
Διακρίνονται:
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•

σε ατομικούς, οικογενειακό ιστορικό, απότομη αύξηση του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια των
πρώτων ετών ζωής, καθιστική ζωή,
ανεπαρκής ύπνος, μη ισορροπημένη
διατροφή,

•

παθολογικούς, διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς, ορμονικές διαταραχές, καταθλιπτικά σύνδρομα,
ορισμένες θεραπείες,

•

κοινωνικούς, δυσμενής οικονομική
κατάσταση, άτομα που έχουν υποστεί
παραμέληση ή κακοποίηση κατά τη
διάρκεια της παιδικής ή εφηβικής
ηλικίας.

Τα απαραίτητα εργαλεία
Με μία ζυγαριά, ένα μέτρο και μία μεζούρα, σε έναν ιδιαίτερο χώρο του
φαρμακείο, δύνανται να οργανωθούν
οι φαρμακευτικές υπηρεσίες ελέγχου σε
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει. Η
κατάλληλη προβολή των παρεχομένων
υπηρεσιών για την ενημέρωση του κοινού, μέσω π.χ. αφισών στο χώρο του
φαρμακείου, επιβάλλεται.

Ο έλεγχος στο φαρμακείο

Πώς να γίνει ο έλεγχος
Ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος συνίσταται στη διαίρεση του βάρους (kg) με το τετράγωνο του ύψους
(m2). Η αξιολόγησή του βασίζεται στους
σχετικούς πίνακες για τους ενήλικες και
στις ειδικές καμπύλες ανάπτυξης για τα
παιδιά.

Ο έλεγχος απευθύνεται σε χρόνιους πάσχοντες (άτομα σε κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, υπό αντιδιαβητική, επί
μακράν κορτικοστεροειδή, νευροληπτική
ή ορμονική θεραπεία), αλλά και σε άτομα που κατευθύνουν τις αγορές τους σε
αδυνατιστικά προϊόντα.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Γίνεται, λοιπόν, αναφορά σε υπέρβαρο άτομο, όταν η τιμή αυτή κυμαίνεται
μεταξύ 25 και 30 kg/m2, και σε παχύσαρκο, όταν η τιμή ξεπερνά τα 30kg/m2,
ενώ περιπτώσεις με ΔΜΣ άνω των 35
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kg/m2 συνιστούν νοσογόνο παχυσαρκία. Σε ενηλίκους υπολογίζεται επιπλέον
η περιφέρεια της μέσης στο ύψος του
ομφαλού σε όρθια στάση. Μία περίμετρος μέσης μεγαλύτερη από 80 cm όσον
αφορά σε γυναίκες και 94 cm σε άντρες,
συνιστούν παράγοντα κινδύνου για διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο.
Οι μετρήσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και από συνεργάτη μη φαρμακοποιό (βοηθό ή αισθητικό). Ωστόσο, η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η
συμβουλευτική φροντίδα εμπίπτει στη
δικαιοδοσία του φαρμακοποιού ως
αρμοδίου στη Δημόσια Υγεία. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μετρήσεων
πρέπει να διατηρούνται στο ιστορικό του
ασθενούς, ώστε να διαβιβάζονται στον
θεράποντα ιατρό, όταν το άτομο χρήζει παρακολούθησης, αλλά και για να
συγκρίνονται με εκείνα επακόλουθης
ομοειδούς εξέτασης. Απώτερο στόχο
του ελέγχου δεν αποτελεί η διάγνωση,
αλλά η προειδοποίηση του ασθενή για
τους κινδύνους της παχυσαρκίας και η
κατεύθυνση του στον ειδικό ιατρό ή/και
σε διατροφολόγο.

Ρίξτε φως στον διαβήτη τους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

Ερωτηματολόγιο Προσανατολισμού
για τον Έλεγχο του Διαβήτη
Έχετε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη τύπου 2
(μητέρα, πατέρας, αδέρφια);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για την υπερχολιστεριναιμία
ή την υπέρταση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είστε υπέρβαρος/η;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε ιστορικό διαβήτη κύησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είχατε γέννηση παιδιού με βάρος άνω των 4kg;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Για τις γυναίκες

Αν ο ασθενής απάντησε θετικά έστω και σε μια ερώτηση, πρέπει να του προτείνετε
μια μέτρηση του σακχάρου.

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2
Στην Ελλάδα, τα άτομα που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με τα
επίσημα δεδομένα του ΗΔΙΚΑ, ξεπερνούν το 11% του πληθυσμού, με 992.259
πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας), ο διαβήτης τύπου 2 ορίζεται ως
η συγκέντρωση γλυκόζης μεγαλύτερης
από 1,26 g/l (7,0 mmol/l), εξεταζόμενη
δύο διαφορετικές φορές σε διάστημα 15
ημερών, μετά από νηστεία τουλάχιστον 8
ωρών, ή με την παρουσία συμπτωμάτων
διαβήτη (πολυουρία, πολυδιψία, απότομη
απώλεια βάρους).
Επιπλοκές
Η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη συντελεί στην αποφυγή εμφάνισης επιπλοκών
δυνητικά σοβαρών για την υγεία. Ο διαβήτης αποτελεί αιτία μικροαγγειοπαθειών που έχουν ως αποτέλεσμα διάφορες
νευροπάθειες, καθώς και αμφιβληστροειδοπάθεια και παθήσεις των νεφρών
(νεφρική ανεπάρκεια). Η υπεργλυκαιμία
επιτελεί επίσης επικουρικό ρόλο στην
επιδείνωση της αθηροσκλήρωσης, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για
στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά επειδόδια
και αρτηριοπάθεια στα κάτω άκρα.
Οι παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 διακρίνονται τόσο σε
τροποποιήσιμους παράγοντες, όσο και σε
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μη τροποποιήσιμους. Στους μεν πρώτους
ανήκουν το φύλο (με πιο επιρρεπείς τους
άνδρες), η ηλικία (αύξηση των πιθανοτήτων μετά τα 40), η υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, το βεβαρυμμένο οικογενειακό
ιστορικό, ο διαβήτης κύησης ή η γέννηση
παιδιού με βάρος άνω των 4 kg. Άτομα
με γενεαλογική προέλευση μη καυκάσια,
διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Ανάμεσα στους
τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου
συγκαταλέγονται η σωματική αδράνεια,
η άστατη διατροφή και το υπερβολικό
βάρος.

Ο έλεγχος στο φαρμακείο
Ο έλεγχος δεν απευθύνεται σε ασθενείς
υπό αντιδιαβητική αγωγή, αλλά σε όσους
παρουσιάζουν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου πέραν της ηλικίας. Μία
εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας του Διαβήτη (14η
Νοεμβρίου), θεωρείται καλή ευκαιρία για
την ευαισθητοποίηση του κοινού και την
προβολή της παρεχομένης υπηρεσίας. Η
ευαισθητοποίηση πρέπει να είναι στοχευμένη σε ασθενείς που παρουσιάζουν
σαφώς παράγοντες κινδύνου.
Τα απαραίτητα εργαλεία
Ένας απλός μετρητής σακχάρου και μία
σταγόνα αίματος θα σας επιτρέψουν να
αξιολογήσετε τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα του ασθενούς, μέσω της
ανάλυσης της αντιδραστικής λωρίδας
από τον αναγνώστη γλυκόζης.
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Πώς να γίνει ο έλεγχος
Μην αμελήσετε να ρυθμίστε το βάθος
διείσδυσης της βελόνας ανάλογα με το
πάχος του δέρματος, καθώς και να την
πετάξετε έπειτα στον ειδικό κάδο ιατρικών αποβλήτων, προς αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε χώρο ιδιαίτερο του φαρμακείου, όπου ο ασθενής
θα έχει τη δυνατότητα να καθίσει άνετα
και χωρίς άγχος. Δε χρειάζεται να βρίσκεται σε τέλεια νηστεία, καθώς 2 ώρες
μετά από γεύμα η γλυκαιμία έχει την
τάση να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα (σχεδόν επίπεδα νηστείας). Ωστόσο,
ο φαρμακοποιός πρέπει να γνωρίζει το
διάστημα που ο ασθενής απέχει από
γεύμα, ώστε να αξιολογήσει τα αποτελέσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η εξέταση πραγματοποιείται σε καθαρά
χέρια, χρησιμοποιώντας την πλαϊνή επιφάνεια της τελευταίας φάλαγγας του δακτύλου (προκειμένου να προφυλαχθούν
νευρικές απολήξεις), αποκλείοντας τον
δείκτη και τον αντίχειρα. Το σημείο του
τρυπήματος δεν πρέπει να απολυμαίνεται με αλκοόλη (τυχόν παρεμβολή με
την εξέταση), ή να πιεστεί με σκοπό να
αυξηθεί η ποσότητα του αίματος (το μεσοκυττάριο υγρό δύναται να αλλοιώσει
το αποτέλεσμα).
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Το αποτέλεσμα της μέτρησης θεωρείται
φυσιολογικό, όταν η τιμή της γλυκόζης
νηστείας είναι 0,7-1,1 g/l ή 1-1,4 g/l δύο
ώρες μετά από γεύμα. Επανέλεγχος συνίσταται κάθε 1 έως 3 έτη, εάν ο ασθενής
παραμείνει στο ίδιο επίπεδο παραγόντων
κινδύνου. Εάν η γλυκόζη νηστείας κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,26 g/l ή μεταξύ
1,4 και 2 g/l 2 ώρες μετά από γεύμα, θα
πρέπει να ενημερώνεται ο θεράπων
ιατρός του ασθενούς κατά τη διάρκεια
της επόμενης επίσκεψης. Ο έλεγχος θα
πρέπει να επαναλαμβάνεται μέσα στο
επόμενο έτος. Γλυκαιμία νηστείας πάνω
από 1,26 g/l ή 2 g/l τις δύο ώρες που
ακολουθούν ένα γεύμα δεν καθορίζουν
διάγνωση του διαβήτη, αλλά συνίσταται έλεγχος από ιατρό. Στην περίπτωση
που τα επίπεδα γλυκόζης υπερβούν τα
2,5 g/l, ο ασθενής είναι προτιμότερο να
επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιεσόμετρο βραχίονα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την Εθνική Επιδημιολογική
Μελέτη ΕΜΕΝΟ, που πραγματοποιήθηκε
το 2015 στην ελληνική επικράτεια, περισσότεροι από το 1/3 του πληθυσμού
της χώρας μας, εμφανίζουν υπέρταση,
ενώ το 40% εξ’ αυτών παραμένουν αδιάγνωστοι.
Η υπέρταση ορίζεται ως μέσος όρος αρτηριακής συστολικής πίεσης υψηλότερης
των 140 mmHg και/ή διαστολικής πίεσης υψηλότερης των 90 mmHg, όπως
αυτή προκύπτει έπειτα από τρεις διαδοχικές μετρήσεις. Συχνά δεν παρουσιάζει
κλινικά συμπτώματα, ενώ άλλες φορές
δύναται να προκαλέσει πονοκεφάλους,
ρινορραγίες, ζάλη, εμβοές.
Επιπλοκές
Η πάθηση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις
(έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό
επεισόδιο), ενώ ευθύνεται για το 22%
των καρδιαγγειακών θανάτων.
Οι παράγοντες κινδύνου
Ως παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της υπέρτασης παρουσιάζονται η
ηλικία (>40 χρόνια), το φύλο (άνδρες),
περιφέρεια μέσης (>94 εκατοστά για
άνδρες και> 80 εκατοστά για γυναίκες),
οικογενειακό ιστορικό, υπερχοληστερολαιμία, διαβήτης, σωματική αδράνεια, κατανάλωση αλατιού, κάπνισμα.
Ορισμένα φάρμακα επίσης ευνοούν
την εμφάνιση υπέρτασης, όπως ΜΣΑΦ,
κορτικοστεροειδή, οιστρογόνα, ερυθρο-
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φαρμακευτική φροντίδα

Πιεσόμετρο καρπού

ποιητίνες με αντι-αγγειακό ενδοθηλιακό
αυξητικό παράγοντα, αγγειοσυσταλτικά,
κυκλοσπορίνες, tacrolimus, ενώ και
κάποιες τοξικές ουσίες συνιστούν αιτία
υπέρτασης (αλκοόλ, έκσταση, κοκαΐνη,
αμφεταμίνη, γλυκυρριζίνη).

Ο έλεγχος στο φαρμακείο
Η εξέταση απευθύνεται σε άτομα που
παρουσιάζουν περισσότερο του ενός παράγοντες κινδύνου, που καταναλώνουν
φάρμακα και ουσίες που ευνοούν την
εμφάνιση της πάθησης ή/και που παρουσιάζουν σημάδια που υποδηλώνουν
τη νόσο (επίσταξη, εμβοές, κεφαλαλγία,
αιμορραγία επιπεφυκότα).
Τα απαραίτητα εργαλεία
Η αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης
πραγματοποιείται με πιεσόμετρο καρπού ή βραχίονα, ενώ συνιστάται η χρήση
βραχιόνιου μοντέλου, ως πιο αξιόπιστου.
Πώς να γίνει ο έλεγχος
Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι η
περιχειρίδα είναι προσαρμοσμένη στη
μορφολογία του ασθενή, καθώς η πολύ
σφιχτή μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της ΑΠ. Αν η περίμετρος του βραχίονα του ασθενούς είναι μεγαλύτερη από
32 cm, είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί
μοντέλο καρπού.
Η μέτρηση επιβάλλεται να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο του φαρμακείου, αφού ο
φαρμακοποιός βεβαιωθεί ότι ο ασθενής
δεν έχει καταναλώσει καφεΐνη ή τσιγάρο τα προηγούμενα 30’ της εξέτασης. Η
εξέταση πρέπει να γίνεται έπειτα από 5’
ανάπαυση του ασθενούς και εφόσον
πληροφορηθεί ότι δεν πρέπει να ομιλεί
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ή να κινείται κατά τη διάρκειά της. Στην
περίπτωση που δύναται η χρήση ηλεκτρονικού μετρητή, η πρώτη μέτρηση
πραγματοποιείται με τη παρουσία του
φαρμακοποιού, διασφαλίζοντας τη σωστή θέση του μπράτσου και τη σωστή
λειτουργία του μετρητή. Ακολουθούν
άλλες 2-3 μετρήσεις, όπου ο ασθενής
μένει μόνος, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα λάθους, λόγω του αντίκτυπου
της «λευκής μπλούζας». Στην περίπτωση
χρήσης μετρητή καρπού, ρολόι και βραχιόλια πρέπει να αφαιρεθούν.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Εάν τα αποτελέσματα επιδείξουν ελαφρά
υπέρταση, υποδεικνύεται στον ασθενή
ιατρική επίσκεψη μέσα στον επόμενο
μήνα, ενώ αν η υπέρταση είναι υψηλή
ενδείκνυται επίσκεψη την ίδια μέρα.
Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, ο
φαρμακοποιός επιβάλλεται να υπογραμμίζει στους ασθενείς τη σημασία της
ισορροπημένης διατροφής (περιορισμός
του αλατιού, των λιπιδίων, του αλκοόλ,
της γλυκόριζας, της καφεΐνης, αύξηση
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών)
και της καλής φυσικής κατάστασης (αύξηση φυσικής δραστηριότητας, μείωση
σωματικού βάρους).

ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
Η χοληστερόλη συντίθεται φυσιολογικά
από το ήπαρ, αλλά εισάγεται στον οργανισμό και έτοιμη μέσω της διατροφής.
Μεταφέρεται από το αίμα με τη βοήθεια
των λιποπρωτεϊνών LDL (low density
lipoprotein) και HDL (high density
lipoprotein). Η LDL είναι υπεύθυνη για
τη μεταφορά χοληστερόλης από το ήπαρ
στους ιστούς. Στο πλαίσιο της μεταφοράς
αυτής, δύναται να συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αγγείων, συμβάλλοντας στο
σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. Η
HDL εμπλέκεται στη μεταφορά της χοληστερόλης από τα περιφερικά κύτταρα
στο ήπαρ και στη διαδικασία της χολικής
απέκκρισης, επιδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ένα μηχανισμό καθαρισμού και
προστασίας των αγγείων.

®
®

Practical efficacy
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Η νέα τριπλή θεραπεία...
...που βοηθά περισσότερους
ασθενείς με ΧΑΠ
να βελτιώσουν την
καθημερινότητά τους...1,2
...με εύκολο δοσολογικό σχήμα,
μία φορά την ημέρα!3,4

Βιβλιογραφία: 1. Siler TΜ et al. Respir Med 2015; 109:1155–1163. 2. Siler TM et al. Am J Respir Crit Care Med 2015; 191:A5778. 3.Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Relvar Ellipta,
Aναθεώρηση Απρίλιος 2017 4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Incruse Ellipta, Aναθεώρηση Απρίλιος 2017
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ). Oι ΠΧΠ είναι διαθέσιμες στις σελίδες 144 και 146.
Οι πιο συχνές (≥3% των ασθενών) ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) ασθενών με παροξύνσεις που αναφέρθηκαν ήταν: ρινοφαρυγγίτιδα (4%), κεφαλαλγία (4%) και οσφυαλγία (4%). Όπως και με τα υπόλοιπα
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πνευμονίας στους ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν Relvar.1 Καρδιαγγειακές ΑΕ μπορούν να παρατηρηθούν με συμπαθομιμητικά
φάρμακα συμπεριλαμβανομένου του Relvar. Επομένως, το Relvar θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή στους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα.1 Η χορήγηση των ανταγωνιστών των μουσκαρινικών
υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένου του Incruse, μπορεί να συσχετιστεί με καρδιαγγειακές ΑΕ. Επομένως, το Incruse θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις,
κυρίως καρδιακές αρρυθμίες.2 Ως αντιμουσκαρινικό, το Incruse θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων ή γλάυκωμα στενής γωνίας.2

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

GR/INC/0006/16b(1) ΙΣΧΥΣ: 05/2017-05/2018

Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 55133, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 422788

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιπλοκές
Η υπερχοληστερολαιμία δε συνιστά
ασθένεια αυτή καθεαυτή, αλλά μεταβολική διαταραχή, που αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα,
ιδίως στην περίπτωση υψηλών τιμών
LDL-χοληστερόλης, με ή χωρίς χαμηλά
επίπεδα HDL-χοληστερόλης. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι η στεφανιαία νόσος,
το εγκεφαλικό επεισόδιο ή η αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων.
Οι παράγοντες κινδύνου
Πρόκειται για πολυπαραγοντική ανωμαλία (κακές διατροφικές συνήθειες,
υπερβολικό σωματικό βάρος, έλλειψη
άσκησης, κληρονομική γενετική ανωμαλία, ορισμένα φάρμακα, σακχαρώδης
διαβήτης).

Ο έλεγχος στο φαρμακείο
Ο έλεγχος προσφέρεται σε όλους, καθώς
η υπερχοληστερολαιμία εξελίσσεται συνήθως χωρίς ορατό σημάδι.
Τα απαραίτητα εργαλεία
Υπάρχουν συσκευές μέτρησης χοληστερόλης. Η εξέταση ακολουθεί τα δεδομένα
της ομοειδούς για τον έλεγχο της γλυκόζης με τη σταγόνα του αίματος. Μετράται
η ολική χοληστερόλη ( HDL+LDL) που
δίνει μια ικανοποιητική ένδειξη για να
κατευθύνουμε τον ασθενή.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Οι τιμές που θεωρούνται φυσιολογικές
ορίζονται σε <2 g/l ολικής χοληστερόλης, <160 mg/dL LDL-χοληστερόλης και
>0,40 g/l HDL-χοληστερόλης. Τιμές ολικής χοληστερόλης μεταξύ 2 και 2,39 g/l
υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης δραστικών διατροφικών μέτρων, ενώ τιμές
>2,4 g/l υπογραμμίζουν την ανάγκη για
περεταίρω ιατρική διερεύνηση. Τα αποτελέσματα της μέτρησης καταγράφονται
στον προσωπικό φάκελο του ασθενούς,
συνοδεία άλλων παραμέτρων (βάροςύψος, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη), προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα
καρδιαγγειακής πάθησης.
Οι συμβουλές του φαρμακοποιού πρέπει
να είναι η μείωση των λιπαρών τροφών
και κατανάλωση κυρίως ακόρεστων
λιπαρών οξέων. Η μείωση κατανάλωσης αυγών και οστρακοειδών, αύξηση
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών,
παράλληλα με τακτική άσκηση.
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ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Η ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) αποτελεί μία σύγχρονη πανδημία
που οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως ανά έτος. Στην Ελλάδα,
οι στατιστικές αναφέρουν ότι το 8,5% του
πληθυσμού πάσχει από ΧΑΠ. Η παθολογία στην αρχή δεν παρουσιάζει προφανή
συμπτωματολογία (παραγωγικό βήχα,
δύσπνοια στην κόπωση, δυσφορία αναπνευστικού), οπότε και συνήθως καθυστερεί η διάγνωσή της. Το γεγονός αυτό
δικαιολογεί την προσέγγιση έγκαιρης
ανίχνευσης της νόσου.
Πρόκειται για πνευμονοπαθολογία μη
αναστρέψιμη με προοδευτική επιδείνωση. Ορίζεται από μειωμένη αναπνευστική
ικανότητα σε σχέση με μια τιμή αναφοράς.
Οι παράγοντες κινδύνου
Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για το 8090% των περιπτώσεων της ΧΑΠ, ενώ
ακολουθούν οι εκθέσεις λόγω επαγγέλματος (βιομηχανική και γεωργική σκόνη,
έκθεση σε διαλύτες). Άτομα με σοβαρό
άσθμα ανήκουν επίσης στον πληθυσμό
υψηλού κινδύνου.
Επιπλοκές
Κύρια επιπλοκή της νόσου συνιστά η
χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (χρόνια
βρογχίτιδα, εμφύσημα) που δύναται να
καταστεί απειλητική για τη ζωή.

Ο έλεγχος στο φαρμακείο
Η σπιρομέτρηση είναι ένας αξιόπιστος
τρόπος ανίχνευσης της διαταραχής και
αποτελεί μια απλή, μη επεμβατική μέθοδο για την αξιολόγηση της λειτουργίας
των πνευμόνων.
Ο έλεγχος απευθύνεται σε ενήλικες
άνω των 40 ετών, καπνιστές ή πρώην
καπνιστές, εκτιθέμενους σε παράγοντες
κινδύνου (παθητικό κάπνισμα, επαγγελματικές εκθέσεις -αναθυμιάσεις, αέρια,
σκόνη, άτομα με χρόνια αναπνευστικά
συμπτώματα -βήχα, πτύελα, δύσπνοια).
Η δοκιμή δύναται επίσης να γίνει σε
νέους καπνιστές, προκειμένου να τους
ευαισθητοποιήσει για τη διακοπή του
καπνίσματος.
Ο φαρμακοποιός, πριν την εξέταση,
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οφείλει να βεβαιωθεί ότι ο ασθενής δεν
φορά ρούχα ή αξεσουάρ που μπορεί να
προκαλέσουν θωρακική συμπίεση, δεν
έχει καπνίσει τουλάχιστον τις 2 τελευταίες ώρες και δεν έχει υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του
εγκεφάλου, του θώρακα ή της κοιλιάς
νωρίτερα από 3 εβδομάδες.
Τα απαραίτητα εργαλεία
Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού σπιρομέτρου, το
οποίο αποτελείται από μία οθόνη και
έναν αισθητήρα ροής/πίεσης, μέσα στον
οποίο ο ασθενής πρέπει να εμφυσήσει
διαμέσου του ειδικού επιστομίου.
Οι εκτιμώμενες παράμετροι είναι ο
εκπνεόμενος όγκος αέρος στο πρώτο
δευτερόλεπτο (FEV1 - Forced expiratory
volume in 1 second) και στα 6 δευτερόλεπτα (FEV6). Το κλάσμα που προκύπτει FEV1/FEV6 συνιστά μια αξιόπιστη
παράμετρο ανίχνευσης της αποφρακτικής διαταραχής. Ορισμένα σπιρόμετρα
υπολογίζουν επιπλέον την πνευμονική
ηλικία, δεδομένο ιδιαίτερα σημαντικό στη
διακοπή του καπνίσματος. Συνιστώνται
τρεις διαδοχικές μετρήσεις.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τιμές FEV1/FEV6 μεταξύ 0.70 και
0.80 υποδεικνύουν πιθανή απόφραξη
των αεραγωγών και απαιτούν προσανατολισμό σε ειδικό ιατρό. Τιμές κάτω του
0.7 αυξάνουν περεταίρω τον κίνδυνο και
απαιτούν άμεσο ιατρικό χειρισμό.
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ο φαρμακοποιός οφείλει να συμβουλέψει την
άμεση διακοπή του καπνίσματος, βασιζόμενος στο γεγονός ενός επίμονου
βήχα ή δύσπνοιας στην κόπωση αλλά
και την έναρξη μίας ήπιας άσκησης αν
δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη. 

