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ΦΥΛΛΟ  ΟΔΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΡΗΣΤΗ 

 

AANNTTIIVVOOMM®® 

ΔΔιισσκκίίαα  88  mmgg//ttaabb  

ΔΔιισσκκίίαα  1166  mmgg//ttaabb  

ΔΔιισσκκίίαα  2244  mmgg//ttaabb  

ΠΠόόσσιιμμεεςς  σσττααγγόόννεεςς,,  δδιιάάλλυυμμαα  88  mmgg//mmll  

BBBeeetttaaahhhiiissstttiiinnneee   dddiiihhhyyydddrrroooccchhhlllooorrriiidddeee   

 

 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης προτού 

αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές 

πληροφορίες για σας. 

- Φυλάξτε αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το 

διαβάσετε ξανά. 

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να 

δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, 

ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό 

ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Βλ. 

παράγραφο “4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες”. 

 

 

Το παρόν Φύλλο Οδηγιών περιέχει: 

1. Τι είναι το AANNTTIIVVOOMM και ποια είναι η χρήση του 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το AANNTTIIVVOOMM 

3. Πώς να πάρετε το AANNTTIIVVOOMM 

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

5. Πώς να φυλάσσεται το AANNTTIIVVOOMM 

6. Περιεχόμενο συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AANNTTIIVVOOMM  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 

Το AANNTTIIVVOOMM είναι ένα φάρμακο για τη θεραπεία του ιλίγγου. Ο ίλιγγος είναι 

μία δυσάρεστη αίσθηση αστάθειας, περιστροφής και απώλειας 

προσανατολισμού που συχνά ακολουθείται από ναυτία και έμετο. Μία από 

τις κύριες αιτίες του συμπτώματος αυτού είναι η νόσος (ή σύνδρομο) Meniere 

που χαρακτηρίζεται, στα πρώτα της στάδια, από ιλίγγους, κυμαινόμενη 

απώλεια ακοής και εμβοές. Εάν η νόσος δεν αντιμετωπισθεί εγκαίρως μπορεί 

να επιφέρει μόνιμη απώλεια της ακοής. 

 

Το AANNTTIIVVOOMM ενδείκνυται στις περιπτώσεις: 

 Λαβυρινθικού ιλίγγου. 

 Διαταραχών της ακοής λαβυρινθικής αιτιολογίας (νόσος Meniere - όπως 

προσδιορίζεται από την ακόλουθη τριάδα των βασικών συμπτωμάτων: Ίλιγγος 

με ναυτία/έμετο, απώλεια ακοής, εμβοές). 
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2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AANNTTIIVVOOMM 

 

Μην πάρετε το AANNTTIIVVOOMM:: 

 Αν είστε αλλεργικοί (αν έχετε υπερευαισθησία) στη betahistine ή σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του AANNTTIIVVOOMM (Βλ. παράγραφο “6. Περιεχόμενο 

συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες”). 

 Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, λόγω όγκου των επινεφριδίων 

(φαιοχρωμοκύτωμα), ένα σπάνιο όγκο των επινεφριδίων. 

 

 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: 

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το 

AANNTTIIVVOOMM. 

Θα πρέπει να παρακολουθείστε από το γιατρό σας εάν: 

 Έχετε έλκος στομάχου (πεπτικό έλκος). 

 Έχετε άσθμα. 

 Έχετε κνησμώδες εξάνθημα, δερματικό εξάνθημα ή αλλεργική ρινίτιδα, 

δεδομένου ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν να επιδεινωθούν. 

 Έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση. 

 

Μόνο για το AANNTTIIVVOOMM  ΠΠόόσσιιμμεεςς  σσττααγγόόννεεςς,,  δδιιάάλλυυμμαα  88  mmgg//mmll:: 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

Τυχαία εισπνοή του πόσιμου διαλύματος μπορεί, θεωρητικά, να προκαλέσει 

βρογχόσπασμους και μείωση της αρτηριακής πίεσης. 

 

 

Παιδιά: 

Το AANNTTIIVVOOMM δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω 

ανεπαρκών δεδομένων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. 
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Άλλα φάρμακα και AANNTTIIVVOOMM: 

Ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με 

συνταγή. 

Το AANNTTIIVVOOMM επηρεάζει τη δράση των αντιισταμινικών (φάρμακα για τις 

αλλεργίες). Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας εάν 

παίρνετε αντιισταμινικά ταυτόχρονα με το AANNTTIIVVOOMM. 

Οι αναστολείς της μονοαμινο-οξειδάσης (αναστολείς ΜΑΟ) – φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του 

Parkinson – επηρεάζουν τη δράση του ANTIVOM. 

 

 

Το AANNTTIIVVOOMM με τροφές και ποτά: 

Μπορείτε να παίρνετε το AANNTTIIVVOOMM μετά το φαγητό. 

 

 

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα: 

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε 

να αποκτήσετε παιδί, ενημερώσετε το γιατρό σας προτού πάρετε το 

AANNTTIIVVOOMM. 

Μην θηλάζετε ενώ παίρνετε το AANNTTIIVVOOMM εκτός και αν σας το έχει συστήσει ο 

γιατρό σας. Δεν είναι γνωστό εάν η betahistine περνά στο μητρικό γάλα. 