Σας παρουσιάζουμε το συνδυασμό διπλής βρογχοδιαστολής της GSK
Anoro Ellipta 55/22mcg

Σύμβαση συμπροώθησης

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Anoro Ellipta, Ιανουάριος 2017
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών
απευθυνθείτε στην εταιρία στο τηλέφωνο 210 6882100
Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι διαθέσιμη στη σελίδα 122.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών GSK

Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
Ανδριανουπόλεως 3, 55133, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 422788

Το Anoro Ellipta δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR/UCV/0010/17 ΙΣΧΥΣ: 05/2017-05/2018

Το Anoro Ellipta ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς
με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,
Αναδεικνύοντας τον ρόλο σας
σαν σύμβουλος ΥΓΕΊΑΣ
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Η αποτελεσματική συμβουλή απαντά σε μια ανάγκη
του πελάτη ασθενή. Το άνοιγμα της συζήτησης
μαζί του, το να ακούσετε ενεργά τα θέλω του και
η προσαρμογή της επιχειρηματολογίας σας στα
σημεία που τον ενδιαφέρουν, αναδεικνύει τον
ρόλο σας.
Ανακαλύψτε σε αυτό το άρθρο όλες τις φάσεις
της επικοινωνίας σας με τον πελάτη, ιδιαίτερα για
προϊόντα αυτοθεραπείας.

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ο πελάτης παρουσιάζει συνταγή με ΜΗΣΥΦΑ

Κ

αθημερινά στο φαρμακείο
αντιμετωπίζουμε περιστατικά
χορήγησης προϊόντων αυτοφροντίδας που δημιουργούν
προβληματισμούς στους πελάτες μας και
εμείς καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Αναφέρω ιδιαίτερα τη συνύπαρξη
στην ίδια συνταγή συνταγογραφούμενων
φαρμάκων με ΜΗΣΥΦΑ, την αύξηση της
τιμής των ΜΗΣΥΦΑ και κυρίως τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των
ασθενών-πελατών μας.

Ο κ. Χ, 35 ετών υποφέρει από οξεία ιγμορίτιδα και σας παρουσιάζει ιατρική
συνταγή με:
Amoxicilline 1g σε cp: 1 cp ανά 8ωρο
για 8 ημέρες
Paracetamol 1g: 1-4 δισκία την ημέρα
ανάλογα τον πυρετό και τον πόνο
Κορτιζονούχο Αποσυμφορητικό ρινικό
spray: 1 ψεκασμός το βράδυ πριν τον
ύπνο για 3-4 ημέρες
Acetylocysteine 200mg σε φακελάκια:
3 την ημέρα για 8 ήμερες

Πώς να αναδείξετε ένα
προτεινόμενο ΜΥΣΥΦΑ
Τι πρέπει να κάνετε
 Να διαβάσετε φωναχτά τη συνταγή
παρουσία του ασθενή
 Να του θέσετε ορισμένες ερωτήσεις
πάνω στην κατάστασή του
 Να εξηγήστε το ρόλο και το όφελος
για αυτόν, του κάθε φαρμάκου

 Να δώστε συμβουλές καλής χρήσης
 Να δώστε συμβουλές υγιεινού τρόπου ζωής
 Να προτείνετε αν κρίνετε σκόπιμο και
ένα συμπληρωματικό προϊόν
 Να ανακοινώστε ήρεμα και φυσικά
την τιμή, «σάντουιτς» με ένα πλεονέκτημα
 Να χειριστείτε τυχόν αντιρρήσεις
 Να φερθείτε με ενσυναίσθηση
 Να κλείσετε τη συζήτηση με θετικά
μηνύματα
Τι πρέπει να ΜΗΝ Κάνετε
 Να πείτε ότι η συνταγή περιλαμβάνει
φάρμακα μη αποζημιούμενα, ΠΡΙΝ
εξηγήσετε το θεραπευτικό τους όφελος
 Να πείτε ότι αυτά τα φάρμακα είναι
προαιρετικά
 Να αφήσετε τον ασθενή ν’ αποφασίσει
 Να θεωρήσετε ότι μια αντίρρηση του
είναι άρνηση αγοράς
 Να του επιβάλετε αυταρχικά την αγορά τους
 Να παραιτηθείτε από κάθε προσπάθεια
 Να γίνετε επιθετικός
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Μερικές φράσεις που
πρέπει να οπωσδήποτε
ν’ αποφύγετε

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ο πελάτης σας ζητά κάτι για ένα πρόβλημα υγείας του

«Έχω καούρες στο στομάχι και κάθε φορά που σκύβω μετά το γεύμα, μου
ανεβαίνει το φαγητό στο στόμα»

Εδώ ακολουθείστε όλα τα στάδια της
πώλησης

1ο στάδιο Η υποδοχή

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ
•
•
•

•
•
•

•

Ακολουθήστε τη μεθοδολογία της
σωστής εκτέλεσης συνταγής
Ενεργείστε επί του ψυχισμού του
ασθενή
Προσοχή στο λεξιλόγιο σας αλλά και
σε αυτά που δεν λέτε (κινήσεις, εκφράσεις… )
Παρουσιάστε επιχειρήματα πειστικά
Παρουσιάστε τα ΜΗΣΥΦΑ σαν κανονικά φάρμακα
Επισημάνετε το ότι επειδή δεν αποζημιώνονται, δεν σημαίνει ότι είναι
αναποτελεσματικά
Απαντήστε σε όλες τις αντιρρήσεις
χωρίς να γίνετε επιθετικός

Οι συνθήκες υποδοχής του πελάτη είναι
καθοριστικές όχι μόνο για να τον κάνουμε να αισθανθεί άνετα, αλλά και για να
αισθανθεί σημαντικός στη συζήτηση που
θα ακολουθήσει μεταξύ σας.
Σε ανοικτή συζήτηση μαζί του, το χαμόγελο και το εγκάρδιο βλέμμα και το «σε
τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω;» είναι τα
βασικά. Μην ασχολείστε με τίποτε άλλο
εκείνη τη στιγμή. Δείξτε του την πλήρη
διαθεσιμότητα σας σε αυτόν.
Σε περίπτωση που αναζητά μια διακριτικότητα ή εμπιστευτικότητα ανάλογα με
την πάθηση, μπορείτε να του προτείνετε
να πάτε σε ένα πιο απομονωμένο και
διακριτικό χώρο μέσα στο φαρμακείο
για να συζητήσετε.

2ο στάδιο Ακούστε ενεργά
Είναι η ποιότητα της ενεργού ακρόασης
που διαμορφώνει την αποτελεσματικότητα της συμβουλής μας. Ο ασθενής πρέπει
με τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα του
θέσουμε, να μας δώσει εκτενείς πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας του. Το
ζητούμενο είναι να πάμε πιο μακριά από
μια απλή του έκφραση του τύπου «έχω
συνάχι» ή «έχω καούρες στο στομάχι».
Οι ανοικτές ερωτήσεις
«Εξηγήστε μου με λεπτομέρειες τι αισθάνεστε ακριβώς και από πότε έχετε αυτά
τα συμπτώματα». Οι ερωτήσεις αυτού του
τύπου μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάστασή του.
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Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις
Αυτές είναι του τύπου κλειστών ερωτήσεων για να συλλέξετε επί πλέον πληροφορίες
«Έχετε πόνους και τη νύχτα;» «Έχετε
κάποια άλλη πάθηση;» «Παίρνεται άλλα
φάρμακα;»
Κατά τη διάρκεια αυτών των ερωτήσεων
αποφύγετε να μιλήστε ή να παρουσιάσετε προϊόν. Έχετε όλη τη προσοχή σας
στραμμένη στον πελάτη, με το βλέμμα,
τις κινήσεις του κεφαλιού και τη στάση
του σώματός σας, να δείχνουν την πλήρη
αφοσίωσή σας σε αυτόν. Αυτό σημαίνει
ακούω ενεργά!

3ο στάδιο Η επαναδιατύπωση
«Μου είπατε ότι εδώ και λίγες μέρες
μετά τα συνήθη σας γεύματα αισθάνεστε
καούρες με παλινδρομήσεις όξινων εκκρίσεων από το στομάχι στον οισοφάγο,
κυρίως όταν κάνετε κάποια προσπάθεια.
Παίρνετε ένα φάρμακο για την πίεση και
δεν υποφέρετε από άλλες παθήσεις. Έτσι
δεν είναι;»
Η επαναδιατύπωση είναι απαραίτητη
για να ξεκαθαρίστε τη κατάσταση με τον
πελάτη.

4ο στάδιο
Κάντε τη σωστή πρόταση
α) Με επικέντρωση στις προσδοκίες
του ασθενή
Εκτός από τις καθαρά ιατρικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ο ασθενής έχει προσδοκίες από εσάς και σαν
καταναλωτής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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τάποση και τη γρήγορη ανακούφιση από
τα συμπτώματα που μου περιγράψατε.»

Προσδοκίες από το προϊόν…
Για ασφάλεια χρήσης, «Θέλω κάτι φυσικό»
Για ποιότητα ζωής, «Θέλω κάτι για να το
ξεπεράσω σύντομα…»
Για καινοτομία, «Θέλω κάτι νέο, καινοτόμο…»
Για άνεση χρήσης, «Θέλω κάτι εύκολο
στη χρήση και πρακτικό…»
Για τα χρήματα που θα πληρώσει, «Θέλω
κάτι όχι πολύ ακριβό»
Για να νοιώθει μοναδικός, «Θέλω κάτι
που μου ταιριάζει»
β) Με προσοχή στη δική σας συμπεριφορά
Τα περισσότερα φρένα στη πρόταση
σας προέρχονται από δικούς σας ενδοιασμούς…
«Δυο προϊόντα που δεν αποζημιώνονται
είναι πολλά. Δεν μπορεί να τα πληρώσει»
…σκέπτεστε!
Η δική σας πρόταση όμως πρέπει να
είναι ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη.
«Για τη περίπτωση σας λοιπόν προτείνω
να πάρετε ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο που θα σας ανακουφίσει άμεσα από
τις καούρες και την παλινδρόμηση (αναφέρατε το πρόβλημα) και για να έχετε ένα
καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σας
προτείνω παράλληλα και ένα φάρμακο
που θα βελτιώσει και τις όξινες εκκρίσεις
στο στομάχι σας σε τη μακρόχρονη βάση.»

Διαμορφώστε την επιχειρηματολογία
σας ανάλογα με τις προσδοκίες του
πελάτη
Ασφάλεια χρήσης; «Είναι ιδιαίτερα καλά
ανεκτό»
Ποιότητα ζωής; «Έχει ταχεία δράση και
αποτέλεσμα για να το ξεπεράσετε σύντομα…»
Καινοτομία; «Πρόκειται για μια νέα μορφή,
μια καινοτομία…»
Άνεση χρήσης; «Με μια μόνο χρήση την
ημέρα…, με ευχάριστη γεύση…»
Για τα χρήματα που θα πληρώσει; «Έχει
μια σωστή σχέση ποιότητας/τιμής»
Προσαρμόστε την επιχειρηματολογία
σας ανάλογα με τον τύπο του πελάτη
• Δώστε πολύ επιστημονικές επεξηγήσεις σε έναν τελειομανή τεχνοκράτη
• Χρησιμοποιήστε καθησυχαστικές
φράσεις και πολύ ενσυναίσθηση σε
έναν ευαίσθητο
• Αναδείξτε αναλυτικά τα πλέον κλασικά χαρακτηριστικά σε έναν συντηρητικό
• Αναδείξτε τα πλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά σε έναν υπέρ μοντέρνο

3 ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

γ) Εξατομικεύοντας την πρότασή σας
Παρουσιάστε τη πρόταση σας ώστε να
περιλαμβάνει:
Πρόταση προϊόντος + Τεχνικά Χαρακτηριστικά, + Όφελος για τον πελάτη
«Το προϊόν Χ χάρη στα συστατικά του
δρα ως εξής… και σας προσφέρει άμεση
ανακούφιση. Η ρευστή μορφή του και η
δροσερή του γεύση, διευκολύνει την κα-
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5ο στάδιο
Αντιμετώπιση αντιρρήσεων
Μια αντίρρηση είναι μια φυσική αντίδραση, μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για το
προϊόν. Είναι έκφραση αμφιβολίας για το
προϊόν και όχι άρνηση. Μια αντίρρηση
δεν είναι μια προσωπική επίθεση. Ένας
πελάτης που δεν φέρνει καμιά αντίρρηση, συνήθως δεν δείχνει ενδιαφέρον. Η
άρνηση με ένα ΌΧΙ μπλοκάρει τη πώληση.
Πρέπει να απαντάμε σε κάθε αντίρρηση του πελάτη για να ξεδιαλύνουμε τις
αμφιβολίες και να δώσουμε αξία στον
πελάτη, στο προϊόν που προτείνουμε και
σε μας τους ίδιους.
Πώς εκφράζεται μια αντίρρηση
Με μια ερώτηση
«Αφού δεν αποζημιώνεται γιατί μου το
έγραψε ο γιατρός;»
Με μια δήλωση
«Δεν είναι δίκαιο να το πληρώνω από τη
τσέπη μου, μια ζωή πλήρωνα εισφορές!»
Με μια απλή παρατήρηση
«Μου φαίνεται ότι την τελευταία φορά που
πήρα το ίδιο φάρμακο πλήρωσα μόνο τη
συμμετοχή μου!»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

Η τεχνική αντιμετώπισης αντιρρήσεων
Βρείτε ένα σημείο συμφωνίας με τον
πελάτη
«Κατανοώ το θέμα από την πλευρά σας
ή έχετε δίκιο που…»
Εκφράστε με θετική στάση την πρότασή
σας
«Για να έχετε βέλτιστο αποτέλεσμα, στην
περίπτωση σας θεωρώ απαραίτητο να
πάρετε και το προϊόν Χ που θα σας ανακουφίσει άμεσα από….(δείξτε το όφελος
για αυτόν)
Αφήστε τον άλλο να σκεφτεί επί αυτού
και να σας απαντήσει
«Τι λέτε λοιπόν θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία;»
Σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση
αντιρρήσεων
• Ξεκαθαρίστε την αντίρρηση
«Μάλλον δεν θα πάρω το spray για
τη μύτη»
«Εσείς αποφασίζετε. Τι σας κάνει
όμως να διστάζετε να το πάρετε;
• Μετριάστε το πρόβλημα
«7 ευρώ να πληρώσω επί πλέον
είναι πολλά για μένα!»
«Κατανοώ τη θέση σας, 7 ευρώ είναι κάποιο ποσό. Αλλά αν θέλετε να
κάνετε μια ολοκληρωμένη θεραπεία
για την ιγμορίτιδα και να ανακάμψετε
γρήγορα, θεωρώ ότι αξίζει για την
υγεία σας. Τι λέτε;»
• Απάντηση μπούμερανγκ
Εξ’ άλλου τα βλεννολυτικά δεν μου
κάνουν και σπουδαία πράγματα!»
«Αν ο βήχας είναι ξηρός χωρίς φλέματα, συμφωνώ ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Στη δική σας περίπτωση
όμως θα βοηθήσουν να ρευστοποιηθεί και να απομακρυνθεί η βλέννα
από τα ιγμόρεια. Αυτό δεν είναι το
επιθυμητό αποτέλεσμα για σας;»

μακα πρώτης προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία αποζημιώνονται. Αυτό όμως
δεν αναιρεί το ότι ο γιατρός σας οφείλει να
σας χορηγήσει ένα πλήρες θεραπευτικό
σχήμα για την πάθησή σας.»
«Διπλό το κακό, και δεν αποζημιώνεται
και η τιμή του ανέβηκε!»
«Έχετε δίκιο με την απελευθέρωση των
τιμών των μη αποζημιούμενων φαρμάκων και την αύξηση του ΦΠΑ έχει μια
αύξηση η τιμή του.»

6ο στάδιο
Κλείστε τη συναλλαγή
Διασφαλίστε ότι όλα έγιναν κατανοητά
λέγοντας «Έχετε άλλες ερωτήσεις να
θέσετε;»
Και στη συνέχεια ρωτάτε «έχετε αποφασίσει τελικά τι θα πάρετε;»
Είτε καταλήξει σε αγορά ο πελάτης είτε
όχι, κλείνετε τη συναλλαγή λέγοντας «Είμαι στη διάθεσή σας για ότι άλλο χρειαστείτε».

«Δεν κατανοώ πώς το φάρμακο που
έπαιρνα για τις αρθρώσεις δεν αποζημιώνεται πλέον! Η αρθρίτιδα δεν είναι μια
σοβαρή πάθηση;»
«Συμφωνώ μαζί σας. Η αρθρίτιδα είναι
μια πολύ επίπονη πάθηση στην καθημερινότητα του ασθενή. Φυσικά τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα που παίρνετε αποζημιώνονται. Τα φάρμακα όμως υποστήριξης
δεν αποζημιώνονται.»

Μερικές αντιρρήσεις «παγίδες»

Ορισμένα παραδείγματα αντιρρήσεων
«Αναρωτιέμαι πράγματι σε τι ωφελεί να
πάω στο γιατρό και να πληρώσω και επίσκεψη, αφού τα περισσότερα φάρμακα τα
πληρώνω από τη τσέπη μου!»
«Έχετε δίκιο εδώ και πολλά χρόνια ήμασταν συνηθισμένοι να αποζημιώνονται
όλα τα φάρμακα που μας έγραφε ο γιατρός. Σήμερα, με στόχο τη μείωση της
φαρμακευτικής δαπάνης, μόνο τα φάρ-
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φαρμακευτική φροντίδα

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ο πελάτης επιλέγει ένα ΜΗΣΥΦΑ από το ράφι ή σας ζητάει
κάποιο συγκεκριμένο προϊόν

Εδώ ο στόχος σας είναι να του δείξετε
ότι είσαστε ένας επαγγελματίας υγείας
που νοιάζεται για τη σωστή χρήση των
φαρμάκων, ενώ παράλληλα σέβεστε την
ελεύθερη επιλογή του.
Κατά την υποδοχή αποφύγετε την ερώτηση «Γνωρίζετε αυτό το φάρμακο;» Αν
ο πελάτης σας πει «ναι» κλείνει εδώ ο
διάλογος.
Προτιμείστε να πείτε: «Μου ζητάτε αυτό το
προϊόν ή διαλέξατε αυτό το προϊόν. Αν μου
επιτρέπετε να σας θέσω μερικές ερωτήσεις για να επιβεβαιώσω σαν επαγγελματίας υγείας ότι κάνατε τη σωστή επιλογή
για την περίπτωση σας;»
Πιθανώς ο πελάτης να έχει ξαναπάρει το
φάρμακο και να είναι σίγουρος για την
επιλογή και τη θεραπεία του. Όπως και
να έχει όμως 3 ερωτήσεις είναι απαραίτητες για ν’ αναδείξετε το ρόλο σας:
1. «Για ποιον είναι αυτό το φάρμακο;»
2. «Τι πρόβλημα έχετε;»
3. «Γνωρίζετε τη χρήση και τη δοσολογία
του;»
Αυτές οι 3 ερωτήσεις σας επιτρέπουν
να πιστοποιήσετε τη σωστή επιλογή του
πελάτη και στη συνέχεια να προβείτε στις
απαραίτητες συμβουλές υγιεινής ζωής
και γιατί όχι και σε μια συμπληρωματική
πρόταση.
Ο πελάτης που τα ξέρει όλα
«Το ξέρω το προϊόν γιατί ήδη το χρησιμοποιώ»
«Μου το σύστησε ο γιατρός»
«Μη μου πείτε τίποτε γιατί βιάζομαι τώρα»
Απέναντι σε ένα τέτοιο πελάτη δεν χρειάζεται να επιμείνετε, αλλά οφείλετε οπωσδήποτε να ορίσετε το προϊόν: «Αυτό το
προϊόν είναι ένα τοπικό αντιικό φάρμακο
σε κρέμα για τον επιχείλιο έρπη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 5 φορές
τη μέρα». Αυτή η τοποθέτηση από μέρους
σας είναι απαραίτητη όποια και αν είναι
η κατάσταση.
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Τα κριτήρια επιλογής προϊόντων ΜΗΣΥΦΑ από τους
προμηθευτές σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
•

•

•

•

Να μην συγχέουμε τα ΜΗΣΥΦΑ με
τα συμπληρώματα διατροφής και τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όλα είναι
OTC αλλά μόνο τα ΜΗΣΥΦΑ ανήκουν
στα φάρμακα
Να μην ξεχνάμε ότι η μη σωστή και
αλόγιστη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ ενέχει
κινδύνους για την υγεία
Η σύσταση και οι οδηγίες χρήσης
φαρμάκων αυτοθεραπείας χρήζουν
τη γνώμη ενός επαγγελματία υγείας
Τοποθετηθείτε αυστηρά σαν επαγγελματίας υγείας και όχι σαν απλός
διανομέας! 
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Πόπη Χαραμή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

εργονομία χώρου

ΑΝΑΝΕΏΣΤΕ
την πρόσοψη
του Φαρμακείου σας
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εργονομία χώρου

Μια ανανέωση της πρόσοψης του Φαρμακείου
σας μπορεί όχι μόνο να δώσει μια δυναμική εικόνα
στο χώρο σας, αλλά και να ενισχύσει τις εμπορικές
επιδόσεις του Φαρμακείου αυξάνοντας τον τζίρο
σας. Η εξωτερική πλευρά ενός καταστήματος είναι
η πρώτη εικόνα που έχει ο πελάτης, το κίνητρο για
να μπει μέσα. Η ανανέωση της πρόσοψης πρέπει
να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις και τις ανάγκες
σας για να πετύχετε τη βέλτιστη αποδοτικότητα.

καταστήματα ρούχων. Αυτό κάνει την
εξωτερική πλευρά του Φαρμακείου να
φαίνεται παλιά και με μια μικρή ανακαίνιση μπορούμε να την ανανεώσουμε χωρίς να κάνουμε τα πάντα από την
αρχή και με απεριόριστες δυνατότητες
για οικονομικές λύσεις.
Όσον αφορά τα υλικά δεν υπάρχουν
συγκεκριμένοι κανόνες. Διαλέξτε μια
σύγχρονη εμφάνιση με απλά υλικά, αισθητικά όμορφα και με χαμηλό κόστος.
Μια εικόνα high tech είναι μια μοντέρνα
επιλογή με βάση το αλουμίνιο ή μια πρόσοψη σε στυλ ρουστίκ, με την απομίμηση
ξύλου. Εκείνο που είναι βασικό είναι να
ταιριάζει η πρόσοψη και τα υλικά της με
την εσωτερική εικόνα του φαρμακείου.
Για να επιτύχετε τη πιο σωστή και λειτουργική ανανέωση της πρόσοψης
απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη όσον αφορά
τη χωροταξική ζώνη και τη θέση του
Φαρμακείου.

Βιτρίνα

Σ

τον κλάδο του εμπορίου, οι
ειδικοί προτείνουν την ανανέωση της πρόσοψης του
καταστήματος τουλάχιστον
μια φορά σε διάστημα 5 έως 7 χρόνων.
Αν δεν υπάρξει καμία ανακαίνιση για
μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμάται ότι
ο πελάτης αντιλαμβάνεται το κατάστημα
σαν ένα χώρο που δεν είναι σε θέση να
καινοτομήσει και δεν έχει την ικανότητα
να κάνει ή να δέχεται αλλαγές.
Η εξωτερική εμφάνιση λοιπόν αποτελεί
την αντανάκλαση της εμπορικής δυναμικής και της αυθεντικότητας ενός εμπορικού σήματος…, του δικού σας Φαρμακείου. Όταν η δυναμική του εξωτερικού

χώρου δεν αξιοποιείται, ο πελάτης χάνει
τη δυνατότητα να ενημερωθεί και εσείς
χάνετε ποσοστά στην απόδοσή σας. Η
πρόσοψη ενός καταστήματος είναι το
πρώτο σημείο επικοινωνίας με τους πελάτες σας και πρέπει να επενδύεστε σε
αυτήν, και καθώς τα Φαρμακεία αποτελούν μέρος του εμπορικού συστήματος,
πρέπει να αξιοποιούν σωστά τη τόνωση
της εικόνας που δίνει μια ανακαίνιση της
πρόσοψης.
Πολύ συχνά, δίπλα από τα φαρμακεία
υπάρχουν εμπορικά καταστήματα τα
οποία αλλάζουν την πρόσοψη τους κάθε
4 ή 5 χρόνια, όπως για παράδειγμα τα

Η βιτρίνα είναι ένα από τα στοιχεία που
συμβάλλουν ώστε να τραβήξουν την
προσοχή του πελάτη. Η διακόσμηση
της πρέπει να είναι προσεγμένη και να
παρουσιάζει την «προσωπικότητα» του
Φαρμακείου σας. Πολλά Φαρμακεία επιλέγουν να χρησιμοποιούν διαφημιστικές
αφίσες στη βιτρίνα ή ακόμη και στο πεζοδρόμιο για την προώθηση διαφόρων
προϊόντων. Η υπερφόρτωση της βιτρίνας
με αφίσες, προϊόντα και προσφορές, αντί
να προσελκύει τον πελάτη τον κουράζει. Τα μηνύματα που θέλετε να δώσετε
στους πελάτες στη βιτρίνα πρέπει να
έχουν μέτρο.
Ο καλύτερος τρόπος για να διακοσμήσετε τη βιτρίνα είναι να τη συνδυάσετε με
την εσωτερική διακόσμηση. Γι’ αυτό το
λόγο είναι προτιμότερο η βιτρίνα να είναι
απλή, με ελάχιστες έως καθόλου αφίσες,
με ελάχιστα μηνύματα για προωθητικές
προσφορές και υπηρεσίες επικοινωνίας,
ώστε να υπάρχει ορατότητα στον εσωτερικό χώρο του Φαρμακείου. Αυτή είναι
και η νέα τάση και οι ειδικοί λένε ότι η
καλύτερη βιτρίνα είναι το εσωτερικό του
φαρμακείου!
Η επιλογή είναι δική σας, σύμφωνα με
τις προτιμήσεις σας.
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Η επιλογή του σταυρού
Η επιλογή του σταυρού είναι από τα πιο
σημαντικά στοιχεία της πρόσοψης του
Φαρμακείου και οι λόγοι είναι προφανείς. Ο σταυρός πρέπει να είναι ορατός
από μακριά, από αρκετά μεγάλη απόσταση ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του
καταστήματος, η οποία έχει καθοριστικό
ρόλο στην επιτυχημένη λειτουργία του.
Αν βρίσκεται σε πολύ φωτεινή και ηλιόλουστη περιοχή, θα πρέπει να προβλέψετε ο σταυρός να προέρχεται από ένα
υλικό το οποίο θα μπορεί να παραμένει
αρκετά φωτεινό ακόμη και κάτω από την
επίδραση του ήλιου. Πχ, ένας σταυρός
που λειτουργεί με διόδους led είναι πολύ
φωτεινός κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Στην περίπτωση που το κατάστημα βρίσκεται σε δρόμο με δέντρα ή δίπλα από
πάρκο, θα μπορούσατε να προσθέσετε
φυτά ή γλάστρες δίπλα από τον σταυρό
για να τον κάνετε πιο εντυπωσιακό και να
τον διαφοροποιήσετε από τους σταυρούς
που ο πελάτης έχει συνηθίσει να βλέπει
στα Φαρμακεία.
Με μια μικρή έρευνα θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά είδη σταυρών, με πιο εντυπωσιακούς τους γωνιακούς σταυρούς.
Πλέον, οι απλοί σταυροί σπάνια χρησιμοποιούνται, ενώ οι καινούργιοι είναι
εξοπλισμένοι με εξωτερικά ρολόγια, με
διάφορα σχέδια που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση σας από τους ανταγωνιστές
σας και με την παροχή συγκεκριμένων
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANORO ELLIPTA
 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 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ANORO 55 μικρογραμμάρια/22
μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σε δόσεις
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 65 μικρογραμμάρια umeclidinium
bromide που ισοδυναμούν με 55 μικρογραμμάρια umeclidinium και 22 μικρογραμμάρια vilanterol (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση 74,2 μικρογραμμαρίων umeclidinium bromide που ισοδυναμούν με 62,5 μικρογραμμάρια
umeclidinium και 25 μικρογραμμάρια vilanterol (ως trifenatate). Έκδοχο με γνωστές
δράσεις. Κάθε παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις (κόνις για εισπνοή). Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών (ELLIPTA) χρώματος ανοικτού γκρι, με κάλυμμα επιστομίου χρώματος κόκκινου και δοσομετρητή.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το ANORO ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία
συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία. Ενήλικες. Η συνιστώμενη δόση
είναι μία εισπνοή ANORO 55/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Το ANORO πρέπει
να χορηγείται άπαξ ημερησίως την ίδια ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, προκειμένου να
διατηρηθεί η βρογχοδιαστολή. Η μέγιστη δόση είναι μία εισπνοή ANORO 55/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Ειδικοί πληθυσμοί. Ηλικιωμένοι ασθενείς. Δεν απαιτείται
προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Νεφρική δυσλειτουργία.
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια έως
μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η χρήση του ANORO δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με
σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν υπάρχει σχετική χρήση του ANORO στον παιδιατρικό πληθυσμό
(ηλικίας κάτω των 18 ετών) για την ένδειξη της ΧΑΠ. Τρόπος χορήγησης. Το ANORO
είναι αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Οδηγίες χρήσης: Οι παρακάτω οδηγίες
για την συσκευή εισπνοών 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) ισχύουν επίσης και για
την συσκευή εισπνοών 7 δόσεων (επαρκεί για 7 ημέρες). Η συσκευή εισπνοών Ellipta
περιέχει προκαθορισμένες δόσεις και είναι έτοιμη προς χρήση. Η συσκευή εισπνοών
συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό για τη μείωση
της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το αφυγραντικό πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει
να ανοίγεται, να καταναλώνεται ή να εισπνέεται. Ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να
μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση. Η συσκευή εισπνοών
θα βρίσκεται στην «κλειστή» θέση όταν τη βγάλετε για πρώτη φορά από το σφραγισμένο δίσκο. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα
της συσκευής εισπνοών στο χώρο που παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από”
είναι 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανοίγματος του δίσκου. Μετά την ημερομηνία
αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο δίσκος μπορεί
να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. Εάν το κάλυμμα της συσκευής εισπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνεύσετε το φαρμακευτικό προϊόν, η δόση θα χαθεί. Η
χαμένη δόση θα παραμείνει με ασφάλεια στο εσωτερικό της συσκευής εισπνοών, αλλά
δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν είναι δυνατή η τυχαία λήψη επιπλέον
ποσότητας φαρμάκου ή διπλής δόσης με μία εισπνοή. α)Προετοιμάστε μια δόση
Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είστε έτοιμοι να πάρετε τη δόση. Η συσκευή εισπνοών δεν
πρέπει να ανακινείται. Μετακινείστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα
«κλικ». Το φαρμακευτικό προϊόν είναι πλέον έτοιμο για εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά
αντίστροφα κατά 1 για επιβεβαίωση. Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούγεται το «κλικ», η συσκευή εισπνοών δεν θα χορηγήσει τη δόση και πρέπει να
επιστραφεί σε ένα φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. β) Πώς να εισπνεύσετε το
φαρμακευτικό προϊόν: Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είστε έτοιμοι να πάρετε τη δόση. Η
συσκευή εισπνοών δεν πρέπει να ανακινείται. Μετακινείστε το κάλυμμα προς τα κάτω
μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Το φαρμακευτικό προϊόν είναι πλέον έτοιμο για εισπνοή.
Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα κατά 1 για επιβεβαίωση. Αν ο δοσομετρητής δεν
μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούγεται το «κλικ», η συσκευή εισπνοών δεν θα χορηγήσει τη δόση και πρέπει να επιστραφεί σε ένα φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. γ)
Κλείστε τη συσκευή εισπνοών. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα επάνω όσο περισσότερο γίνεται για να καλύψετε το επιστόμιο.
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Άσθμα Ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με άσθμα καθώς δεν έχει μελετηθεί σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Παράδοξος βρογχόσπασμος
Όπως με άλλες εισπνεόμενες θεραπείες , η χορήγηση του συνδυασμού umeclidinium/
vilanterol μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξο βρογχόσπασμο που ενδέχεται να είναι
απειλητικός για τη ζωή. Η θεραπεία με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol θα
πρέπει να διακοπεί άμεσα εάν παρουσιαστεί παράδοξος βρογχόσπασμος και αν κριθεί
απαραίτητο, θα πρέπει να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία. Δεν ενδείκνυται για χρήση
σε οξείες καταστάσεις Ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol δεν ενδείκνυται για την
αντιμετώπιση οξέων επεισοδίων βρογχόσπασμου. Επιδείνωση νόσου Η αύξηση της
χρήσης βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης για την ανακούφιση από τα συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του ελέγχου. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ΧΑΠ κατά
τη διάρκεια της θεραπείας με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση του ασθενούς και του θεραπευτικού σχήματος
για τη ΧΑΠ. Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα,
όπως καρδιακές αρρυθμίες, π.χ., κολπική μαρμαρυγή και ταχυκαρδία, μπορεί να παρατηρηθούν μετά τη χορήγηση ανταγωνιστών των μουσκαρινικών υποδοχέων και
συμπαθομιμητικών, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol.
Οι ασθενείς με κλινικά σημαντική μη ελεγχόμενη καρδιαγγειακή νόσο εξαιρέθηκαν από
τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol θα πρέπει
να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο. Αντιμουσκαρινική δράση Ως συνέπεια της αντιμουσκαρινικής του δράσης, ο συνδυασμός
umeclidinium/vilanterol θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων ή με γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Υποκαλιαιμία Οι β2-αδρενεργικοί
αγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν σημαντική υποκαλιαιμία σε ορισμένους ασθενείς,
η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μείωση
του καλίου ορού είναι συνήθως παροδική και δεν απαιτείται θεραπεία αποκατάστασης.
Κλινικές επιδράσεις σχετιζόμενες με υποκαλιαιμία δεν παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση.
Απαιτείται προσοχή όταν ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol χρησιμοποιείται μαζί
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν και αυτά τη δυνατότητα πρόκλησης υποκαλιαιμίας (βλέπε παράγραφο 4.5). Υπεργλυκαιμία Οι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές μπορεί
να προκαλέσουν παροδική υπεργλυκαιμία σε ορισμένους ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκαν σχετιζόμενες με τη θεραπεία κλινικές επιδράσεις στη γλυκόζη πλάσματος σε κλινικές μελέτες με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol στη συνιστώμενη θεραπευτική
δόση. Κατά την έναρξη της θεραπείας με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol, η γλυκόζη πλάσματος θα πρέπει να παρακολουθείται πιο τακτικά σε διαβητικούς ασθενείς.
Συνυπάρχουσες καταστάσεις Ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με διαταραχές που συνοδεύονται από σπασμούς

ή θυρεοτοξίκωση και σε ασθενείς που εμφανίζουν ασυνήθιστα ευαίσθητοι στους β2
αδρενεργικούς αγωνιστές. Έκδοχα Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι
ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης
λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό
το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: β-αδρενεργικοί αναστολείς: Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν
β-αδρενεργικούς αναστολείς μπορεί να εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση
των β2 αδρενεργικών αγωνιστών, όπως το vilanterol. Θα πρέπει να αποφεύγεται η
ταυτόχρονη χρήση μη εκλεκτικών ή εκλεκτικών β-αδρενεργικών αναστολέων, εκτός
εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τη χρήση τους. Αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στο
μεταβολισμό και μεταφορείς Το vilanterol αποτελεί υπόστρωμα του κυτοχρώματος
P450 3A4 (CYP3A4). Η ταυτόχρονη χορήγηση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 (π.χ.,
κετοκοναζόλη, κλαριθρομυκίνη, ιτρακοναζόλη, ριτοναβίρη, τελιθρομυκίνη) μπορεί να
αναστείλει το μεταβολισμό του vilanterol και να αυξήσει τη συστηματική έκθεση σε
αυτό. Η συγχορήγηση με κετοκοναζόλη (400 mg) σε υγιείς εθελοντές αύξησε τη μέση
AUC(0-t) και Cmax, του vilanterol κατά 65% και 22% αντίστοιχα. Η αύξηση της έκθεσης στο
vilanterol δεν σχετίστηκε με αύξηση των συστηματικών επιδράσεων στην καρδιακή
συχνότητα, οι οποίες σχετίζονται με τους β αδρενεργικούς αγωνιστές,αύξηση στο κάλιο
αίματος ή στο διάστημα QT (διορθωμένο με χρήση της μεθόδου Fridericia). Συνιστάται
προσοχή κατά τη συγχορήγηση του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol με κετοκοναζόλη καθώς και άλλους γνωστούς ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 καθώς υπάρχει
πιθανότητα για αυξημένη συστηματική έκθεση στο vilanterol, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η βεραπαμίλη, ένας μέτριος αναστολέας του CYP3A4, δεν επηρέασε σημαντικά τη φαρμακοκινητική του vilanterol. Το umeclidinium αποτελεί υπόστρωμα του κυτοχρώματος P450 2D6
(CYP2D6). Η φαρμακοκινητική του umeclidinium σε σταθερή κατάσταση αξιολογήθηκε
σε υγιείς εθελοντές με έλλειψη CYP2D6 (ασθενείς με πτωχό μεταβολισμό). Δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην AUC ή τη Cmax του umeclidinium σε δόση 8 φορές υψηλότερη.
Αύξηση περίπου κατά 1,3 φορές της AUC του umeclidinium παρατηρήθηκε σε δόση
υψηλότερη κατά 16 φορές χωρίς καμία επίδραση στη Cmax του umeclidinium. Με βάση
το εύρος αυτών των μεταβολών, δεν αναμένεται καμία σχετιζόμενη κλινική φαρμακευτική αλληλεπίδραση όταν ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol συγχορηγείται με
αναστολείς του CYP2D6 ή όταν χορηγείται σε ασθενείς με γενετική ανεπάρκεια όσον
αφορά τη δράση του CYP2D6 (άτομα με πτωχό μεταβολισμό). Το umeclidinium και το
vilanterol αποτελούν υποστρώματα του διαβιβαστή της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp). Αξιολογήθηκε η επίδραση του μέτριου αναστολέα του P-gp, βεραπαμίλη (240 mg άπαξ
ημερησίως), στη φαρμακοκινητική του umeclidinium και του vilanterol σε σταθερή κατάσταση, σε υγιείς εθελοντές. Δεν παρατηρήθηκε επίδραση της βεραπαμίλης στη Cmax
του umeclidinium ή του vilanterol. Παρατηρήθηκε αύξηση της AUC του umeclidinium
κατά 1,4 φορές περίπου χωρίς καμία επίδραση στην AUC του vilanterol. Με βάση το
εύρος αυτών των μεταβολών, δεν αναμένεται καμία σχετιζόμενη κλινική φαρμακευτική αλληλεπίδραση κατά τη συγχορήγηση του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol
με αναστολείς της P-gp. Άλλα αντιμουσκαρινικά και συμπαθομιμητικά Η συγχορήγηση
του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol με άλλους μακράς δράσης μουσκαρινικούς
ανταγωνιστές, μακράς δράσης β2-αδρενεργικούς αγωνιστές ή φαρμακευτικά προϊόντα
που περιέχουν οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες, δεν έχει μελετηθεί και
δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να ενισχύσει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των
εισπνεόμενων μουσκαρινικών ανταγωνιστών ή των β2 αδρενεργικών αγωνιστών (βλέπε παράγραφο 4.4 και 4.9). Υποκαλιαιμία Ταυτόχρονη θεραπεία με παράγωγα μεθυλοξανθίνης, στεροειδή ή μη καλιοσυντηρητικά διουρητικά που επάγουν υποκαλιαιμία,
μπορεί να ενισχύσει την πιθανή υποκαλιαιμική δράση των β2-αδρενεργικών αγωνιστών
και, επομένως, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (βλέπε παράγραφο 4.4). Άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ Παρόλο που δεν έχουν διεξαχθεί
επίσημες in vivo μελέτες φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης, ο εισπνεόμενος συνδυασμός
umeclidinium/vilanterol έχει χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ συμπεριλαμβανομένων βραχείας δράσης συμπαθομιμητικών βρογχοδιασταλτικών και εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών χωρίς κλινική
ένδειξη φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν διατίθενται δεδομένα από τη χρήση του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol στις έγκυες γυναίκες. Οι μελέτες σε ζώα
έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα σε επίπεδα έκθεσης χωρίς κλινικές επιδράσεις μετά
τη χορήγηση του vilanterol (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο συνδυασμός umeclidinium/
vilanterol πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν το
αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο.
Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν το umeclidinium ή το vilanterol αποβάλλονται στο
ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, άλλοι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος στα νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να
αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό
umeclidinium/vilanterol λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και
το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά
με τις επιδράσεις του συνδυασμού umeclidinium/vilanterol στην ανθρώπινη γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν επίδραση του umeclidinium ή του vilanterol
στη γονιμότητα.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Ο συνδυασμός umeclidinium/vilanterol δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol ήταν
ρινοφαρυγγίτιδα (9%). Περιληπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Το προφίλ
ασφαλείας του ANORO βασίζεται στην εμπειρία από την ασφάλεια του συνδυασμού
umeclidinium/vilanterol και των επιμέρους συστατικών από το πρόγραμμα κλινικής
ανάπτυξης που συμπεριλάμβανε 6.855 ασθενείς με ΧΑΠ και από αυθόρμητες αναφορές. Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης περιελάμβανε 2.354 ασθενείς λάμβαναν το
συνδυασμό umeclidinium/vilanterol άπαξ ημερησίως στις κλινικές μελέτες Φάσης III διάρκειας 24 εβδομάδων ή μεγαλύτερης, εκ των οποίων 1.296 λάμβαναν τη συνιστώμενη
δόση των 55/22 μικρογραμμαρίων σε μελέτες διάρκειας 24 εβδομάδων, 832 λάμβαναν
υψηλότερη δόση 113/22 μικρογραμμαρίων σε μελέτες διάρκειας 24 εβδομάδων και
226 λάμβαναν 113/22 μικρογραμμάρια σε μια μελέτη διάρκειας 12 μηνών. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνουν μη επεξεργασμένα ποσοστά επίπτωσης που παρατηρήθηκαν στο σύνολο πέντε
μελετών διάρκειας 24 εβδομάδων και στη μελέτη ασφαλείας διάρκειας 12 μηνών.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται με τη χρήση της ακόλουθης συνθήκης: 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), και μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οργανικού Συστήματος
Λοιμώξεις και
Λοίμωξη του ουροποιητικού
παρασιτώσεις
Παραρρινικολπίτιδα
Ρινοφαρυγγίτιδα
Φαρυγγίτιδα
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
Διαταραχές
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
του ανοσοποιητικού
που περιλαμβάνουν:
συστήματος
Εξάνθημα
Αναφυλαξία, αγγειοοίδημα και κνίδωση

Συχνότητα
Συχνή
Συχνή
Συχνή
Συχνή
Συχνή

Όχι συχνή
Σπάνια

Κατηγορία
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνότητα
Οργανικού Συστήματος
Διαταραχές του νευρικού Κεφαλαλγία
Συχνή
συστήματος
Τρόμος
Όχι συχνή
Δυσγευσία
Όχι συχνή
Οφθαλμικές διαταραχές
Θαμπή όραση
Σπάνια
Γλαύκωμα
Σπάνια
Ενδοφθάλμια πίεση αυξημένη
Σπάνια
Καρδιακές διαταραχές.
Κολπική μαρμαρυγή
Όχι συχνή
Όχι συχνή
Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
Ιδιοκοιλιακός ρυθμός
Όχι συχνή
Ταχυκαρδία
Όχι συχνή
Υπερκοιλιακές έκτακτες συστολές
Όχι συχνή
Αίσθημα παλμών
Όχι συχνή
Διαταραχές του
Βήχας
Συχνή
Στοματοφαρυγγικό άλγος
Συχνή
αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα Παράδοξος βρογχόσπασμος
Σπάνια
και του μεσοθωράκιου
Διαταραχές του
Δυσκοιλιότητα
Συχνή
γαστρεντερικού
Ξηροστομία
Συχνή
Διαταραχές του δέρματος Εξάνθημα
Όχι συχνή
και του υποδόριου ιστού
Διαταραχές των νεφρών Κατακράτηση ούρων
Σπάνια
και των ουροφόρων οδών Δυσουρία
Σπάνια
Απόφραξη εξόδου ουροδόχου κύστεως Σπάνια
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, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία: Η υπερδοσολογία με το συνδυασμό umeclidinium/vilanterol
μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα λόγω της δράσης των επιμέρους συστατικών, σύμφωνα με τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των εισπνεόμενων μουσκαρινικών ανταγωνιστών (π.χ. ξηροστομία, διαταραχές της οπτικής προσαρμογής και
ταχυκαρδία) ή με αυτές που έχουν παρατηρηθεί με υπερδοσολογία από άλλους β2-αδρενεργικούς αγωνιστές (π.χ., αρρυθμίες, τρόμος, κεφαλαλγία, αίσθημα παλμών, ναυτία,
υπεργλυκαιμία και υποκαλιαιμία). Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση κατά περίπτωση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη, Μαγνήσιο στεατικό.
6.2 Aσυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά τη χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. Αν φυλάσσεται σε ψυγείο, αφήστε τη συσκευή εισπνοών τουλάχιστον μία ώρα ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από
τη χρήση. Φυλάσσετε τη συσκευή εισπνοών μέσα στο σφραγισμένο δίσκο για να προστατεύεται από την υγρασία και αφαιρέστε μόνο αμέσως πριν από την πρώτη χρήση.
Να χρησιμοποιείτε εντός 6 εβδομάδων από το πρώτο άνοιγμα του δίσκου. Γράψτε την
ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών, στο χώρο που παρέχεται
στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις η συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί
από το δίσκο.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Η συσκευή εισπνοών ELLIPTA αποτελείται από
ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι, ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος κόκκινου και
ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα σε δίσκο από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό. Ο δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από
φύλλο αλουμινίου. Η συσκευή εισπνοών περιέχει δύο συσκευασίες τύπου κυψέλης από
φύλλο αλουμινίου των 7 ή των 30 δόσεων. Η συσκευή εισπνοών είναι μία συσκευή που
αποτελείται από πολλά μέρη και είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο, τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό στυρένιο, πολυανθρακικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Συσκευές
εισπνοών των 7 ή 30 δόσεων. Πολυσυσκευασία των 3 συσκευών εισπνοών x 30 δόσεις.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό βλέπε παράγραφο 4.2.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ηνωμένο Βασίλειο
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/898/001, EU/1/14/898/002,
EU/1/14/898/003
9. ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 08
Μαΐου 2014
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21-4-2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ισχύς για ιδ. Φαρμ. 20/02/2017

Λιανική Τιμή

ANORO ELLIPTA INH.PDDOS (55+22)mcg/DOSE BTx1

54,47€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων
δεδομένων.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων ενεργειών απευθυνθείτε
στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106882100
Το Anoro Ellipta δημιουργήθηκε
σε συνεργασία με την εταιρεία

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

εργονομία χώρου

πληροφοριών που συμβάλλουν στην
προβολή του Φαρμακείου. Δεν χρειάζεται να είναι φανταχτερός και υπερβολικός και σήμερα, τις περισσότερες
φορές χρησιμοποιούνται σταυροί με led
φωτισμό. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές
και τα επίπεδα τιμής κυμαίνονται μεταξύ
1.500 και 8.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Η
τιμή διαμορφώνεται από το είδος του υλικού, τη μονή ή διπλή όψη, την οθόνη, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τη διάρκεια
ζωής.

κό χώρο. Έτσι, δημιουργείτε ενδιαφέρον
και στους σταθερούς πελάτες σας και
συγχρόνως προσελκύετε καινούργιους.
Σύμφωνα με μελέτες η αύξηση του αριθμού των πελατών από αυτή την ανανέωση της πρόσοψης μπορεί να κυμανθεί
από 9% έως 11% και το πιο σημαντικό
απ’ όλα είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια
αύξηση της πώλησης των παραφαρμακευτικών προϊόντων. Φυσικά, να μην
ξεχνάμε ότι η αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην ανανέωση της εξωτερικής
πλευράς του Φαρμακείου αλλά και σε
πολλούς ακόμη παράγοντες που πρέπει να συνάδουν με το εσωτερικό του
Φαρμακείου.

Προϋπολογισμός
Υπάρχουν πολλές έξυπνες λύσεις για να
ανανεώσετε την πρόσοψη του Φαρμακείου σας, χωρίς να ξεφύγετε από τον
προϋπολογισμό σας. Βασικό κριτήριο είναι να βρείτε λύσεις που ανταποκρίνονται
στην κύρια λειτουργία της πρόσοψης, η
οποία φυσικά είναι η προσέλκυση πελατών. Αν υπάρχουν εργασίες που πρέπει
να γίνουν όσον αφορά τη δομική πλευρά όπως κατασκευή πόρτας ή τοίχου,
εξισορρόπηση του επιπέδου του πεζοδρομίου με την είσοδο, συμβουλευτείτε
καλύτερα τις εταιρείες κατασκευών, αλλά
και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για
να είστε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και να αποφύγετε τις άσκοπες
επενδύσεις. Σίγουρα μπορείτε να καταφέρετε ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής με χαμηλό οικονομικό κόστος. Η
σωστή έρευνα θα σας δώσει πληθώρα
επιλογών και λύσεων και θα μειώσει
το κόστος της ανακαίνισης. Το κόστος
του προϋπολογισμού είναι μεταβλητό και
είναι δύσκολο να δοθούν συγκριμένες
τιμές. Οι ειδικοί τεχνικοί υποστηρίζουν ότι
το κόστος της ανανέωσης της πρόσοψης
δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% του συνόλου των εργασιών της ολοκληρωτικής
ανακαίνισης.

Θετικά αποτελέσματα στην
εικόνα και στις πωλήσεις
Με την ανακαίνιση της εξωτερικής
πρόσοψης του Φαρμακείου επιτυγχάνονται θετικές επιδράσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Από άποψη ποιότητας,
μια εντυπωσιακή πρόσοψη είναι ένας
πολύ καλός τρόπος να ενισχύσετε την
επισκεψιμότητα, τον επαγγελματισμό και
την τεχνογνωσία της ομάδας σας. Φυσικά, η εξωτερική εικόνα, η υπόσχεση
παροχής καινοτόμων υπηρεσιών υγείας
και η τεχνογνωσία που αναδεικνύει η
εξωτερική όψη του Φαρμακείου σας θα
πρέπει να συμβαδίζει και να συνδέεται
με τον εσωτερικό χώρου του καταστήματος. Μια οθόνη στην οποία αναγράφονται
οι υπηρεσίες σας ή οι προσφορές των
προϊόντων είναι μια ωραία ιδέα, τόσο
στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερι-

Οι συμβουλές των
κατασκευαστών
Ζητήστε προτάσεις και συμβουλές από
εταιρείες κατασκευών, οι οποίες γνωρίζουν τις διαδικασίες, τα εμπόδια και τις
λύσεις για την ανακαίνιση της πρόσοψης
του Φαρμακείου σας. Ο ειδικός θα σας
ενημερώσει σχετικά με τους κανονισμούς, καθώς για ορισμένες αλλαγές
στην εξωτερική πλευρά ίσως χρειάζεται
ειδική άδεια. Θα σας βοηθήσει να επιλέξετε μέσα από νέες και πρωτότυπες ιδέες, λύσεις για μικρές ή μεγάλες αλλαγές
που μπορούν να δώσουν ένα εξαίρετο
αισθητικό αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τις
προσφορές και διαλέξτε με γνώμονα αρχικά τα οφέλη της πρότασης και έπειτα
το κόστος. 

Πόπη Χαραμή
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διαχείριση

Διαβάστε
την ΑΛΉΘΕΙΑ πίσω
από τις προσφορές
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διαχείριση

Η εμπορική πολιτική του φαρμακείου είναι μια
πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να
προσεγγίζεται με επιστημονικό τρόπο και πρέπει
να έχει ακρίβεια ελβετικού ρολογιού! Οι εκπτώσεις
από τους προμηθευτές αλλά και οι εκπτώσεις
που γίνονται προς τον τελικό καταναλωτή
πρέπει να μελετούνται σε βάθος. Οι λάθος
εκτιμήσεις συνιστούν σπατάλη κεφαλαιουχικών
ή ανθρώπινων πόρων.

τελεί την τιμή λιανικής (με Φ.Π.Α).
Έστω τιμή αγοράς 10 € και mark
up 35%.
Η τιμή λιανικής είναι
10€*35%=13,5€
Α.2. Μεταβλητό mark up
Πολλές εταιρείες για να δελεάσουν
τον φαρμακοποιό και να πουλήσει
τα προϊόντα του, προτείνουν μεγαλύτερο mark up.
Συνήθως πρόκειται για εταιρίες
που δεν έχουν υψηλό προϋπολογισμό διαφήμισης και επιθυμούν
να δώσουν έμφαση στη κινητοποίηση του φαρμακοποιού για να
προτείνει το προϊόν τους, δένοντας
τους δελεαστικότερη έκπτωση.

Πυλώνας Β: Έκπτωση του
προμηθευτή

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ,
Οικονομολόγο

Έ

χει παρατηρηθεί ότι πολλές
φορές, ο φαρμακοποιός
δεν υπολογίζει σωστά τις
πραγματικές εκπτώσεις
που λαμβάνει από τους προμηθευτές
του ή τη μετακύληση της έκπτωσης
στους πελάτες του, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται δυσλειτουργίες και
απώλειες κερδοφορίας ή μείωση της
διαπραγματευτικής του ισχύος.
Η εμπορική πολιτική σαν αρχιτεκτονική
είναι πολυδιάστατη αλλά έχει στη βάση
της τρεις κύριους πυλώνες.

Πυλώνας Α: Mark up
Το mark up αποτελεί το επιθυμητό κέρδος και στην ουσία χωρίζεται σε σταθερό
και μεταβλητό. Το σταθερό είναι 35% και
το μεταβλητό ορίζεται κατά περίπτωση
από χωροταξικούς περιορισμούς ή διαφορετική εμπορική πολιτική του κάθε
σημείου.
Ειδικότερα:
Α. 1. Στην τιμή αγοράς που δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α προσθέτουμε το
επιθυμητό κέρδος και αυτό απο-

Οι εκπτώσεις που λαμβάνουμε από τους
προμηθευτές είναι πολλαπλές
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Β.1. Έκπτωση προμηθευτή στην αξία
Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται
στη χονδρική τιμή (χωρίς Φ.Π.Α),
είτε αφαιρώντας την απόλυτη τιμή
της έκπτωσης από τη χονδρική
είτε το ποσοστό της. Το αποτέλεσμα μας δίνει την τελική τιμή
αγοράς.
Β.2. Έκπτωση τεμαχιακή
Είναι εκπτώσεις οι οποίες υπολογίζονται με τον εξής τύπο: στον
αριθμητή τοποθετούμε το δωρεάν
προϊόν και στον παρονομαστή το
σύνολο των τεμαχίων που λαμβάνουμε.
Π.χ.: έκπτωση στα έξι τεμάχια+ 1
δώρο. 1:7 =14,3%.
Οι εκπτώσεις αυτού του τύπου
έχουν το μειονέκτημα ότι για να
επιτευχθεί το σύνολο της έκπτωσης θα πρέπει να πουληθούν όλα
τα τεμάχια. Συνεπώς σε μια μάρκα
που δεν έχει γρήγορο sell out, είναι προτιμότερο να επιλέξετε έστω
και μικρότερη έκπτωση από τον
προμηθευτή σας εάν δεν είστε σίγουροι ότι θα πουληθούν όλα τα
τεμάχια όταν θα εξοφλήσετε την
παραγγελία.
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Γ.3. Κάρτα πελάτη

Πυλώνας Γ: Έκπτωση στον
πελάτη

Β.3. Year-end bonus (βάσει ετήσιας
στοχοποίησης και συμβολαίου)
Αφορά έκπτωση που αποδίδεται
με πιστωτικό τιμολόγιο στο τέλος
του έτους βάσει συμφωνημένων
στόχων. μερικές μάλιστα εταιρείες
το ποσό του πιστωτικού το δίνουν
σε προϊόντα κινήσαμε αντί για
χρήμα. Ο στόχος για το Year-end
bonus συνήθως αφορά ποσοστιαία αύξηση τζίρου σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, ή επίτευξη
συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων, ή τοποθέτηση προωθητικών
υλικών… κ.λπ.
Β.4. Συνδυαστικές εκπτώσεις
Αφορούν τις περιπτώσεις όπου
αποδίδεται και έκπτωση προμηθευτή και δωρεάν προϊόν (σε
τεμάχια). Σε αυτή την περίπτωση
καλό θα είναι να μετατρέπονται οι
τεμαχιακές εκπτώσεις σε αξιακές
με σκοπό να αξιολογούνται με τον
ίδιο τρόπο, για την αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων.
Β.5. Έκπτωση προμηθευτή για promotion στο φαρμακείο
Συνήθως αφορά σε έκπτωση του
προμηθευτή προς το φαρμακείο
για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένους κωδικούς.
Β.6.	Έκπτωση προμηθευτή για promotion στον καταναλωτή
Αφορά είτε σε απευθείας έκπτωση προς τον καταναλωτή χωρίς
τη συμμετοχή του φαρμακείου (
sticker sale), είτε σε επιμερισμό
της τελικής έκπτωσης προς τον
καταναλωτή από πλευράς προμηθευτή και φαρμακείου.
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Γ.1. Ποσοστιαία έκπτωση στην τιμή
λιανικής
Η τιμή λιανικής περιλαμβάνει το
Φ.Π.Α. Απαιτείται μεγάλη προσοχή
ώστε να μην γίνεται η έκπτωση στις
τιμές χονδρικής και να γίνεται πάντα η σύγκριση σε καθαρές αξίες.
Γ.2. Έκπτωση σε είδος (τεμάχια) στον
ίδιο ή σε διαφορετικό κωδικό.
Είναι επιθυμητή αυτού του τύπου
η έκπτωση προς στον καταναλωτή
γιατί κοστίζει λιγότερο για το φαρμακείο.

Η κάρτα πελάτη έχει κάποιες πάγιες εκπτώσεις, συνήθως ανά κατηγορία και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να δίδεται διπλή έκπτωση
προς τον καταναλωτή. Δηλαδή αν
υπάρχει ήδη έκπτωση σε οποιονδήποτε κωδικό, αυτός θα πρέπει
να εξαιρείται της συμμετοχής στην
κάρτα.
Γ.4. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας
Συνήθως αφορά την επίτευξη
του ορίου των πόντων ανάλογα
με την πολιτική του κάθε φαρμακείου. Π.χ. Δωρεάν καθαρισμός
προσώπου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Στα παραδείγματα που θα παρουσιάσουμε λαμβάνεται υπόψιν η αλληλεπίδραση και
η συσχέτιση των πυλώνων που προαναφέρθηκαν.
Για την ορθή ανάγνωση των πινάκων και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων θα
πρέπει να βασιστούμε στην παραδοχή πως όπου υπάρχει τεμαχιακή έκπτωση, αυτή
μετατρέπεται σε ποσοστιαία με τη μέθοδο που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Β.2.
Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι όπου υπάρχει τεμαχιακή έκπτωση, θεωρούμε ότι τα
προϊόντα θα πουληθούν μέχρι ενός.

Παράδειγμα 1
Έστω:
Μark up 35%
Έκπτωση προμηθευτή 20%
Έκπτωση καταναλωτή 20%

Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Mark-Up
(Προτεινόμενη
Λιανική)

Έκπτωση
προμηθευτή

Έκπτωση
καταναλωτή(%)

% Κέρδους

1

Εταιρεία 1

35,00%

20,00%

20,00%

25,93%

Αν μεταβάλλουμε το mark up από 35% σε 38% τότε:
Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Mark-Up
(Προτεινόμενη
Λιανική)

Έκπτωση
προμηθευτή

Έκπτωση
καταναλωτή(%)

% Κέρδους

1

Εταιρεία 1

38,00%

20,00%

20,00%

27,54%

Όπως είναι φανερό, μεταβάλλοντας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το mark up, το
ποσοστό κέρδους αυξάνει κατά 1,63%.
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Παράδειγμα 2
Έστω:
Μark up 35%
Έκπτωση προμηθευτή 15%
Έκπτωση καταναλωτή 20%

Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Προτεινόμενη
Λιαν.
(Mark-Up)

Έκπτωση
προμηθευτή

Έκπτωση
καταναλωτή(%)

% Μικτού
Κέρδους

1

Εταιρεία 1

35,00%

15,00%

20,00%

21,30%

Εάν αλλάξουμε κάποιον από τους τρεις παράγοντες, αλλάζει το τελικό ποσοστό
κέρδους.
Π.χ. Μεταβάλλουμε την έκπτωση του προμηθευτή από 15% σε 20% τότε:

Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Προτεινόμενη
Λιαν.
(Mark-Up)

Έκπτωση
προμηθευτή

Έκπτωση (%)

% Μικτού
Κέρδους

1

Εταιρεία 1

35,00%

20,00%

20,00%

25,93%

Στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται, μεταβάλλοντας κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
την έκπτωση του προμηθευτή, το ποσοστό κέρδους αυξάνει κατά 4,63%.
Αποδεικνύεται από αυτό το παράδειγμα πως η καλή διαπραγματευτική πολιτική σε
σχέση με την έκπτωση του προμηθευτή διασφαλίζει υψηλότερη κερδοφορία χωρίς
την ανάγκη μετακύλησης του κόστους στον καταναλωτή.
Η εμπορική αυτή απόφαση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του σημείου.

Παράδειγμα 3
Έστω:
Μark up 35%
Έκπτωση προμηθευτή 15%
Έκπτωση καταναλωτή 30%
Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Προτεινόμενη Λιαν.
(Mark-Up)

Έκπτωση
προμηθευτή

Έκπτωση
καταναλωτή (%)

% Μικτού
Κέρδους

1

Εταιρεία 1

35,00%

15,00%

30,00%

10,05%

Αν μεταβάλλουμε την έκπτωση του καταναλωτή από 30% σε 35% τότε:
Α/Α

Εταιρεία/
Σειρά

Προτεινόμενη Λιαν.
(Mark-Up)

1

Εταιρεία 1

35,00%

Έκπτωση
Έκπτωση
προμηθευτή καταναλωτή (%)
15,00%

35,00%

% Μικτού
Κέρδους
3,13%

Στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται, μεταβάλλοντας 5 ποσοστιαίες μονάδες την έκπτωση
του καταναλωτή, το ποσοστό κέρδους μειώνεται κατά 6,92%.
Είναι φανερό ότι με 15% έκπτωση από τον προμηθευτή, το φαρμακείο δεν μπορεί να
υποστηρίξει τέτοιου εύρους εκπτώσεις προς τον πελάτη του.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι το ποσοστό κέρδους που
προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγματα δεν περιλαμβάνει τα
έξοδα λειτουργίας του φαρμακείου γι’ αυτό και αναφερόμαστε σε
ποσοστό μικτού κέρδους.
Μεσοσταθμικά τα έξοδα λειτουργίας ενός φαρμακείου αντιπροσωπεύουν το 10-12% του τζίρου
του.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση
απαιτεί την εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων (δεδομένου
ότι κόστος αγοράς έχει ήδη συνεκτιμηθεί ) που πρέπει ν’ αφαιρούνται από το ποσοστό κέρδους που
προκύπτει μετά τις εκπτώσεις.
Κατά συνέπεια ποσοστό μικτού
κέρδους λιγότερο από 20% αποτελεί μη κερδοφόρα εμπορική
πολιτική! 
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Business Analytics
Η συνταγή μιας επιτυχημένης αλλαγής
στο επιχειρείν

128

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 34 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

διαχείριση

Πώς να προβούμε σε μια πλήρη ανάλυση της
λειτουργίας του φαρμακείου και να αξιοποιήσουμε
τον πλούτο των δεδομένων που συλλέγουμε με
στόχο την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης ;
Απλές λύσεις και διαδικασίες είναι πλέον
ρεαλιστικές!

Η συνταγή της αλλαγής βέβαια, δεν είναι
ίδια για όλα τα φαρμακεία. Κάθε ένα πρέπει να εξακριβώσει και να αξιοποιήσει
τις ανταγωνιστικές του δυνατότητες από
μόνο του.
«Και πως μπορεί να το κάνει αυτό;»
Με την εμπειρία και τη σκέψη του φαρμακοποιού, αλλά και με τη λεπτομερή
ανάλυση της λειτουργίας του. Το πρώτο
είναι εύλογο και συνιστά την παραδοσιακή πρακτική. Το δεύτερο αναδύεται ως
μία ευκαιρία μέσα από πλήθος κινδύνων
και έχει αξία να συζητηθεί περισσότερο.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα
των προγραμμάτων
διαχείρισης

Από τον ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ,
Εμπορικό Διευθυντή της CSA

Ο

ι θεσμικές αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επιφέρει σημαντική οικονομική
πίεση στη λειτουργία του φαρμακείου,
η οποία συνεχίζει να εντείνεται εξαιτίας
των αλλαγών που συνεχώς διαταράσσουν τις συνθήκες εμπορίου. Οι πωλήσεις ειδών φαρμακείου από κανάλια
εντατικής λιανικής, η εισαγωγή των γενοσήμων, η διεύρυνση του ηλεκτρονικού
εμπορίου σε προϊόντα φαρμακείου, οι
επενδύσεις σε μεγάλα φαρμακεία και
οι συνεργασίες ομάδων φαρμακείων,
δημιουργούν ένα περιβάλλον δυσμενές για το παραδοσιακό φαρμακείο, σε
βαθμό που δύσκολα πλέον επιβιώνει με
τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι χθες.

Η εκτέλεση συνταγών από μόνη της
δεν μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία
του. Πρέπει να λειτουργήσει με άλλο
τρόπο, να πράξει διαφορετικά από το
χθες, να αναλάβει πρωτοβουλίες για να
διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να
διεκδικήσει με ρεαλιστικές πιθανότητες την κερδοφορία του. Οι συνθήκες
ανταγωνισμού μάλιστα είναι τόσο έντονες, που στην πραγματικότητα καλούν
τον Φαρμακοποιό να αποφασίσει και
να αξιοποιήσει εντελώς, όλα εκείνα τα
στοιχεία που διαθέτει και που μπορούν
να προσφέρουν ουσιαστική αξία στο
φαρμακείο του. Τίποτα το διαφορετικό
από την κατάσταση την οποία βιώνουν
τα φαρμακεία, κατά το μάλλον ή ήττον,
σε όλο τον κόσμο!

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είναι το ότι πλέον
όλα τα φαρμακεία διαθέτουν υπολογιστικά συστήματα και εξειδικευμένα
προγράμματα διαχείρισης. Η εισαγωγή
αυτών έγινε για να μπορέσει το φαρμακείο να ανταποκριθεί στις θεσμικές
του υποχρεώσεις. Όμως, εξυπηρέτησε
και στην εξοικείωση του φαρμακείου
με την πληροφορική, ώστε σήμερα, όλα
τα φαρμακεία να αξιοποιούν σε κάποια
μικρή έως μεγάλη έκταση τις πρόσθετες
δυνατότητες που διαθέτουν τα προγράμματά τους.
Πέρα από την εκτέλεση συνταγής, άλλοι προσπαθούν να καταχωρούν σωστά
όλες τις αγορές και πωλήσεις, άλλοι πηγαίνουν παραπέρα και προσπαθούν να
τηρήσουν σωστή αποθήκη, άλλοι ακόμα
παραπέρα, για να μελετήσουν την κινητικότητα των ειδών τους και άλλοι θέτουν
επί πλέον σε λειτουργία συστήματα πιστότητας του πελατολογίου τους...
Για όλους όμως ένα είναι βέβαιο: έχουν
συσσωρεύσει πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων στους υπολογιστές τους και
κυρίως συνεχίζουν να συσσωρεύουν
ακόμα μεγαλύτερο και θα συνεχίσουν
να συσσωρεύουν ασταμάτητα. Ακριβώς
αυτός ο όγκος δεδομένων αποτελεί ένα
φυσικό πλούτο και μία αστείρευτη πηγή
έμπνευσης για τη διοίκηση του φαρμακείου, που εν πολλοίς παραμένει ανεκμετάλλευτος.
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Η Λιανική γενικά είναι ένας εμπορικός
τομέας που εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων. Εάν
προστεθούν σε αυτόν τα δεδομένα που
συσσωρεύονται από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, εύκολα γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος του όγκου δεδομένων κάθε φαρμακείου. Εκεί κρύβονται
οικονομικά στοιχεία, εμπορικά στοιχεία,
συνθήκες αγοράς, δημογραφικά δεδομένα και κυρίως συμπεριφορές πελατολογίου. Η αξιοποίηση του πλούτου που
περικλείουν αυτά τα δεδομένα είναι ένα
αιτούμενο, που το φαρμακείο δεν είναι
σε θέση να αγνοήσει. Το πώς αυτά τα
δεδομένα έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν την κερδοφορία της ιδιαίτερης
αυτής επιχείρησης είναι ένα επιτακτικό
αιτούμενο χωρίς εύλογη απάντηση.

Η Τεχνολογία
στην υπηρεσία της ανάλυσης
της πληροφορίας
Η διαχείριση και η αξιοποίηση μεγάλου
όγκου δεδομένων μπορεί να είναι νέα
ανάγκη για το φαρμακείο, αλλά είναι
παλιά πλέον για άλλους κλάδους της
οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά στη Λιανική, η ανάγκη εντάθηκε σε
υπερμεγέθη κλίμακα με την εισαγωγή
του Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας, προώθησης και πραγματοποίησης
συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις, μετά την
πρωτοεμφάνισή του, αναγκάστηκαν να
αξιοποιήσουν τα συσσωρευόμενα δεδομένα τους για να κάνουν πιο αποτελεσματική και αποδοτική τη λειτουργία
τους, για να προλάβουν να φτάσουν στον
πελάτη πριν τον ανταγωνισμό, για να
βελτιώσουν το καλάθι προϊόντων τους
και για να προσφέρουν μια ξεχωριστή
εμπειρία συναλλαγής στον πελάτη τους.
Δηλαδή, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα
τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης και κερδοφορίας.
Στη διαδικασία αυτή ήρθε αρωγός η τεχνολογία, η οποία άρχισε να μιλάει για
Big Data, Business Intelligence, Data
Analytics, για να δημιουργεί συστήματα διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλου
όγκου πληροφοριών, τα οποία συνθέτουν την έννοια του Business Analytics
και υπηρετούν την εξής διαδικασία:
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Δεδομένα > Πληροφορία > Βαθιά Γνώση
> Απόφαση > Δράση
Αυτή η διαδικασία, η εξαγωγή της
πληροφορίας από μεγάλο όγκο συχνά
ετερογενών δεδομένων, με περαιτέρω
ανάλυση για τη βαθιά κατανόηση φαινομένων που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων
και την επακόλουθη πραγματοποίηση
δράσεων, είναι αυτό που εννοεί ο όρος
Business Analytics.
Για να περιλάβει και τον σκοπό ύπαρξής
του για το φαρμακείο, θα μπορούσε να
συνοψιστεί ως εξής:

προγράμματα επεξεργασίας πινάκων και
άλλα, τα οποία όμως είναι συνοδευτικά
των «διαχειριστικών προγραμμάτων».
Τα προγράμματα που πραγματοποιούν
business analysis είναι διαφορετικά
και πραγματεύονται τη μετατροπή των
δεδομένων σε «actionable information»,
όπως αναλύθηκε παραπάνω.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτή την
κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει
εισαγάγει νέες διαδικασίες στη διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, σε
βαθμό που έχει επηρεαστεί ο τρόπος
λειτουργίας ολόκληρων επιχειρήσεων,
μέχρι το σημείο, σήμερα να μιλάμε για
data-driven processes και data-driven
businesses.

Τι σημαίνουν όλα αυτά
για το Φαρμακείο;

Συχνά, ο όρος συγχέεται από σφάλμα
ή και σκοπό με τα reports, τους report
generators, τις γραφικές απεικονίσεις, τα
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να οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο στη
διοίκησή του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

διαχείριση

Και κάτι περισσότερο….
Ο βαθμός ανάλυσης των business
analytics φθάνει σε τέτοιο προχωρημένο σημείο, που πέρα της ανάλυσης,
επιτρέπει και νέους τρόπους εργασίας
μέχρι σήμερα, διαθέσιμους στις μεγάλες
επιχειρήσεις μόνο.
Παραδείγματος χάρη:
1. Διαχείριση προσωπικού, εύκολα,
αυτόματα, χωρίς διαχειριστικό
φόρτο εργασίας
• Στοχοθέτηση και διαχείριση στόχων
πωλήσεων.
• Ανάλυση πωλήσεων προσωπικού.
• Υπολογισμός και διαχείριση κινήτρων παραγωγικότητας.
2. Διαχείριση ετήσιων πιστωτικών
συμφωνιών με Οίκους
• Ευέλικτη, απλή καταχώρηση συμφωνιών.
• Παρακολούθηση πραγματοποίησης
συμφωνιών μέρα με τη μέρα.
• Ανάλυση προσδοκώμενης κερδοφορίας.
• Επιμερισμός κερδοφορίας ανά είδος, κατηγορία, Οίκο συμφωνίας.

Και βέβαια αυτό
δεν είναι το τέλος!
Tα business analytics θα προσφέρουν
μεγάλες δυνατότητες στη διαχείριση της
θεραπευτικής συμμόρφωσης, όταν αυτή
εισαχθεί στο φαρμακείο μας.
Συνοψίζοντας, θα τονίσω ότι τα business
analytics είναι το εύλογο συμπλήρωμα
της διαχειριστικής μηχανογράφησης,
που εξυπηρετεί στη μετατροπή των
δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία,
επάνω στην οποία μπορεί να αναληφθεί δράση. Και ως τέτοιο, προσφέρει
ανεξάντλητες δυνατότητες, εφ’ όσον οι
επιστήμονες πληροφορικής δημιουργήσουν εστιασμένες εφαρμογές για άμεση
εκμετάλλευση από το φαρμακείο, για τα
φαρμακεία που εφαρμόζουν σύγχρονες
αρχές και πρακτικές διοίκησης επιχείρησης και επιθυμούν μια επιτυχημένη
αλλαγή στο επιχειρείν! 
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Πώς να Αυξήσετε
τις Παραγγελίες
του Ε-shop σας
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Ένας Φαρμακοποιός που διαθέτει e-shop
χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένα βήματα
ώστε, ως επιχειρηματίας, να έχει τα βέλτιστα
αποτελέσματα από τη λειτουργία του.

1. Η Έκπτωση στους Νέους
Πελάτες
Μπορείτε να φανταστείτε καλύτερο καλωσόρισμα για το νέο επισκέπτη σας από
μια καλή προσφορά, όπως ένας εκπτωτικός κωδικός ή δωρεάν μεταφορικά; Όχι
μόνο θα του κάνετε την καλύτερη δυνατή
εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό
να αγοράσει περισσότερα πράγματα απ’
ότι αρχικά σκόπευε, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την προσφορά.

Από τον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ,
Σύμβουλο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

Μεγαλύτερα έσοδα για εσάς λοιπόν και ο
νέος πελάτης σας ευχαριστημένος με μία
κίνηση: αυτό που λέμε win-win situation!

2. Δημιουργήστε Ένα Ειδικό
Τμήμα Προσφορών
Είναι στη φύση των καταναλωτών να ψάχνουν για την καλύτερη δυνατή προσφορά. Έτσι, όταν επισκέπτονται για πρώτη
φορά ένα e-shop, ποιο θα είναι το πρώτο
πράγμα για το οποίο θα ψάξουν; Για τις
προσφορές φυσικά!

Τ

ο πρώτο πράγμα που πρέπει
να κάνει ένας διαχειριστής είναι να παρακολουθεί τις μετρήσεις (traffic, conversion,
rate, κλπ), ώστε να έχει τη δυνατότητα
να καταλάβει τη λειτουργία και να πάρει
πληροφορίες από τις οποίες θα βγάλει
χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς
μπορεί να βελτιώσει το ηλεκτρονικό του
Φαρμακείο.
Οι διαχειριστές e-shop θα σας πουν ότι
στις μετρήσεις, το πιο σημαντικό στοιχείο
ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η
Μέση Αξία Παραγγελίας (Average Order
Value, AOV).

Πώς όμως θα υπολογίσετε
την AOV;
Πολύ απλό. Η AOV προκύπτει από μια διαίρεση: διαιρούμε τα συνολικά έσοδα με
τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών,

βρίσκοντας έτσι πόσα χρήματα ξοδεύει ο
μέσος πελάτης για μια παραγγελία.
Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες τακτικές
για να αυξήσετε την AOV;
• Up-Sell (μεγιστοποίηση της αξίας της
πώλησης)
• Cross Sell (συνδυαστική πώληση)
• Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες πάνω από ένα προκαθορισμένο
ποσό
• Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων
• Παροχή έκπτωσης για συγκεκριμένες παραγγελίες

Βοηθήστε τους να τις βρουν πιο εύκολα,
δημιουργώντας μια ενότητα με όλες τις
προσφορές. Και μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε την ενότητα αυτή στο menu του
e-shop σας, ώστε να τραβάει αμέσως
την προσοχή των επισκεπτών σας, όπως
το παράδειγμα του Flipkart που έχει ένα
OFFERS ZONE.

Οι παραπάνω είναι οι πλέον δοκιμασμένες πρακτικές που οδηγούν στην αύξηση
της Μέσης Αξίας της Παραγγελίας (AOV).
Παρακάτω θα σας προτείνουμε 6 έξυπνες τεχνικές που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων σε ένα
e-shop.
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5. Επιβράβευση Πελάτη
Η δημιουργία ενός προγράμματος επιβράβευσης για τους πελάτες σας είναι
μια έξυπνη πρακτική, ειδικά για τα eshop με πολλά προϊόντα ταχείας κατανάλωσης.
Το πρόγραμμα επιβράβευσης που θα
σχεδιάσετε μπορεί να προσφέρει πόντους σε έναν πελάτη με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:

3. Προτάσεις για Αγορές
Τι άλλο αρέσει πολύ σε έναν πελάτη,
εκτός από τις προσφορές; Το να του
δείχνετε προσοχή! Ακολουθήστε το παράδειγμα του Amazon και προτείνετε
στους πελάτες σας τα προϊόντα που τους
ενδιαφέρουν ή τους είναι χρήσιμα.
Αυτό δεν απαιτεί από εσάς μαντικές
ικανότητες: το ιστορικό των κινήσεων
του πελάτη είναι ήδη στη διάθεσή σας.
Βρείτε τα προϊόντα που είναι πιθανό να
του «ανοίξουν την όρεξη» για αγορές
και στείλτε του ένα εξατομικευμένο
newsletter που θα τον οδηγήσει πίσω
στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Μια
πλατφόρμα marketing automation,
όπως το HubSpot, θα σας λύσει τα χέρια
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

4. Μαρτυρίες από Πελάτες

•

•

όταν τα προϊόντα που αγοράζει ξεπερνούν μια συγκεκριμένη ποσότητα, π.χ. 10 πόντοι για αγορές άνω
των 3 τεμαχίων.
όταν η αξία των προϊόντων που αγοράζει ξεπερνά μία προκαθορισμένη
τιμή, π.χ. 50 πόντοι για αγορές άνω
των 50 ευρώ.

Αυτοί οι δωρεάν πόντοι θα μπορούν να
εξαργυρωθούν μόνο στο checkout και
δεν θα ισχύουν αν ο επισκέπτης εγκαταλείψει το καλάθι του. Ακόμα, μπορείτε
να προσφέρετε στους επισκέπτες σας
ένα εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή
τους στο newsletter, δελεάζοντάς τους
με αυτόν τον τρόπο να γεμίσουν το καλάθι τους.

Ας κρατήσετε στο μυαλό σας

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στη
δύναμη των testimonials κι ο λόγος είναι ότι πραγματικά προσθέτουν πόντους
εμπιστοσύνης σε ένα e-shop. Άλλωστε,
μπορείτε να σκεφτείτε καλύτερο τρόπο
από τις μαρτυρίες των υπαρχόντων πελατών, για να πείσετε τους επισκέπτες
σας - οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν
τίποτα για τα προϊόντα ή το φαρμακείο
σας – να πραγματοποιήσουν κάποια
αγορά;
Γι’ αυτό, προσθέστε τη δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων του e-shop σας
και παρακινήστε τους ήδη πελάτες σας
να πούνε τη γνώμη τους και να μοιραστούν μαζί σας και με τους νέους πελάτες
την αγοραστική εμπειρία τους.
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6. Προσφορές σε
περιορισμένο αριθμό
προϊόντων ή με
συγκεκριμένη χρονική
ισχύ
Ποια είναι η συνηθισμένη αντίδραση
ενός ανθρώπου όταν νιώθει ότι κάτι είναι
επείγον; Το να δράσει άμεσα. Δημιουργήσετε αυτό το αίσθημα του επείγοντος
και δείτε τη μέση αξία παραγγελίας να
αυξάνεται, είτε βάζοντας σε προσφορά
προϊόντα σε περιορισμένο αριθμό, είτε
δημιουργώντας προσφορές που ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
όπως π.χ. ένα 24ωρο.
Βιάζεστε να εφαρμόσετε τις παραπάνω
πρακτικές στο e-shop σας;
Πριν ξεκινήσετε, σας υπενθυμίζουμε
ότι πρέπει να έχετε πάντα κατά νου τα
παρακάτω:
• Μπορείτε πάντα να συνδυάσετε
αυτές τις πρακτικές για maximum
αποτελέσματα.
• Μην το παρακάνετε όμως με τις προσφορές και τις εκπτώσεις!

Sildenafil/
lyofin
Sildenafil/lyofin
Sildenafil

• Παρασκευαστής: Hoechst - Biotica
Το προϊόν κυκλοφορεί σε πολλές χώρες τις Ευρώπης
µε διαφορετικές εµπορικές ονοµασίες.

• Το φθηνότερο γενόσηµο σε όλη
την ελληνική αγορά.

100mg/tab
Για τη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας.

• Χ.Τ.: 10,80€, Λ.Τ.: 15,45€
Δοσολογία
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ Α

Η συνιστώµενη δόση είναι 50-100mg µια
φορά την ηµέρα και λαµβάνεται περίπου
1 ώρα πριν τη σεξουαλική δραστηριότητα.
Ο χρόνος που χρειάζεται να δράσει το
SILDENAFIL/LYOFIN ποικίλει από άτοµο σε
άτοµο, αλλά συνήθως χρειάζεται από µισή
έως µία ώρα.
Το SILDENAFIL/LYOFIN ΔΕΝ πρέπει να
λαµβάνεται περισσότερο από µία φορά την ηµέρα.

Συσκευασία
2 ή 4 επικαλυµµένα δισκία
Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας ΕΟΦ: 2512/23-03-2015

OTORELAX

Tο άκουσες;
™

Οι Νο 1 ωτικές σταγόνες
που περιέχουν το ενεργό συστατικό
SQUALENE
 Μαλακώνει και αφαιρεί το κερί (κυψελίδα)
από τον έξω ακουστικό πόρο
 Ανακουφίζει γρήγορα από τον πόνο
 Περιποιείται και επαναφέρει
στη σωστή λειτουργία τον έξω ακουστικό πόρο
 Προλαµβάνει την υπερπαραγωγή κυψελίδας

ËÕÏÖÉÍ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ
Äåñâåíáêßùí 38, 153 44 ÃÝñáêáò ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 6393944 - Fax: 210 6619944

www.lyofin.gr
info@lyofin.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB
50mg/Tab, 100mg/Tab
Sildenafil
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SILDENAFIL/LYOFIN 50mg και 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 50mg και 100 mg sildenafil, (ως citrate). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Τα δισκία των 50mg και 100 mg είναι μπλε χρώματος.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία ανδρών με δυσλειτουργία στύσης, η οποία είναι η ανικανότητα να επιτύχει και να διατηρήσει ο ασθενής
επαρκή στύση ώστε να έχει ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Για να φέρει αποτέλεσμα το SILDENAFIL/
LYOFIN πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διέγερση.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση
Χρήση στους ενήλικες:
Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg και λαμβάνεται κατά περίπτωση περίπου μία ώρα πριν από τη σεξουαλική
δραστηριότητα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 100 mg ή να ελαττωθεί σε 25 mg, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την ανοχή προς το φάρμακο. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 100 mg. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα λήψης του φαρμάκου είναι μία φορά την ημέρα. Όταν το SILDENAFIL/LYOFIN λαμβάνεται μαζί με τροφή, η
έναρξη της δράσης του μπορεί να καθυστερήσει σε σχέση με την κατάσταση νηστείας (βλ. κεφ. 5.2).
Χρήση στους ηλικιωμένους: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας στους ηλικιωμένους ασθενείς.
Χρήση σε ασθενείς με διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας:
Η συνιστώμενη δοσολογία, που περιγράφεται στο “Χρήση στους ενήλικες”, ισχύει και για ασθενείς με ήπιου έως
μέτριου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης = 30-80 ml/min).
Δεδομένου ότι σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια η κάθαρση του sildenafil είναι μειωμένη (κάθαρση
κρεατινίνης < 30 ml/min) θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης δόσης 25 mg. Με βάση την αποτελεσματικότητα και την ανοχή έναντι του φαρμάκου, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 50 mg και 100 mg.
Χρήση σε ασθενείς με διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας:
Δεδομένου ότι σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (π.χ. κίρρωση) η κάθαρση του sildenafil είναι μειωμένη θα
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης δόσης 25 mg. Με βάση την αποτελεσματικότητα και την ανοχή
έναντι του φαρμάκου, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 50 mg και 100 mg.
Χρήση στα παιδιά και στους εφήβους:
Το SILDENAFIL/LYOFIN δεν συνιστάται σε άτομα κάτω των 18 χρόνων.
Χρήση σε ασθενείς που χρησιμοποιούν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Με εξαίρεση τη ριτοναβίρη για την οποία
δεν ενδείκνυται η συγχορήγηση με sildenafil, πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση χορήγησης αρχικής δόσης ίσης
με 25 mg σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα αναστολείς του CYP3A4 (βλ. κεφ. 4.4 και 4.5). Προκειμένου
να μειωθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης ορθοστατικής υπότασης, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι σταθεροί σε
θεραπεία με άλφα-αναστολείς, πριν από την έναρξη θεραπείας με sildenafil. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο έναρξης χορήγησης του sildenafil στη δόση των 25 mg (βλ. κεφ. 4.4 και 4.5).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Σύμφωνα με τη γνωστή επίδραση του επί της μεταβολικής οδού μονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής
μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP) (βλ. κεφ. 5.1), το sildenafil έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει το υποτασικό
αποτέλεσμα των νιτρικών και επομένως αντενδείκνυται η συγχορήγηση του με δότες μονοξειδίου του αζώτου
(όπως το νιτρώδες αμύλιο) ή νιτρικά σε οποιαδήποτε μορφή.
Τα φάρμακα για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης, συμπεριλαμβανομένου του sildenafil, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άνδρες στους οποίους δεν συνιστάται η σεξουαλική δραστηριότητα (π.χ. ασθενείς με σοβαρές
καρδιοαγγειακές διαταραχές, όπως ασταθή στηθάγχη ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια).
Το SILDENAFIL/LYOFIN αντενδεικνυται σε ασθενείς με απώλεια της όρασης στον ένα οφθαλμό λόγω μηαρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (ΝΑΙΟΝ), ανεξάρτητα από το αν το συμβάν αυτό έχει
συσχετισθεί ή όχι με προηγούμενη χορήγηση ενός αναστολέα της PDE5 (βλέπε κεφ. 4.4). Η ασφάλεια του
sildenafil δεν έχει μελετηθεί στις ακόλουθες υποκατηγορίες ασθενών και επομένως αντενδείκνυται η χρήση
του στους ασθενείς αυτούς: σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 mmHg), πρόσφατο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος του μυοκαρδίου και γνωστές κληρονομικές, εκφυλιστικές
αμφιβληστροειδοπάθειες όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (μειοψηφία των ασθενών αυτών
παρουσιάζουν γενετικές ανωμαλίες στις αμφιβληστροειδικές φωσφοδιεστεράσες).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Πρέπει να προηγείται λήψη ιατρικού ιστορικού και φυσική εξέταση του ασθενή, ούτως ώστε να διαγνωστεί η
δυσλειτουργία στύσης και να καθοριστούν τα πιθανά υποκείμενα αίτια, πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης
φαρμακευτικής αγωγής. Ο ιατρός πρέπει να κάνει εκτίμηση της καρδιαγγειακής κατάστασης του ασθενούς πριν
την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη δυσλειτουργία στύσης, εφόσον υπάρχει κάποια πιθανότητα εμφάνισης
καρδιαγγειακών επεισοδίων σε συσχετισμό με την σεξουαλική δραστηριότητα. Το sildenafil παρουσιάζει
αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες που προκαλούν ήπια και παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης (βλ. κεφ. 5.1).
Πριν τη συνταγογράφηση του sildenafil, ο ιατρός πρέπει να εξετάζει με προσοχή εάν ασθενείς με ορισμένες υποκείμενες νόσους θα μπορούσαν να επηρεασθούν δυσμενώς από παρόμοια αγγειοδιασταλτική επίδραση του
φαρμάκου και ιδιαίτερα σε συσχετισμό με σεξουαλική δραστηριότητα. Στους ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία
στα αγγειοδιασταλτικά συμπεριλαμβάνονται και αυτοί με αποφρακτικές παθήσεις του χώρου εξόδου της αριστεράς
κοιλίας (π.χ. στένωση της αορτής ή υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια) ή εκείνοι με το σπάνιο σύνδρομο
ατροφίας πολλαπλών οργανικών συστημάτων, που παρουσιάζουν σοβαρή αδυναμία αυτόνομου ελέγχου της
αρτηριακής πίεσης. Το SILDENAFIL/LYOFIN ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσμα των νιτρικών (βλ. κεφ. 4.3).
Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά αναφέρθηκαν σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα, συσχετιζόμενα
με ταυτόχρονη χρήση του SILDENAFIL/LYOFIN, συμπεριλαμβανομένων εμφράγματος του μυοκαρδίου, ασταθούς
στηθάγχης, αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, κοιλιακής αρρυθμίας, αγγειακής εγκεφαλικής αιμορραγίας, παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο, υπέρτασης και υπότασης. Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, από τους ασθενείς αυτούς είχαν
προϋπάρχοντες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Πολλά από τα συμβάντα αναφέρθηκε ότι συνέβησαν
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή αμέσως μετά από αυτή και μερικά αναφέρθηκε ότι συνέβησαν μετά
τη χρήση του SILDENAFIL/LYOFIN, χωρίς σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί εάν τα
συμβάντα αυτά συσχετίζονται άμεσα με τους παράγοντες αυτούς ή με άλλους παράγοντες.
Τα φάρμακα για την θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης, συμπεριλαμβανομένου του sildenafil, πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με ανατομικές δυσμορφίες του πέους (όπως γωνίωση, ίνωση των
σηραγγωδών σωμάτων ή νόσο του Peyronie) ή σε ασθενείς που η κατάστασή τους μπορεί να προδιαθέτει για
πριαπισμό (όπως σε δρεπανοκυτταρική αναιμία, πολλαπλό μυέλωμα ή λευχαιμία).
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του sildenafil, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους θεραπείας
δυσλειτουργίας στύσης, δεν έχουν μελετηθεί. Κατά συνέπεια η εφαρμογή τέτοιων συνδυασμών δεν συνιστάται.
Έχουν αναφερθεί διαταραχές της όρασης και περιπτώσεις μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής
νευροπάθειας με τη χορήγηση του sildenafil και των άλλων αναστολέων της PDE5. Ο ασθενής πρέπει
να ενημερώνεται οτι σε περίπτωση αιφνίδιας διαταραχής της όρασης, πρέπει να σταματήσει τη λήψη του
SILDENAFIL/LYOFIN και να συμβουλευτεί άμεσα ιατρό (βλέπε κεφ. 4.3).
Δεν συνιστάται η συγχορήγηση sildenafil με ριτοναβίρη (βλ. κεφ. 4.5). Συνιστάται προσοχή, όταν το sildenafil
χορηγείται σε ασθενείς που λαμβάνουν ένα άλφα- αναστολέα, αφού η συγχορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε
συμπτωματική υπόταση σε ορισμένα ευπαθή άτομα (βλ. κεφ. 4.5 ). Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί μέσα σε
διάστημα 4 ωρών μετά από τη χορήγηση του sildenafil. Προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης
ορθοστατικής υπότασης, οι ασθενείς πρέπει να είναι αιμοδυναμικά σταθεροποιημένοι στη θεραπεία με άλφααναστολείς πριν από την έναρξη θεραπείας με sildenafil. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης χορήγησης του sildenafil στη δόση των 25 mg (βλ. κεφ. 4.2). Επιπλέον, οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύουν τους
ασθενείς τι να κάνουν σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης.
Μελέτες με ανθρώπινα αιμοπετάλια υποδεικνύουν ότι το sildenafil ενισχύει την αντισυγκολλητικήεπίδραση του
νιτροπρωσσικού νατρίου in vitro. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ασφάλεια στη χρήση, όσον αφορά στη χορήγηση
του sildenafil σε ασθενείς με προβλήματα αιμορραγίας ή με ενεργό πεπτικό έλκος. Επομένως, το sildenafil
πρέπει να χορηγείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των αναμενόμενων
ωφελειών σε σχέση προς τους πιθανούς κινδύνους. Το λεπτό υμένιο που επικαλύπτει τα δισκία του SILDENAFIL/
LYOFIN περιέχει λακτόζη. Το SILDENAFIL/LYOFIN δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άνδρες με σπάνιες κληρονομικές
δυσανεξίες στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης.
Δεν ενδείκνυται η χρήση του SILDENAFIL/LYOFIN από γυναίκες.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Επιδράσεις άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στο sildenafil Μελέτες in vitro :
Το sildenafil μεταβολίζεται κατά κύριο λόγο μέσω των ισομορφών 3A4 (κύρια οδός) και 2C9 (δευτερεύουσα οδός) του κυτοχρώματος P450 (CYP). Επομένως, οι αναστολείς αυτών των ισοενζύμων μπορεί να μειώσουν την κάθαρση του sildenafil.

Μελέτες in vivo: Πληθυσμιακή φαρμακοκινητική ανάλυση των δεδομένων κλινικής δοκιμής έδειξε μία ελάττωση
της κάθαρσης του sildenafil όταν συγχορηγήθηκε με αναστολείς του CYP3A4
(όπως κετοκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, σιμετιδίνη). Αν και δεν παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων
ενεργειών σε αυτούς τους ασθενείς, όταν το sildenafil χορηγείται ταυτόχρονα με αναστολείς του CYP3A4, θα
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης αρχικής δόσης των 25 mg.
Η συγχορήγηση του αναστολέα της πρωτεάσης του HIV, της ριτοναβίρης, που αποτελεί έναν ισχυρό αναστολέα
του κυτοχρώματος P450, σε σταθεροποιημένη κατάσταση (500 mg δύο φορές ημερησίως), με sildenafil
(εφάπαξ δόση 100 mg) είχε ως αποτέλεσμα μια ποσοστιαία αύξηση της C max του sildenafil ίση με 300% (4
φορές μεγαλύτερη) και της AUC του sildenafil στο πλάσμα ίση με 1.000% (11 φορές μεγαλύτερη). Μέσα σε
24 ώρες, τα επίπεδα του sildenafil στο πλάσμα παρέμειναν ίσα με 200 ng/ml περίπου σε σύγκριση με την τιμή
των 5 ng/ml περίπου για την περίπτωση που το sildenafil χορηγείται μόνο του. Αυτό συμφωνεί με τις ισχυρές
επιδράσεις της ριτοναβίρης σε ένα μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων του κυτοχρώματος P450. Το sildenafil δεν είχε
επίδραση στη φαρμακοκινητική της ριτοναβίρης.
Με βάση αυτά τα φαρμακοκινητικά αποτελέσματα η συγχορήγηση sildenafil με ριτοναβίρη δεν συνιστάται (βλ.
κεφ. 4.4) και σε κάθε περίπτωση η μέγιστη δόση του sildenafil δεν πρέπει να υπερβαίνει σε οποιεσδήποτε
συνθήκες τα 25 mg μέσα σε 48 ώρες.
Η συγχορήγηση του αναστολέα της πρωτεάσης του HIV, της σακουιναβίρης, ενός αναστολέα του CYP3A4, σε
σταθεροποιημένη κατάσταση (1200 mg τρεις φορές ημερησίως), με sildenafil (εφάπαξ δόση 100 mg) είχε ως
αποτέλεσμα μια ποσοστιαία αύξηση της C max του sildenafil ίση με 140% και της AUC του sildenafil ίση με 210%.
Το sildenafil δεν είχε επίδραση στη φαρμακοκινητική της σακουιναβίρης (βλ. κεφ. 4.2). Ισχυρότεροι αναστολείς
του CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη και η ιτρακοναζόλη αναμένεται να έχουν μεγαλύτερες επιδράσεις. Όταν
μια εφάπαξ δόση 100 mg sildenafil χορηγήθηκε με ερυθρομυκίνη, έναν ειδικό αναστολέα του CYP3A4, σε
σταθεροποιημένη κατάσταση (500 mg δύο φορές ημερησίως για 5 ημέρες), υπήρξε μια ποσοστιαία αύξηση της
συστηματικής έκθεσης (AUC) στο sildenafil
ίση με 182%. Σε φυσιολογικούς υγιείς άρρενες εθελοντές δεν υπήρχε ένδειξη για οποιαδήποτε επίδραση της
αζιθρομυκίνης (σε δόση 500 mg ημερησίως για 3 ημέρες) στην AUC, στη Cmax, στον tmax, στη σταθερά του
ρυθμού αποβολής και στον χρόνο ημιζωής του sildenafil ή των κυρίων μεταβολιτών του. Η σιμετιδίνη (800 mg),
ένας αναστολέας του κυτοχρώματος P450 και μη ειδικός αναστολέας του CYP3A4, προκάλεσε 56% αύξηση των
συγκεντρώσεων του sildenafil στο πλάσμα, όταν συγχορηγήθηκε με sildenafil (50 mg) σε υγιείς εθελοντές.
Ο χυμός grapefruit, είναι ασθενής αναστολέας της μεταβολικής δράσης του CYP3A4 στο τοίχωμα του εντέρου και
μπορεί να προκαλέσει ήπιες αυξήσεις των επιπέδων του sildenafil στο πλάσμα.
Χορήγηση απλών δόσεων αντιόξινων (υδροξείδιο του μαγνησίου/υδροξείδιο του αλουμινίου) δεν επηρέασαν
την βιοδιαθεσιμότητα του sildenafil.
Αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, η
πληθυσμιακή φαρμακοκινητική ανάλυση δεν έδειξε κάποια επίδραση στη φαρμακοκινητική του sildenafil,
όταν χορηγήθηκε ταυτόχρονα με αναστολείς του CYP2C9 (όπως τολβουταμίδη, βαρφαρίνη, φαινυτοΐνη),
με αναστολείς του CYP2D6 (όπως εκλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης, τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά), με θειαζίδη και παρόμοιας δράσης διουρητικά, διουρητικά της αγκύλης και διουρητικά
προστατευτικά της απώλειας καλίου, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, αναστολείς
των διαύλων ασβεστίου, β-αδρενεργικούς ανταγωνιστές ή επαγωγείς μεταβολισμού μέσω του CYP450 (όπως
η ριφαμπικίνη και τα βαρβιτουρικά).
To nicorandil είναι υβριδικός συνδυασμός ενεργοποιητή των διαύλων καλίου και νιτρώδους.
Εξαιτίας της νιτρώδους ομάδας που περιέχει έχει πιθανότητα σοβαρής αλληλεπίδρασης με το sildenafil.
Επιδράσεις του sildenafil σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Μελέτες in vitro :
Το sildenafil αποτελεί έναν ασθενή αναστολέα των ισομορφών 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 (IC50 >
150μΜ) του κυτοχρώματος P450. Δεδομένου ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις του sildenafil στο πλάσμα, μετά
από λήψη των συνιστώμενων δόσεων, είναι ίσες με 1 μΜ περίπου, δεν είναι πιθανό το SILDENAFIL/LYOFIN να
μεταβάλει την κάθαρση των υποστρωμάτων αυτών των ισοενζύμων.
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ sildenafil και μη ειδικών αναστολέων της
φωσφοδιεστεράσης, όπως η θεοφυλλίνη ή η διπυριδαμόλη.
Μελέτες in vivo :
Σύμφωνα με τη γνωστή επίδραση του στην οδό μονοξειδίου του αζώτου/cGMP (βλ. κεφ. 5.1), το sildenafil έχει
αποδειχτεί ότι ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσμα των νιτρικών και επομένως αντενδείκνυται η συγχορήγηση του με
δότες μονοξειδίου του αζώτου ή νιτρικά σε οποιαδήποτε μορφή (βλ. κεφ. 4.3).
Ταυτόχρονη χορήγηση sildenafil σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με α-αναστολείς, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωματικής υπότασης σε ορισμένα ευπαθή άτομα.
Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί μέσα σε διάστημα 4 ωρών μετά από τη χορήγηση του sildenafil (βλ. κεφ. 4.2 και
4.4 ). Σε τρεις συγκεκριμένες μελέτες αλληλεπίδρασης φαρμάκων, ο άλφα-αναστολέας doxazosin (4 mg και 8
mg) και το sildenafil (25 mg, 50 mg, ή 100 mg ) χορηγήθηκαν ταυτόχρονα σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία
προστάτη (BPH) σταθεροποιημένους σε θεραπεία με doxazosin.
Στον πληθυσμό αυτών των μελετών παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο μειώσεις στην πίεση του αίματος σε ύπτια
θέση κατά 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg και 8/4 mm Hg και κατά μέσο όρο επιπλέον μειώσεις στην πίεση του αίματος
σε όρθια θέση κατά 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg και 4/5 mm Hg, αντιστοίχως.
Όταν τα sildenafil και doxazosin χορηγήθηκαν ταυτόχρονα σε ασθενείς σταθεροποιημένους σε θεραπεία με
doxazosin, υπήρξαν σπάνιες αναφορές ασθενών στους οποίους εμφανίστηκε συμπτωματική ορθοστατική
υπόταση. Οι αναφορές συμπεριλάμβαναν ζάλη και καρηβαρία, αλλά όχι συγκοπή.
Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις όταν το sildenafil (50 mg) συγχορηγήθηκε με τολβουταμίδη (250
mg) ή βαρφαρίνη (40 mg), οι οποίες μεταβολίζονται από το CYP2C9.
Το sildenafil (50 mg) δεν επιδείνωσε την αύξηση στο χρόνο ροής του αίματος που προκλήθηκε από το
ακετυλοσαλικυλικό οξύ (150 mg).
Το sildenafil (50 mg) δεν ενίσχυσε την υποτασική δράση του οινοπνεύματος σε υγιείς εθελοντές με μέση μέγιστη
τιμή οινοπνεύματος στο αίμα ίση με 80 mg/dl.
Η συγκεντρωτική ανάλυση των ακόλουθων κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων:
Διουρητικά, β-αναστολείς, αναστολείς του ΜΕΑ, ανταγωνιστές της αγγειοτενσίνης ΙΙ, αντιυπερτασικά φαρμακευτικά
προϊόντα (αγγειοδιασταλτικά και αντιυπερτασικά με κεντρική δράση), αναστολείς των αδρενεργικών νευρώνων,
αναστολείς των διαύλων ασβεστίου και α- αδρενεργικοί αναστολείς, δεν έδειξε διαφορές στο προφίλ των
παρενεργειών σε ασθενείς που έπαιρναν sildenafil σε σύγκριση με αυτούς που βρίσκονταν υπό θεραπεία με
το εικονικό φάρμακο. Σε συγκεκριμένη μελέτη αλληλεπίδρασης, στην οποία συγχορηγήθηκε sildenafil (100
mg) μαζί με αμλοδιπίνη σε υπερτασικούς ασθενείς, παρουσιάστηκε μια επιπρόσθετη μείωση της συστολικής
πίεσης σε ύπτια θέση κατά 8 mmHg. Η αντίστοιχη επιπρόσθετη μείωση της διαστολικής πίεσης σε ύπτια θέση
ήταν 7 mmHg. Αυτές οι επιπρόσθετες μειώσεις της αρτηριακής πίεσης ήταν παρόμοιου βαθμού με αυτές
που παρατηρήθηκαν όταν χορηγήθηκε το sildenafil ως μονοθεραπεία σε υγιείς εθελοντές (βλ. κεφ. 5.1). Το
sildenafil (100 mg) δεν επηρέασε τη φαρμακοκινητική σε σταθεροποιημένη κατάσταση των αναστολέων της
πρωτεάσης του HIV, της σακουιναβίρης και της ριτοναβίρης, οι οποίοι αποτελούν υποστρώματα του CYP3A4.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Το SILDENAFIL/LYOFIN δεν ενδείκνυται για χρήση στις γυναίκες.
Σε μελέτες αναπαραγωγής σε αρουραίους και κουνέλια, μετά από χορήγηση sildenafil από το στόμα, δεν
παρουσιάστηκαν σχετιζόμενες με το φάρμακο ανεπιθύμητες ενέργειες.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Καθώς έχουν αναφερθεί ζάλη και διαταραχές της όρασης σε κλινικές δοκιμές με sildenafil, οι ασθενείς πρέπει
να γνωρίζουν την αντίδρασή τους στο SILDENAFIL/LYOFIN, πριν οδηγήσουν ή χειριστούν μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Το προφίλ ασφαλείας του SILDENAFIL βασίζεται σε 8691 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν το συνιστώμενο δοσολογικό
σχήμα σε 67, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, κλινικές μελέτες.
Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς υπό θεραπεία με sildenafil,
ήταν κεφαλαλγία, έξαψη, δυσπεψία, οφθαλμικές διαταραχές, ρινική συμφόρηση, ζάλη και οπτική χρωματική
παραμόρφωση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά έχουν
συγκεντρωθεί, καλύπτοντας μία περίοδο >9 χρόνια, κατ’εκτίμηση. Επειδή δεν αναφέρονται όλες οι ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας και δε συμπεριλαμβάνονται όλες στη βάση δεδομένων ασφαλείας,
οι συχνότητες αυτών των συμβαμάτων δεν μπορούν να καθοριστούν με αξιοπιστία.
Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας ΕΟΦ: 2512/23-03-2015

LYOFIN Ltd, Δερβενακίων 38, 153 44 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 - 63 93 944, Fax: 210 66 19 944
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Από τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΛΑΖΟΥΔΗ
Υπεύθυνο του e-shop «Vita4you»του φαρμακείου
της κ. Ρίτας Γκατζούλη στη Θεσσαλονίκη

Νέοι πελάτες και εκπτώσεις
Η έκπτωση σε νέους πελάτες αποτελεί πολύ αποδοτική τακτική. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του χρήστη στο
ηλεκτρονικό κατάστημα και στη λίστα συνδρομητών newsletter, εξασφαλίζοντας αύξηση των πωλήσεων, ενώ αναπτύσσεται
και το database των πελατών μας.

Προτάσεις για αγορές
Το προσωποποιημένο marketing βοηθά στην αύξηση πωλήσεων και διατήρηση πιστού πελατολογίου. Συνήθης τακτική
αποτελούν τα «παρατημένα καλάθια». Σε περίπτωση που ένας χρήστης τοποθετεί προϊόντα στο καλάθι και δεν ολοκληρώσει
την αγορά, στέλνεται mail παρότρυνσης αγοράς με ή χωρίς εκπτωτικό κουπόνι. Για παραγγελίες που επαναλαμβάνονται (π.χ.
αγωγές), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα CRM για την υπενθύμιση επανάληψης αγοράς. Τέλος, οι πωλήσεις μπορούν να
αυξηθούν σημαντικά με προτάσεις συνδυαστικών πωλήσεων ή συγκεκριμένων προϊόντων μικρής αξίας για να συμπληρωθεί
η αξία των δωρεάν μεταφορικών.

Μαρτυρίες από Πελάτες
Οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των χρηστών είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο θα πρέπει να τους δοθεί κίνητρο (π.χ. εκπτωτικό
κουπόνι) και να γίνεται αυτοματοποιημένα. Μετά από την αγορά ενός προϊόντος μέσω email, ο πελάτης καλείται να κάνει
αξιολόγηση του προϊόντος, με κίνητρο την έκπτωση σε επόμενη αγορά του.

Επιβράβευση Πελάτη
Τα loyaltycards μπορούν να δημιουργήσουν πιστό πελατολόγιο, το οποίο μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει σταθερές πωλήσεις.
Το pointsystem αναπτύσσεται με πολλούς τρόπους. Βασικό tip είναι η άμεση επιστροφή/εξαργύρωση πόντων (π.χ. επόμενη
παραγγελία).
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Κερδίστε τη Μερίδα
του Λέοντος
στο ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
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Ο εκσυγχρονισμός του Φαρμακείου σε συνδυασμό
με την ψηφιακή επικοινωνία μπορούν να
αλλάξουν τη στρατηγική που ακολουθούσε ο
κλάδος τα τελευταία χρόνια. Η ψηφιακή στρατηγική
αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς πλέον,
επιδιώκοντας την καινοτομία και στοχεύοντας
στις αυξημένες πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση και
στην πληροφόρηση του πελάτη. Η προβολή του
Φαρμακείου στο Διαδίκτυο μπορεί να επιτευχθεί
ακολουθώντας τα σωστά βήματα και τη κατάλληλη
στρατηγική.

Από τον ΙΩΑΝΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΑΡΑΜΗ,
Οικονομολόγο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

Σχεδιάζοντας το άριστο
website

σε μια απλή ιστοσελίδα, η οποία δίνει
τις απαραίτητες μόνο πληροφορίες: την
παρουσίαση της ομάδας σας, τον κατάλογο υπηρεσιών, τα ωράρια λειτουργίας, τρόπους επαφής με το Φαρμακείο,
πληροφορίες τοποθεσίας και τον χάρτη
πρόσβασης. Επίσης μια λίστα με τους
επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται
σε κοντινή απόσταση από την τοποθεσία σας, μπορεί να συμβάλει ώστε να
ανεβάσετε το site σας στις σελίδες αποτελεσμάτων της Google. Η σωστή και
πρακτική παρουσίαση της ιστοσελίδας
σας σε tablets και smartphones είναι
απαραίτητη για την άριστη προβολή του
Φαρμακείου.
Όσο για το e-shop του Φαρμακείου σας
αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση
κεφαλαίου αν θέλετε να είναι αποδοτικό
και κερδοφόρο.
Είναι καλύτερο για μια επαγγελματική
σελίδα να απευθυνθείτε σε μια εταιρία
που ειδικεύεται στην ανάπτυξη του marketing στο διαδίκτυο και η οποία γνωρίζει τις ανάγκες του καταναλωτή και τις
εξελίξεις στον χώρο.
Η ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας και
της φήμης του Φαρμακείου σας είναι
εφικτή και μπορεί να γίνει πιο εύκολα
και γρήγορα αν απευθυνθείτε σε ειδικούς που κατέχουν τα μυστικά και την
τέχνη του σχεδιασμού του website σας.
Σκεφτείτε ότι στη μηχανή αναζήτησης
google, το 70% των «κλικ» αναφέρονται
μόνο στα τρία πρώτα αποτελέσματα. Ο
φιλόδοξος στόχος σας θα πρέπει να είναι
να ενταχτείτε και εσείς σε αυτά!

Αν έχετε αποφασίσει να κατακτήσετε
τον κόσμο του διαδικτύου για το Φαρμακείο σας και δεν ξέρετε από που να
ξεκινήσετε, το πρώτο βήμα και το πιο
απλό που μπορείτε να κάνετε είναι να
ξεκινήσετε από τη δωρεάν υπηρεσία
“Google My Business”, αρκετά εύκολη
στη χρήση της και ιδανικό εργαλείο για
να παρουσιάσετε τα βασικά για το Φαρμακείο σας. Υπάρχουν αρκετές ελεύθερες πλατφόρμες και δωρεάν υπηρεσίες
κατασκευής website που θα αναζητήστε
στο web, αλλά η λύση αυτή δείχνει έναν
ερασιτεχνισμό.
Μια οικονομική λύση είναι η επένδυση
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Ο τριπλός στόχος

Γιατί να δημιουργήσετε μια
σελίδα Facebook;
Για να αυξηθεί η προβολή του Φαρμακείου σας στο διαδίκτυο υπάρχουν και
άλλα μέσα πέρα από την ιστοσελίδα.
Φυσικά, το πρώτο και πιο δυνατό μέσο
κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να
σας βοηθήσει να ενισχύσετε την αναγνωρισιμότητα του Φαρμακείου σας είναι το
Facebook. Ας διευκρινίσουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ σελίδας και προφίλ
Facebook. Η πρώτη χρησιμοποιείται
κυρίως από τους επαγγελματίες, ενώ η
δεύτερη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τον οποιοδήποτε.
Γιατί λοιπόν να δημιουργήσετε μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook;
Γιατί είναι ένα κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες σας! Είναι ένα μέσο
για να δημιουργήσετε, να διατηρήσετε και
να επεκτείνετε μια κοινωνική σχέση με
τους πελάτες σας, αλλά παράλληλα είναι
και μια πηγή προβολής σας στο διαδίκτυο
και φυσικά είναι ένα μέσο για να αυξήσε-
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τε την επισκεψιμότητα του site σας.
Όλα εξαρτώνται από τον στόχο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κινητικότητα
στο Facebook μέσω της αλληλεπίδρασης, με like, σχόλια, κοινοποιήσεις και
δημοσιεύσεις, ώστε να ενημερώνετε και
να συμβουλεύετε τους πελάτες σας, αλλά
και να αυξήσετε τον αριθμό τους.
Οι μισοί πλέον άνθρωποι στον κόσμο
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το
80% αυτών χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με πρώτο
στη λίστα το Facebook και αρκετά πιο
κάτω το Youtube, το Google+, το Twitter,
το Instagram και το Pinterest.
Το Facebook αποτελεί το πρώτο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης με τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Από μελέτες που
έχουνε γίνει η μέση ηλικία χρηστών του
είναι 42 ετών!
Οι λειτουργίες και η διαφορετικότητα των
χρηστών του το θέτουν βασικό εργαλείο
επικοινωνίας του Φαρμακοποιού με τους
πελάτες του.
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Αποτελώντας λοιπόν το μέσο του μέλλοντος, οι Φαρμακοποιοί πρέπει να
μην το αφήσουν ανεκμετάλλευτο. Στην
πράξη, ο Φαρμακοποιός που θέλει να
ξεκινήσει δυναμικά την παρουσία του στο
Facebook, θα πρέπει, αφού έχει πρώτα
δημιουργήσει το δικό του προσωπικό
προφίλ, να δημιουργήσει μια σελίδα
Facebook για να διαχειρίζεται την επαγγελματική του δραστηριότητα. Τη σελίδα
αυτή μπορεί να τη χειρίζεται ο ίδιος ή να
την αναθέσει σε κάποιον έμπειρο γνώστη
από την ομάδα του. Θα μπορούσε βέβαια
να αναθέσει τη δημιουργία και τη διαχείριση της σελίδας του στο Facebook σε
μια εταιρία ψηφιακής επικοινωνίας, με
το ανάλογο κόστος.
Η αλυσιδωτή αντίδραση των δημοσιεύσεων στο Facebook έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν για παράδειγμα μια σελίδα
έχει 140 like, οι δημοσιεύσεις μπορούν
να αγγίξουν μέχρι και τρεις - τέσσερις
φορές περισσότερους χρήστες, μέσω
των κοινοποιήσεων, με ένα καλογραμμένο κείμενο, μια ωραία φωτογραφία
ή με ένα βίντεο. Ειδικά το τελευταίο
γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να εμπλουτίζετε τη
σελίδα με δημοσιεύσεις, τρεις ή τέσσερις
την εβδομάδα και να δίνετε προσοχή σε
τυχόν αρνητικά σχόλια, τα οποία είναι
αλήθεια ότι δεν είναι πολύ συχνά. Είναι
σύνηθες τα σχόλια να γίνονται από άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας και το 98% αυτών
είναι θετικά, με τα περισσότερα από αυτά
να είναι ευχαριστίες.

 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. Βλέπε παράγραφο
4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Relvar Ellipta 92 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή σε δόσεις
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που
εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 92 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης και 22 μικρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση 100 μικρογραμμαρίων
φουροϊκής φλουτικαζόνης και 25 μικρογραμμαρίων βιλαντερόλης (ως trifenatate). Έκδοχα με γνωστές
δράσεις: Κάθε παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική). Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. (Κόνις για εισπνοή). Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών χρώματος ανοικτού γκρι, με κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και δοσομετρητή.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Άσθμα: Το Relvar Ellipta ενδείκνυται
για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω στους
οποίους η χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος συνδυασμού (μακράς δράσης β2-αγωνιστής και εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές) είναι κατάλληλη. • ασθενείς που δεν ελέγχονται επαρκώς με εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» εισπνεόμενους βραχείας δράσης β2-αγωνιστές. ΧΑΠ (Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια): Το Relvar Ellipta ενδείκνυται για τη συμπτωματική αντιμετώπιση ενηλίκων με ΧΑΠ με FEV1<70% της προβλεπόμενης φυσιολογικής τιμής (μετά από χρήση βρογχοδιασταλτικού) με ιστορικό παροξυσμών παρά την τακτική θεραπεία με βρογχοδιασταλτικά. 4.2 Δοσολογία και
τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Άσθμα: Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: Μία εισπνοή
Relvar Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν βελτίωση
της πνευμονικής λειτουργίας εντός 15 λεπτών από την εισπνοή του Relvar Ellipta. Ωστόσο, ο ασθενής θα
πρέπει να ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η τακτική καθημερινή χρήση για τη διατήρηση του ελέγχου των συμπτωμάτων του άσθματος και ότι η χρήση αυτή θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και όταν είναι
ασυμπτωματικός. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα εμφανιστούν κατά την περίοδο μεταξύ των δόσεων, θα πρέπει να ληφθεί εισπνεόμενος, βραχείας δράσης β2-αγωνιστής για άμεση ανακούφιση. Θα
πρέπει να εξετάζεται χορήγηση αρχικής δόσης Relvar Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων για ενήλικες και
εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω που απαιτούν μία χαμηλή έως μεσαία δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δράσης β2-αγωνιστή. Αν οι ασθενείς δεν ελέγχονται επαρκώς με
το Relvar Ellipta των 92/22 μικρογραμμαρίων η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 184/22 μικρογραμμάρια, η
οποία μπορεί να παρέχει πρόσθετη βελτίωση στον έλεγχο του άσθματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να επαναξιολογούνται τακτικά από επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ώστε η περιεκτικότητα
του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης που λαμβάνουν να εξακολουθεί να είναι η
βέλτιστη και μεταβάλλεται μόνο μετά από ιατρική συμβουλή. Η δόση θα πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο με το οποίο διατηρείται αποτελεσματικός έλεγχος των συμπτωμάτων. Το Relvar Ellipta
184/22 μικρογραμμαρίων θα πρέπει να εξετάζεται για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω
που απαιτούν υψηλότερη δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δράσης
β2-αγωνιστή. Σε ασθενείς με άσθμα πρέπει να χορηγείται η περιεκτικότητα Relvar Ellipta που περιέχει
την κατάλληλη δόση φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) για τη σοβαρότητα της πάθησης τους. Οι συνταγογράφοντες ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ασθενείς με άσθμα, η φουροϊκή φλουτικαζόνη (FF) των
100 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως είναι περίπου ισοδύναμη με την προπιονική φλουτικαζόνη (FP)
των 250 μικρογραμμαρίων δις ημερησίως ενώ η FF των 200 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως είναι
περίπου ισοδύναμη με την FP των 500 μικρογραμμαρίων δις ημερησίως. Παιδιά ηλικίας κάτω των 12
ετών: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Relvar Ellipta σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν
έχουν ακόμα τεκμηριωθεί για την ένδειξη του άσθματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. ΧΑΠ:
Ενήλικες από 18 ετών και άνω: Μία εισπνοή Relvar Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Το
Relvar Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων δεν ενδείκνυται για ασθενείς με ΧΑΠ. Δεν υπάρχει πρόσθετο
όφελος από τη δόση των 184/22 μικρογραμμαρίων σε σύγκριση με τη δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και υπάρχει πιθανότητα αυξημένου κινδύνου εμφάνισης πνευμονίας και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). Οι ασθενείς
συνήθως παρουσιάζουν βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας εντός 16 17 λεπτών από την εισπνοή του
Relvar Ellipta. Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Relvar Ellipta στον παιδιατρικό
πληθυσμό για την ένδειξη ΧΑΠ. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (>65 ετών): Δεν απαιτείται προσαρμογή
της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται
προσαρμογή της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία:
Μελέτες σε άτομα με ήπια, μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία έδειξαν αύξηση της συστηματικής
έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη (Cmax και AUC) (βλέπε παράγραφο 5.2). Πρέπει να επιδεικνύεται
προσοχή κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή. Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η μέγιστη δόση είναι 92/22 μικρογραμμάρια (βλέπε παράγραφο 4.4). Τρόπος χορήγησης: Το Relvar Ellipta είναι αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Θα πρέπει να χορηγείται την ίδια ώρα της ημέρας κάθε μέρα. Η τελική απόφαση σχετικά
με τη χορήγηση βραδινής ή πρωινής δόσης θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με την κρίση του ιατρού.
Εάν παραλειφθεί μία δόση, η επόμενη δόση θα πρέπει να ληφθεί στη συνήθη ώρα την επόμενη ημέρα.
Εάν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία
δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Όταν η συσκευή εισπνοών χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου της σωστής λειτουργίας ή ανάγκη ειδικής προετοιμασίας για τη
χρήση. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αναλυτικές οδηγίες. Η συσκευή εισπνοών Ellipta συσκευάζεται σε
ένα δίσκο που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό για μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το
αφυγραντικό πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει να ανοίγεται, να καταναλώνεται ή να εισπνέεται. Ο
ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση.
Όταν η συσκευή εισπνοών αφαιρείται από το δίσκο της, θα βρίσκεται στην «κλειστή» θέση. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα της συσκευής εισπνοών στο χώρο που
παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” είναι 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανοίγματος του
δίσκου. Μετά την ημερομηνία αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. Μετά την εισπνοή, οι ασθενείς θα πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με νερό χωρίς να καταπιούν. Οι αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν για τη συσκευή
εισπνοών Ellipta 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) ισχύουν επίσης και για τη συσκευή εισπνοών Ellipta
των 14 δόσεων (επαρκεί για 7 ημέρες). Οδηγίες χρήσεως. 1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε: Αν το κάλυμμα της συσκευής εισπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνευστεί το
φάρμακο, η δόση θα χαθεί. Η χαμένη δόση θα παραμείνει με ασφάλεια στο εσωτερικό της συσκευής
εισπνοών, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν είναι δυνατή η τυχαία λήψη επιπλέον
φαρμάκου ή η λήψη διπλής δόσης με μία εισπνοή. Κάλυμμα: Κάθε φορά που το ανοίγετε, ετοιμάζετε
μία δόση του φαρμάκου. Δοσομετρητής: Δείχνει πόσες δόσεις φαρμάκου απομένουν στην συσκευή
εισπνοών. Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής εισπνοών δείχνει ακριβώς 30 δόσεις.
Μετράει αντίστροφα κατά 1 κάθε φορά που ανοίγεται το κάλυμμα. Όταν έχουν απομείνει λιγότερες
από 10 δόσεις, το μισό τμήμα του δοσομετρητή εμφανίζεται κόκκινο. Αφότου χρησιμοποιήσετε την τελευταία δόση, το μισό τμήμα του δοσομετρητή εμφανίζεται κόκκινο και αναγράφεται ο αριθμός 0. Η συσκευή εισπνοών σας είναι πλέον άδεια. Αν ανοίξετε το κάλυμμα μετά από
αυτό, το χρώμα του δοσομετρητή θα αλλάξει από μισό κόκκινο σε πλήρες κόκκινο. 2. Τρόπος προετοιμασίας της δόσης. Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είσαστε έτοιμοι να πάρετε μία δόση. Μην ανακινείτε τη συσκευή εισπνοών. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Το
φάρμακο είναι πλέον έτοιμο για εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα κατά 1 για επιβεβαίωση.
Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούτε το «κλικ», το φάρμακο δεν θα χορηγηθεί
από τη συσκευή εισπνοών. Επιστρέψτε τη σε έναν φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. 3. Πώς να
εισπνεύσετε το φάρμακο. Κρατήστε τη συσκευή εισπνοών μακριά από το στόμα σας και εκπνεύστε
όσο μπορείτε. Μην εκπνέετε στη συσκευή εισπνοών. Τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη σας
και κλείστε τα σφιχτά γύρω του. Μην φράζετε τους αεραγωγούς με τα δάχτυλά σας. Πάρτε μία μεγάλη,
σταθερή, βαθιά εισπνοή. Κρατήστε την αναπνοή σας για όσο το δυνατόν περισσότερο (τουλάχιστον 3 4
δευτερόλεπτα). • Απομακρύνετε τη συσκευή εισπνοών από το στόμα σας. • Εκπνεύστε αργά και ήπια. Τα
χείλη σας εφαρμόζουν πάνω στο ανατομικό σχήμα του επιστομίου για την εισπνοή. Μην
φράζετε τον αεραγωγό με τα δάχτυλά σας.Μπορεί να μην είναι δυνατόν να γευτείτε ή να αισθανθείτε το φάρμακο, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοών σωστά. Αν θέλετε να καθαρίσετε το επιστόμιο, χρησιμοποιήστε στεγνό χαρτομάντιλο, προτού κλείσετε το κάλυμμα. 4. Κλείστε
τη συσκευή εισπνοών και ξεπλύνετε το στόμα σας. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα επάνω όσο
περισσότερο γίνεται για να καλύψετε το επιστόμιο. Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά τη χρήση της
συσκευής εισπνοών, μην το καταπιείτε. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών όπως ο ερεθισμός του στόματος ή του φάρυγγα. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Επιδείνωση νόσου: Ο συνδυασμός φουροϊκής
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση οξέων συμπτωμάτων
άσθματος ή οξέος παροξυσμού της ΧΑΠ, που απαιτούν ένα βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικό παράγοντα. Η αυξανόμενη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης για την ανακούφιση από συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του ελέγχου και οι ασθενείς θα πρέπει να επανεξετάζονται από ιατρό. Οι
ασθενείς δεν θα πρέπει να σταματούν τη θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης για την αντιμετώπιση του άσθματος ή της ΧΑΠ, χωρίς ιατρική επίβλεψη καθώς τα συμπτώματα

μπορεί να επανεμφανιστούν μετά τη διακοπή. Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με το
άσθμα και παροξυσμοί μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Θα πρέπει να ζητηθεί από τους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία αλλά να ζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα του άσθματος παραμένουν εκτός ελέγχου
ή εάν επιδεινωθούν μετά την έναρξη της θεραπείας με Relvar Ellipta. Παράδοξος βρογχόσπασμος: Μετά
τη χορήγηση της δόσης μπορεί να εμφανιστεί παράδοξος βρογχόσπασμος συνοδευόμενος από μία
άμεση αύξηση του συριγμού. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό βραχείας δράσης. Το Relvar Ellipta θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και να αξιολογηθεί ο ασθενής και,
αν κριθεί απαραίτητο, να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία. Καρδιαγγειακές επιδράσεις: Καρδιαγγειακές
επιδράσεις όπως καρδιακές αρρυθμίες, π.χ. υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και έκτακτες συστολές μπορεί να
παρατηρηθούν με συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του Relvar Ellipta.
Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, θυρεοτοξίκωση, μη διορθωμένη υποκαλιαιμία ή σε ασθενείς με προδιάθεση για χαμηλά επίπεδα καλίου στον ορό.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία: Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία θα
πρέπει να χρησιμοποιείται η δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για την εμφάνιση συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παράγραφο 5.2). Συστηματικές επιδράσεις κορτικοστεροειδών: Συστηματικές επιδράσεις
μπορεί να παρουσιαστούν με οποιοδήποτε εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, ιδιαίτερα αν χορηγείται σε
υψηλές δόσεις για μεγάλες περιόδους. Αυτές οι επιδράσεις είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμβούν σε
σχέση με τα από του στόματος κορτικοστεροειδή. Οι πιθανές συστηματικές επιδράσεις περιλαμβάνουν
σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά συνδρόμου που προσομοιάζει με σύνδρομο Cushing, καταστολή
των επινεφριδίων, μείωση της οστικής πυκνότητας, καθυστερημένη ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους,
καταρράκτης και γλαύκωμα και σπανιότερα μία σειρά ψυχολογικών ή συμπεριφορικών επιδράσεων
συμπεριλαμβανομένων ψυχοκινητικής υπερδραστηριότητας, διαταραχές ύπνου, άγχος, κατάθλιψη ή
επιθετικότητα (ιδιαίτερα σε παιδιά). Ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει
να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση ή σε ασθενείς με χρόνιες ή μη αντιμετωπιζόμενες λοιμώξεις. Υπεργλυκαιμία: Έχουν υπάρξει αναφορές αυξήσεων των επιπέδων της γλυκόζης
στο αίμα σε διαβητικούς ασθενείς και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. Πνευμονία σε ασθενείς με ΧΑΠ: Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της πνευμονίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας που απαιτεί νοσηλεία, έχει παρατηρηθεί σε
ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου πνευμονίας με την αύξηση της δόσης στεροειδών, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα σε όλες τις μελέτες. Δεν υπάρχουν οριστικές κλινικές ενδείξεις για διαφορές εντός της κατηγορίας
ως προς το μέγεθος του κινδύνου πνευμονίας μεταξύ προϊόντων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών. Οι
γιατροί θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για πιθανή ανάπτυξη πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ
καθώς τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των λοιμώξεων επικαλύπτονται με τα συμπτώματα των παροξύνσεων της ΧΑΠ. Οι παράγοντες κινδύνου για πνευμονία σε ασθενείς με ΧΑΠ περιλαμβάνουν το κάπνισμα, τη μεγαλύτερη ηλικία, το χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και τη σοβαρή ΧΑΠ. Το Relvar
Ellipta των 184/22 μικρογραμμαρίων δεν ενδείκνυται για ασθενείς με ΧΑΠ. Δεν υπάρχει πρόσθετο
όφελος από τη δόση των 184/22 μικρογραμμαρίων σε σύγκριση με τη δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και υπάρχει πιθανότητα αυξημένου κινδύνου εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών
που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παράγραφο 4.8). Πνευμονία σε ασθενείς με άσθμα: Η
συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα ήταν συχνή στην υψηλότερη δόση. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα που έλαβαν συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 184/22 μικρογραμμαρίων ήταν αριθμητικά υψηλότερη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν το
συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης των 92/22 μικρογραμμαρίων ή εικονικό φάρμακο
(βλέπε παράγραφο 4.8). Δεν εντοπίστηκαν παράγοντες κινδύνου. Έκδοχα: Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης
γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης σε κλινικές δόσεις
θεωρούνται μη πιθανές λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων που επιτυγχάνονται στο πλάσμα μετά την
εισπνοή της δόσης. Αλληλεπίδραση με β-αναστολείς: Οι β2-αδρενεργικοί αναστολείς μπορεί να εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση των β2-αδρενεργικών αγωνιστών. Θα πρέπει να αποφεύγεται η
ταυτόχρονη χρήση μη εκλεκτικών και εκλεκτικών β2-αδρενεργικών αναστολέων, εκτός εάν υπάρχουν
σοβαροί λόγοι για τη χρήση τους. Αλληλεπίδραση με αναστολείς του CYP3A4: Τόσο η φουροϊκή φλουτικαζόνη όσο και η βιλαντερόλη αποβάλλονται ταχέως μέσω εκτεταμένου μεταβολισμού πρώτης διόδου
με τη διαμεσολάβηση του ηπατικού κυτοχρώματος CYP3A4. Συνιστάται προσοχή κατά τη συγχορήγηση
με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ., κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη) καθώς υπάρχει πιθανότητα αυξημένης συστηματικής έκθεσης τόσο στη φουροϊκή φλουτικαζόνη όσο και στη βιλαντερόλη και η ταυτόχρονη χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται. Πραγματοποιήθηκε επαναλαμβανόμενης δόσης μελέτη φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης του CYP3A4 σε υγιή άτομα με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/
βιλαντερόλης (184/22 μικρογραμμάρια) και τον ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 κετοκοναζόλη (400
mg). Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-24) και Cmax της φουροϊκής φλουτικαζόνης κατά 36% και
33%, αντίστοιχα. Η αύξηση της έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη συσχετίστηκε με μία μείωση της
τάξεως του 27% της σταθμισμένης μέσης τιμής της κορτιζόλης ορού σε διάστημα 0-24 ωρών. Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-t) και Cmax της βιλαντερόλης κατά 65% και 22%, αντίστοιχα. Η αύξηση της
έκθεσης στη βιλαντερόλη δεν συσχετίστηκε με αύξηση των σχετιζόμενων με τους β2-αγωνιστές συστηματικών επιδράσεων στην καρδιακή συχνότητα, το κάλιο αίματος ή το διάστημα QTcF . Αλληλεπίδραση
με αναστολείς της P-γλυκοπρωτεΐνης: Η φουροϊκή φλουτικαζόνη και η βιλαντερόλη αποτελούν υποστρώματα της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp). Μία κλινική φαρμακολογική μελέτη που διενεργήθηκε σε υγιή
άτομα στα οποία συγχορηγήθηκε η βιλαντερόλη και ο ισχυρός για την P-gp και μέτριος για το CYP3A4
αναστολέας βεραπαμίλη, δεν κατέδειξε καμία σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της βιλαντερόλης. Δεν έχουν διενεργηθεί κλινικές φαρμακολογικές μελέτες με ειδικό αναστολέα της P-gp και φουροϊκή φλουτικαζόνη. Συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα: Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων συμπαθομιμητικών φαρμακευτικών προϊόντων (μεμονωμένα ή ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας) μπορεί
να ενισχύσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Το Relvar Ellipta δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους μακράς
δράσης β2-αδρενεργικούς αγωνιστές η φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν μακράς δράσης β2αδρενεργικούς αγωνιστές. Παιδιατρικός πληθυσμός: Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί
μόνο σε ενήλικες. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα σε εκθέσεις οι οποίες δεν είναι κλινικά σημαντικές (βλέπε παράγραφο 5.3). Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση της φουροϊκής φλουτικαζόνης και της vilanterol trifenatate στις έγκυες γυναίκες. Η χορήγηση του συνδυασμού φουροϊκής
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης σε έγκυες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αν το αναμενόμενο
όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο. Θηλασμός:
Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με την απέκκριση της φουροϊκής φλουτικαζόνης ή της
vilanterol trifenatate και/ή των μεταβολιτών στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, άλλα κορτικοστεροειδή και
β2-αγωνιστές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος για τα νεογνά/
βρέφη που θηλάζουν δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή
θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης λαμβάνοντας υπόψη
το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Δεν
υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα σε ανθρώπους. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν επίδραση του
συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης trifenatate στη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο
5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Η φουροϊκή
φλουτικαζόνη ή η βιλαντερόλη δεν έχουν καμία ή έχουν ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας:
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μεγάλες κλινικές δοκιμές του άσθματος και της ΧΑΠ για τον προσδιορισμό της συχνότητας εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για το άσθμα συμπεριλήφθηκαν συνολικά 7.034 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Στο
πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για τη ΧΑΠ συμπεριλήφθηκαν συνολικά 6.237 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα με τη φουροϊκή φλουτικαζόνη και τη βιλαντερόλη ήταν κεφαλαλγία και ρινοφαρυγγίτιδα. Με
εξαίρεση την πνευμονία και τα κατάγματα, το προφίλ ασφάλειας ήταν παρόμοιο στους ασθενείς με
άσθμα και ΧΑΠ. Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, πνευμονία και κατάγματα παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται
ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότητα. Για την ταξινόμηση των συχνοτήτων, χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνθήκη: 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). Εντός κάθε
ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
Κατηγορία οργανικού συστήματος Ανεπιθύμητες ενέργειες
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Πνευμονία*
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού,
Βρογχίτιδα, Γρίπη, Καντιντίαση του
στόματος και του φάρυγγα

Συχνότητα
Συχνή

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος, εξανθήματος και κνίδωσης
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία
Τρόμος
Ψυχιατρικές διαταραχές
Άγχος
Καρδιακές διαταραχές.
Έκτακτες συστολές
Αίσθημα παλμών
Ταχυκαρδία
Διαταραχές του αναπνευστικού
Ρινοφαρυγγίτιδα
συστήματος, του θώρακα και του
Στοματοφαρυγγικό άλγος,
μεσοθωράκιου
Παραρρινοκολπίτιδα, Φαρυγγίτιδα,
Ρινίτιδα, Βήχας, Δυσφωνία
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστή- Αρθραλγία, Οσφυαλγία, Κατάγματα**,
ματος και του συνδετικού ιστού
Μυϊκοί σπασμοί
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της Πυρεξία
οδού χορήγησης

Σπάνια
Πολύ συχνή
Σπάνια
Σπάνια
Όχι συχνή
Σπάνια
Σπάνια
Πολύ συχνή
Συχνή
Συχνή
Συχνή
Συχνή

*, ** Βλέπε παρακάτω «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Πνευμονία: Σε μία ενιαία ανάλυση των δύο επαναληπτικών μελετών ενός έτους σε ΧΑΠ με παροξυσμό κατά το προηγούμενο έτος (n = 3255), ο αριθμός
των εκδηλώσεων πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 97.9 για την FF/VI 184/22, 85.7 για την FF/
VI 92/22 και 42.3 για την ομάδα VI 22. Για σοβαρή πνευμονία ο αντίστοιχος αριθμός των συμβάντων
ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 33.6, 35.5 και 7.6 αντίστοιχα, ενώ για σοβαρή πνευμονία οι αντίστοιχες
εκδηλώσεις ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 35.1 για την FF/VI 184/22, 42.9 για την FF/VI 92 /22, 12.1
για την VI 22. Τέλος, οι προσαρμοσμένες στην έκθεση περιπτώσεις θανατηφόρας πνευμονίας ήταν 8.8
για την FF/VI 184/22 έναντι 1.5 για την FF/VI 92/22 και 0 για την VI 22. Σε μία ενιαία ανάλυση των 11
μελετών στο άσθμα (7.034 ασθενείς), η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν
18.4 για την FF/VI 184/22 έναντι 9.6 για την FF/VI 92/22 και 8.0 για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Κατάγματα: Σε δύο πανομοιότυπες μελέτες διάρκειας 12 μηνών που διενεργήθηκαν σε ένα σύνολο
3.255 ασθενών με ΧΑΠ, η συχνότητα εμφάνισης οστικών καταγμάτων συνολικά ήταν χαμηλή σε όλες τις
ομάδες θεραπείας, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε όλες τις ομάδες του Relvar Ellipta (2%) σε
σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων (<1%). Παρόλο που παρατηρήθηκαν
περισσότερα κατάγματα στις ομάδες του Relvar Ellipta σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22
μικρογραμμαρίων, τα κατάγματα που κατά κανόνα σχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών (π.χ.,
συμπίεση νωτιαίου μυελού /κατάγματα θωρακοσφυϊκών σπονδύλων, κατάγματα ισχίου και κοτύλης)
εμφανίστηκαν σε <1% των σκελών θεραπείας με Relvar Ellipta και βιλαντερόλη. Σε μία ενιαία ανάλυση
11 μελετών για το άσθμα (7.034 ασθενείς), η συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων ήταν <1% και συνήθως
συνδέονταν με τραυματισμό. 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: Συμπτώματα και σημεία: Η υπερδοσολογία από
το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα
λόγω της δράσης των επιμέρους συστατικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παρατηρηθεί
με υπερδοσολογία από άλλους β2-αγωνιστές και σύμφωνα με τις γνωστές επιδράσεις της κατηγορίας
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιμετώπιση: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την υπερδοσολογία από το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης.
Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη
παρακολούθηση κατά περίπτωση. Ο καρδιοεκλεκτικός β-αποκλεισμός θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για
σημαντικές επιδράσεις υπερδοσολογίας από βιλαντερόλη, οι οποίες είναι κλινικά ανησυχητικές και δεν
ανταποκρίνονται σε υποστηρικτικά μέτρα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καρδιοεκλεκτικούς
β-αναστολείς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό βρογχόσπασμου.
Η περαιτέρω αντιμετώπιση θα πρέπει να βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις ή τις συστάσεις του εθνικού
κέντρου δηλητηριάσεων, εφόσον υπάρχουν.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη. Στεατικό
μαγνήσιο. 6.2 Aσυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής
κατά τη χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την
φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Αν φυλάσσεται σε
ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία ώστε να προστατεύεται
από την υγρασία. Να χρησιμοποιείτε εντός 6 εβδομάδων από το πρώτο άνοιγμα του δίσκου. Γράψτε την
ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών, στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα. Η
ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις η συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο. 6.5 Φύση και
συστατικά του περιέκτη: Η συσκευή εισπνοών αποτελείται από ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι,
ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα σε δίσκο από φύλλο
αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό. Ο δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο
κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου. Η συσκευή εισπνοών περιέχει δύο ταινίες από φύλλο αλουμινίου 14 ή
30 δόσεων. Η συσκευή εισπνοών είναι μία πολυσύνθετη συσκευή που αποτελείται από πολυπροπυλένιο,
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο, τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό
βουταδιενικό στυρένιο, πολυανθρακικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Συσκευασίες Συσκευών Εισπνοών των
14 ή 30 δόσεων. Πολλαπλή συσκευασία Συσκευών Εισπνοών των 3 x 30 δόσεων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός:
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για τις οδηγίες χρήσης, βλέπε παράγραφο 4.2.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Glaxo Group Limited. 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, Ηνωμένο Βασίλειο.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/13/886/001. EU/1/13/886/002. EU/1/13/886/003
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 13 Νοεμβρίου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ TOY ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21-4-2017.
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ισχύς για ιδ. Φαρμ.
23/12/2016

Λιανική Τιμή

RELVAR ELLIPTA INH.PDDOS (92/22)mcg/DOSE/BTx1

37,97€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο
2106882100.
Το Relvar Ellipta δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία:

Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788

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

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Προσοχή! Αποφύγετε να ποστάρετε
μόνο προσφορές αλλά να εμπλουτίζετε
τη θεματολογία σας με άρθρα υγείας και
ομορφιάς και με κοινωνικά νέα της περιοχής σας. Μην αμελείτε να ακολουθείτε
τον κώδικα δεοντολογίας που αρμόζει σε
ένα Φαρμακείο, χωρίς να προωθείτε την
υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων.

Η δύναμη του Newsletter
Το Newsletter αποτελεί μια σταθερή αξία
στον κόσμο του marketing. Η δημιουργία του μέσα από την οποία παραπέμπει
τον χρήστη είτε στην ιστοσελίδα, είτε στη
σελίδα του Facebook του Φαρμακείου,
αποκτά μια εξαιρετική στρατηγική αλληλεπίδρασης. Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει την εγγραφή στο Newsletter,
ξεκινάει η επικοινωνία με ενημερωτικά
άρθρα, προσφορές και προωθητικές
ενέργειες. Ο τρόπος δημιουργίας ενός
Newsletter είναι απλός και μπορεί να
αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα
των σελίδων σας, αν χρησιμοποιηθούν
σωστά τα βασικά εργαλεία δημιουργίας
του. Είναι αποτελεσματικό για τη δημιουργία της βάσης των επαφών – πιθανών πελατών αλλά και για να επικοινωνήστε ειδικές προσφορές ή προβολές
σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
σας, αλλά και να αυξήσει τη φήμη σας.
Λύσεις για όλους
Μπορείτε να χειρίζεστε εσείς οι ίδιοι
τη δημιουργία και την αποστολή των
Newsletter σας ή να απευθυνθείτε σε
μια εταιρία υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας. Υπάρχουν φυσικά δωρεάν
site που μπορούν να σας βοηθήσουν στη
δημιουργία τους, αλλά θα πρέπει εσείς
να ασχολείστε με τη σύνθεση, τη διαχείριση και τη λίστα των επαφών, με τη δημιουργία κωδικών, γραφικών, κειμένων
και εικόνων. Από την άλλη πλευρά, η
δημιουργία Newsletter από μια εταιρία
υπηρεσιών επικοινωνίας σας προσφέρει
ολοκληρωμένη μορφή του Newsletter,
σύμφωνα με τους καλύτερους κανόνες
για να προσελκύσετε περισσότερο κοινό
ακόμη και να βρείτε έτοιμη μια μεγάλη
λίστα επαφών – πιθανών πελατών σας.
Συχνότητα αποστολής των Newsletter
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η συχνότη-

τα αποστολής των Newsletter. Ιδανική
συχνότητα θεωρείται η αποστολή του
μια φορά κάθε δεκαπέντε μέρες ή μια
φορά το μήνα. Μπορεί να περιέχει από
πέντε έως εφτά πληροφορίες, όχι παραπάνω. Καλό είναι να αναφέρονται
πρώτα οι προσφορές και οι προβολές
που πιθανόν οργανώνονται από το Φαρμακείο, στη συνέχεια, ένα ή δυο άρθρα
με συμβουλές ή προτάσεις υγείας και
ομορφιάς και τέλος οι πρακτικές πληροφορίες όπως το ωράριο λειτουργίας, η
τοποθεσία, υπενθύμιση των υπηρεσιών
κ.ά. Οι προσφορές, η παρουσίαση των
νέων προϊόντων και τα link «διαβάστε
περισσότερα», μπορούν να φέρουν σημαντικά οφέλη στο Φαρμακείο σας. Έχει
παρατηρηθεί ότι η αποστολή Newsletter
το Σαββατοκύριακο αποφέρει μια αύξηση πελατείας τη Δευτέρα. Επίσης, είναι
σημαντικό να επιμεληθείτε τον τίτλο του
Newsletter. Για παράδειγμα, ένας τίτλος
όπως: “Το Newsletter Ιουνίου 2017” πρέπει να αποφεύγεται. Αντίθετα ένας τίτλος
όπως: “Φροντίστε το δέρμα σας αυτό το
καλοκαίρι”, είναι πιο αποτελεσματικός
καθώς προκαλεί συναισθήματα και προτρέπει σε δράση.
Οι συνεργάτες σας στο Φαρμακείο, είναι ένα σίγουρο μέσο για να αυξήσετε
τον αριθμό των διαδικτυακών επαφών
σας. Κινητοποιήστε την ομάδα σας ώστε
να ενημερώνει τους πελάτες για την παρουσία σας στο διαδίκτυο. Μια ωραία
ιδέα είναι να μοιράζετε ένα μικρό έντυπο, όπου ο κάθε πελάτης σας θα μπορεί
να συμπληρώσει τα στοιχεία του email
του και να αποδεχθεί να δέχεται τα
Νewsletter σας.

Είστε λοιπόν έτοιμοι να
ανοίξετε καινούργιους
ορίζοντες στο Διαδίκτυο;
Η παρουσία σας στον ψηφιακό κόσμο
είναι πάνω απ’ όλα μια επέκταση του
φυσικού σας Φαρμακείου, αλλά παράλληλα και η δημιουργία σχέσεων με τους
πελάτες σας.
Αρχικά η παρουσία του Φαρμακείου στο
διαδίκτυο ήταν μόνο το e-shop. Σήμερα
τα πράγματα άλλαξαν και ο στόχος είναι
να φέρουμε πελάτες στο φυσικό σημείο
μέσω του διαδικτύου!

Για να χτίσετε την ψηφιακή εικόνα σας
χρειάζεται να εστιάσετε την προσοχή
σας σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες.
Αρχικά, να δημιουργείτε συνεχώς περιεχόμενο (content) που θα σας επιτρέψει
να σας βρίσκουν ευκολότερα οι μηχανές
αναζήτησης, με παράλληλη δημιουργία
συμβουλών ανά περίπτωση. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί όχι
μόνο από τον Φαρμακοποιό, αλλά και
από εταιρίες εξειδικευμένες στο ψηφιακό
marketing.
Συμπερασματικά, σήμερα πλέον, οι τέσσερις στρατηγικοί άξονες της ψηφιακής
σας παρουσίας είναι:
1. Η προβολή σας και το πως να διαμορφώσετε σωστά τις διαδικτυακές
σελίδες δίνοντάς σας μια ιδιαίτερη
ταυτότητα,
2. Η εξασφάλιση μιας δυναμικής ροής
πληροφοριών (content), είτε γενικών
ή ειδικών του Φαρμακείου,
3. H ανάδειξη των υπηρεσιών σας και
ο τελευταίος,
4. H πώληση στο διαδίκτυο.
Όλα αυτά φυσικά θέλουν ιδιαίτερη διαχείριση και απαιτούν χρόνο και χρήμα.
Το μόνιμο παράπονο των Φαρμακοποιών είναι ότι δεν έχουν χρόνο και είναι
γεγονός, διότι η κύρια αποστολή τους
είναι να εξυπηρετούν τον πελάτη τους. Η
ανάθεση μερικών ή όλων των παραπάνω σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες
πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη, με τη
συνδιαχείριση φυσικά του Φαρμακοποιού, αλλά έχει και το τίμημά της. 
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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.
Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Incruse 55 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή σε δόσεις.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε
εφάπαξ εισπνοής (η δόση που εξέρχεται από το επιστόμιο της συσκευής
εισπνοών) είναι 55 μικρογραμμάρια umeclidinium (που ισοδυναμούν με
65 μικρογραμμάρια umeclidinium bromide). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση 62,5 μικρογραμμαρίων umeclidinium που ισοδυναμούν
με 74,2 μικρογραμμάρια umeclidinium bromide. Έκδοχο με γνωστές
δράσεις: Κάθε παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 12,5 mg λακτόζης (ως
μονοϋδρική). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις (κόνις για
εισπνοή). Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών χρώματος γκρι (Ellipta), με
κάλυμμα επιστομίου χρώματος ανοιχτού πράσινου και δοσομετρητή.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Incruse ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε
ενήλικες ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες: Η συνιστώμενη δόση είναι μία εισπνοή umeclidinium bromide άπαξ ημερησίως. Το
Incruse πρέπει να χορηγείται άπαξ ημερησίως την ίδια ώρα της ημέρας
κάθε ημέρα προκειμένου να διατηρηθεί η βρογχοδιαστολή. Η μέγιστη
δόση είναι μία εισπνοή umeclidinium bromide άπαξ ημερησίως. Ειδικοί
πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι ασθενείς: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης
σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών (βλέπε παράγραφο 5.2). Νεφρική
δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν
απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική
δυσλειτουργία. Το Incruse δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή (βλέπε
παράγραφο 5.2). Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν υπάρχει σχετική χρήση του
Incruse στον παιδιατρικό πληθυσμό (ηλικίας κάτω των 18 ετών) για την
ένδειξη της ΧΑΠ. Τρόπος χορήγησης: Το Incruse είναι αποκλειστικά για
εισπνεόμενη χορήγηση. Οδηγίες χρήσης: Οι παρακάτω οδηγίες για την
συσκευή εισπνοών 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) ισχύουν επίσης και
για την συσκευή εισπνοών 7 δόσεων (επαρκεί για 7 ημέρες). Η συσκευή
εισπνοών Ellipta περιέχει προκαθορισμένες δόσεις και είναι έτοιμη προς
χρήση. Η συσκευή εισπνοών συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα
φακελίσκο με αφυγραντικό για τη μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με
το αφυγραντικό πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει να ανοίγεται, να
καταναλώνεται ή να εισπνέεται. Ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να
μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση. Η συσκευή εισπνοών θα βρίσκεται στην «κλειστή» θέση όταν τη βγάλετε για
πρώτη φορά από το σφραγισμένο δίσκο. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά
από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα της συσκευής εισπνοών στο
χώρο που παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” είναι 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανοίγματος του δίσκου. Μετά την ημερομηνία
αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο
δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. Εάν το κάλυμμα
της συσκευής εισπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνεύσετε το
φαρμακευτικό προϊόν, η δόση θα χαθεί. Η χαμένη δόση θα παραμείνει
με ασφάλεια στο εσωτερικό της συσκευής εισπνοών, αλλά δεν θα είναι
πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν είναι δυνατή η τυχαία λήψη επιπλέον
ποσότητας φαρμάκου ή διπλής δόσης με μία εισπνοή. α) Προετοιμάστε
μια δόση. Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είστε έτοιμοι να πάρετε τη δόση. Η
συσκευή εισπνοών δεν πρέπει να ανακινείται. Σύρετε το κάλυμμα προς τα
κάτω μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Το φαρμακευτικό προϊόν είναι πλέον
έτοιμο για εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα προς τα κάτω
κατά 1 για επιβεβαίωση. Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούγεται το «κλικ», η συσκευή εισπνοών δεν θα χορηγήσει τη δόση
και πρέπει να επιστραφεί σε ένα φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. β)
Πώς να εισπνεύσετε το φαρμακευτικό προϊόν. Η συσκευή εισπνοών
πρέπει να κρατείται μακριά από το στόμα καθώς εκπνέετε στο βαθμό που
αισθάνεστε άνετα. Αλλά μην εκπνέετε μέσα στη συσκευή. Το επιστόμιο
πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στα χείλη και εν συνεχεία τα χείλη πρέπει
να κλείσουν σφιχτά γύρω από αυτό. Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να εμποδίζονται με τα δάχτυλα κατά τη διάρκεια της χρήσης. • Εισπνεύστε με μια
μακρά, σταθερή, βαθιά εισπνοή. Αυτή η εισπνοή πρέπει να κρατηθεί όσο
το δυνατόν περισσότερο (τουλάχιστον 3-4 δευτερόλεπτα). • Αφαιρέστε τη
συσκευή εισπνοών από το στόμα. • Εκπνεύστε αργά και ήρεμα. Μπορεί
να μην είναι δυνατόν να γευτείτε ή να αισθανθείτε το φάρμακο, ακόμη
και όταν χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή εισπνοών. Το επιστόμιο της
συσκευής εισπνοών μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα στεγνό
χαρτομάντιλο πριν το κλείσιμο του καλύμματος. γ) Κλείστε τη συσκευή
εισπνοών. Σύρετε το κάλυμμα προς τα επάνω όσο περισσότερο γίνεται
για να καλύψετε το επιστόμιο.
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: Άσθμα:
Το umeclidinium bromide δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς
με άσθμα καθώς δεν έχει μελετηθεί σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.
Παράδοξος βρογχόσπασμος: Η χορήγηση του umeclidinium bromide
μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξο βρογχόσπασμο που ενδέχεται να
είναι απειλητικός για τη ζωή. Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί άμεσα
εάν παρουσιαστεί παράδοξος βρογχόσπασμος και αν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία. Επιδείνωση νόσου:
Το umeclidinium bromide προορίζεται για θεραπεία συντήρησης της
ΧΑΠ. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από οξέα
συμπτώματα, δηλαδή, ως θεραπεία ανακούφισης για την αντιμετώπιση
οξέων επεισοδίων βρογχόσπασμου. Τα οξέα συμπτώματα θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό βραχείας δράσης.
Η αύξηση της χρήσης βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης για την
ανακούφιση από τα συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του ελέγχου.
Σε περίπτωση επιδείνωσης της ΧΑΠ κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με το umeclidinium bromide, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου
αξιολόγηση του ασθενούς και του θεραπευτικού σχήματος για τη ΧΑΠ.
Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό: Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, όπως καρδιακές αρρυθμίες, π.χ., κολπική μαρμαρυγή και ταχυκαρδία, μπορεί να παρατηρηθούν μετά τη χορήγηση ανταγωνιστών των
μουσκαρινικών υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένου του umeclidinium

bromide. Επιπλέον, οι ασθενείς με κλινικά σημαντική μη ελεγχόμενη καρδιαγγειακή νόσο αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου,
το umeclidinium bromide θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε
ασθενείς με σοβαρές καρδιαγγειακές διαταραχές, ιδιαίτερα καρδιακή
αρρυθμία. Αντιμουσκαρινική δράση: Ως συνέπεια της αντιμουσκαρινικής
του δράσης, το umeclidinium bromide θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων ή με γλαύκωμα κλειστής
γωνίας. Έκδοχα: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή κακής απορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν
πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης: Κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με
umeclidinium bromide σε κλινικές δόσεις θεωρούνται απίθανες λόγω
των χαμηλών συγκεντρώσεων στο πλάσμα που επιτυγχάνονται μετά
από εισπνεόμενες δόσεις. Άλλα αντιμουσκαρινικά: Η συγχορήγηση του
umeclidinium bromide με άλλους μακράς δράσης μουσκαρινικούς ανταγωνιστές ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική
ουσία δεν έχει μελετηθεί και δεν συνιστάται διότι μπορεί να ενισχύσει
γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των εισπνεόμενων μουσκαρινικών ανταγωνιστών. Αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στο μεταβολισμό και σε μεταφορείς: Το umeclidinium bromide αποτελεί υπόστρωμα του κυτοχρώματος P450 2D6 (CYP2D6). Η φαρμακοκινητική του umeclidinium bromide
σε σταθερή κατάσταση αξιολογήθηκε σε υγιείς εθελοντές με έλλειψη
CYP2D6 (ασθενείς με πτωχό μεταβολισμό). Δεν παρατηρήθηκε επίδραση
στην AUC ή τη Cmax του umeclidinium σε δόση 4 φορές υψηλότερη από τη
θεραπευτική. Αύξηση περίπου κατά 1,3 φορές της AUC του umeclidinium
bromide παρατηρήθηκε σε δόση υψηλότερη κατά 8 φορές χωρίς καμία
επίδραση στη Cmax του umeclidinium bromide. Με βάση το εύρος αυτών
των μεταβολών, δεν αναμένεται καμία κλινικά σημαντική φαρμακευτική
αλληλεπίδραση όταν το umeclidinium συγχορηγείται με αναστολείς του
CYP2D6 ή όταν χορηγείται σε άτομα με γενετική ανεπάρκεια όσον αφορά
τη δράση του CYP2D6 (άτομα με πτωχό μεταβολισμό). Το umeclidinium
bromide είναι υπόστρωμα του μεταφορέα της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp).
Αξιολογήθηκε η επίδραση του μέτριου αναστολέα της P-gp, βεραπαμίλη (240 mg άπαξ ημερησίως) στη φαρμακοκινητική του umeclidinium
bromide σε σταθερή κατάσταση, σε υγιείς εθελοντές. Δεν παρατηρήθηκε επίδραση της βεραπαμίλης στη Cmax του umeclidinium bromide.
Παρατηρήθηκε αύξηση της AUC του umeclidinium bromide κατά 1,4
φορές περίπου. Με βάση το εύρος αυτών των μεταβολών, δεν αναμένεται καμία σχετιζόμενη κλινικά αλληλεπίδραση κατά τη συγχορήγηση
του umeclidinium bromide με αναστολείς της P gp. Άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ: Παρόλο που δεν έχουν διεξαχθεί
επίσημες in vivo μελέτες αλληλεπίδρασης, το εισπνεόμενο umeclidinium
bromide έχει χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ συμπεριλαμβανομένων βραχείας και
μακράς δράσης συμπαθομιμητικών βρογχοδιασταλτικών και εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών χωρίς κλινική ένδειξη αλληλεπιδράσεων.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του umeclidinium bromide στις έγκυες γυναίκες.
Οι μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις
ως προς την αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Το
umeclidinium bromide πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μόνο εάν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα υπερτερεί
του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό εάν
το umeclidinium bromide αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος
στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει
να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία
με Incruse λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί
και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Δεν διατίθενται
δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις του umeclidinium bromide στην ανθρώπινη γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν επίδραση του
umeclidinium bromide στη γονιμότητα.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το umeclidinium bromide δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο
συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το Incruse ήταν ρινοφαρυγγίτιδα και η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Περιληπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Το προφίλ ασφάλειας του umeclidinium
bromide αξιολογήθηκε από 1.663 ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι έλαβαν
δόσεις 55 μικρογραμμαρίων ή μεγαλύτερες για μέχρι ένα έτος. Αυτό περιλαμβάνει 576 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν τη συνιστώμενη δόση των 55
μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Οι συχνότητες που παρουσιάζονται
για τις ανεπιθύμητες ενέργειες στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω
περιλαμβάνουν μη επεξεργασμένα ποσοστά επίπτωσης που παρατηρήθηκαν σε τέσσερεις μελέτες αποτελεσματικότητας και την μακροχρόνια
μελέτη ασφαλείας (η οποία περιελάμβανε 1.412 ασθενείς που έλαβαν
umeclidinium bromide). Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται με τη χρήση της εξής σύμβασης: 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) και μη γνωστές (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία Οργανικού
Συστήματος

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Ρινοφαρυγγίτιδα
Λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού
Ουρολοίμωξη
Παραρρινοκολπίτιδα
Φαρυγγίτιδα

Συχνή
Συχνή

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Κεφαλαλγία
Δυσγευσία

Συχνή
Όχι συχνή

Οφθαλμικές διαταραχές

Γλαύκωμα
Όραση θαμπή

Μη γνωστή
Μη γνωστή

Καρδιακές διαταραχές

Κολπική μαρμαρυγή
Ιδιοκοιλιακός ρυθμός
Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
Υπερκοιλιακές έκτακτες
συστολές
Ταχυκαρδία

Όχι συχνή
Όχι συχνή
Όχι συχνή
Όχι συχνή

Συχνή
Συχνή
Όχι συχνή

Συχνή

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του
θώρακα και του μεσοθωρακίου

Βήχας

Συχνή

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Δυσκοιλιότητα
Ξηροστομία

Όχι συχνή
Όχι συχνή

Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού

Εξάνθημα

Όχι συχνή

Διαταραχές των νεφρών και
των ουροφόρων οδών

Κατακράτηση ούρων
Δυσουρία

Μη γνωστή
Μη γνωστή

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 υπερδοσολογία με το umeclidinium bromide
μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα, σύμφωνα με τις γνωστές
ανεπιθύμητες ενέργειες των εισπνεόμενων μουσκαρινικών ανταγωνιστών
(π.χ., ξηροστομία, διαταραχές της οπτικής προσαρμογής και ταχυκαρδία).
Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση κατά περίπτωση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη, Μαγνήσιο στεατικό.
6.2 Aσυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά τη χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Μη
φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. Αν φυλάσσεται στο
ψυγείο, αφήστε τη συσκευή εισπνοών τουλάχιστον μία ώρα ώστε να
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Φυλάσσετε τη
συσκευή εισπνοών μέσα στο σφραγισμένο δίσκο για να προστατεύεται
από την υγρασία και αφαιρέστε μόνο αμέσως πριν από την πρώτη χρήση.
Να χρησιμοποιείτε εντός 6 εβδομάδων από το πρώτο άνοιγμα του δίσκου.
Γράψτε την ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών,
στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί
μόλις η συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Η συσκευή εισπνοών Ellipta
αποτελείται από ένα σώμα χρώματος γκρι, ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος ανοικτού πράσινου και ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα σε δίσκο
από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό. Ο
δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου. Η συσκευή εισπνοών περιέχει μία κυψέλη από φύλλο αλουμινίου
των 7 ή των 30 δόσεων. Η συσκευή εισπνοών Ellipta είναι μία συσκευή
που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα και είναι κατασκευασμένη από
πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο,
τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό στυρένιο,
πολυανθρακικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Συσκευές εισπνοών των 7 και 30
δόσεων. Πολυσυσκευασία των 3 συσκευών εισπνοών x 30 δόσεις. Μπορεί
να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κάθε
αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για
οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό βλέπε παράγραφο 4.2.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Glaxo Group Limited, 980
Great West Road, Brentford, Middlesex , TW8 9GS, Ηνωμένο Βασίλειο
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/922/001,
EU/1/14/922/002, EU/1/14/922/003
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28 Απριλίου 2014
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21-4-2017
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
http://www.ema.europa.eu.
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ισχύς για ιδ. Φαρμ.
23/12/2016

Λιανική Τιμή

INCRUSE ELLIPTA INH.PD.DOS 55mcg/DOSE BTx1

33,57€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως
ενημερωμένων δεδομένων.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων
ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106882100.
Το Relvar Ellipta δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία:

Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788

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