 

 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών: 

Η betahistine θεωρείται πως έχει αμελητέα ή καθόλου επίδραση στην 

ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 

 

 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του AANNTTIIVVOOMM: 

Τα δισκία AANNTTIIVVOOMM περιέχουν λακτόζη, έναν τύπο σακχάρου. Εάν σας έχει 

πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με 

το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 



 

 - 5 - 

  

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ AANNTTIIVVOOMM 

 

Να λαμβάνεται το AANNTTIIVVOOMM αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού 

σας. Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
 

Η συνιστώμενη δόση είναι: 
 

Ενήλικες 
 

 Δισκίo 8 & 16 mg/tab 

Η δοσολογία για τους ενήλικες είναι: 8 mg – 16 mg τρεις φορές την ημέρα 

μετά τα γεύματα. 

Μέγιστη δόση 48 mg την ημέρα. 

Ποτέ μην καταπίνετε τα δισκία ANTIVOM χωρίς νερό. 

 

 Δισκίo 24 mg/tab 

½ έως 1 δισκίο δύο φορές την ημέρα μετά τα γεύματα. 

Μέγιστη δόση 48 mg την ημέρα. 

Ποτέ μην καταπίνετε τα δισκία AANNTTIIVVOOMM χωρίς νερό. 

 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

Το ANTIVOM πόσιμες σταγόνες, διάλυμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 

χωρίς αραίωση. Κάθε δόση θα πρέπει να αραιώνεται σε 100 ml νερού, 

τουλάχιστον. Η συνήθης δόση είναι 1 ml (1 ml=30 σταγόνες), 3 φορές την 

ημέρα. Μέγιστη δόση 2 ml (2 ml=60 σταγόνες), 3 φορές την ημέρα. 

 

Η δόση θα πρέπει να προσαρμόζεται από τον ιατρό κατά περίπτωση, ανάλογα 

με την ανταπόκριση του ασθενούς. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται βελτίωση μετά από 2 εβδομάδες, 

αλλά καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μερικές φορές, μετά από 

θεραπεία λίγων μηνών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεραπεία από την αρχή 

εμφάνισης της νόσου προλαμβάνει την προοδευτική εξέλιξή της και 

προστατεύει από την απώλεια ακοής σε μεταγενέστερα στάδια της νόσου. 
 

Μπορεί να παρέλθει χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων έως ότου δείτε σημάδια 

βελτίωσης. 
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Χρήση σε παιδιά: 

Το AANNTTIIVVOOMM δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών λόγω 

ανεπαρκών δεδομένων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. 

 

 

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση AANNTTIIVVOOMM από την κανονική: 

Έχει αναφερθεί μικρός αριθμός περιπτώσεων υπερδοσολογίας. Σε δόσεις 

μέχρι και 640 mg σε μερικούς ασθενείς προκλήθηκαν ήπια έως μέτρια 

συμπτώματα (π.χ. ναυτία, έμετος, υπνηλία, κοιλιακό άλγος, σύγχυση). Σε 

μεγαλύτερες δόσεις της betahistine μπορεί να προκληθούν πιο σοβαρά 

συμπτώματα όπως σπασμοί, πνευμονικές ή καρδιακές επιπλοκές, κρίσεις. 

 

 

Εάν ξεχάσατε να πάρετε το AANNTTIIVVOOMM: 

Συνεχίστε κανονικά με την επόμενη δόση. 

ΜΜηη  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττεε  ττιιςς  δδόόσσεειιςς..  

 

 

Εάν σταματήσατε να παίρνετε το AANNTTIIVVOOMM: 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του AANNTTIIVVOOMM 

ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
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4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το AANNTTIIVVOOMM μπορεί να προκαλέσει 

ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους 

ανθρώπους. 

 

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει μέχρι 1 στους 

10) 

Κεφαλαλγία, ναυτία, δυσπεψία. 

 

Συχνότητα μη γνωστή (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα) 

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ήπια γαστρικά συμπτώματα (όπως 

έμετος, κοιλιακό άλγος, φούσκωμα στην κοιλιά). Αυτά συνήθως 

αντιμετωπίζονται χορηγώντας το φάρμακο κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή 

μειώνοντας τη δόση. 
 

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί αναφορές δερματικών 

αντιδράσεων υπερευαισθησίας, συγκεκριμένα αγγειονευρωτικό οίδημα, 

κνίδωση, εξάνθημα και κνησμός. 
 

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 

Αναφυλακτικές αντιδράσεις. 

 

ΕΕάάνν  ππααρρααττηηρρήήσσεεττεε  κκάάπποοιιαα  ααννεεππιιθθύύμμηηττηη  εεννέέρργγεειιαα,,  εεννηημμεερρώώσσττεε  ττοο  γγιιααττρρόό  ήή  ττοο  

φφααρρμμαακκοοπποοιιόό  σσααςς..  ΑΑυυττόό  ιισσχχύύεειι  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ππιιθθααννήή  ααννεεππιιθθύύμμηηττηη  εεννέέρργγεειιαα  

πποουυ  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  φφύύλλλλοο  οοδδηηγγιιώώνν  χχρρήήσσηηςς..  ΜΜπποορρεείίττεε  εεππίίσσηηςς  νναα  

ααννααφφέέρρεεττεε  ααννεεππιιθθύύμμηηττεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοονν  ΕΕθθννιικκόό  ΟΟρργγααννιισσμμόό  

ΦΦααρρμμάάκκωωνν,,  ΜΜεεσσοογγεείίωωνν  228844,,  GGRR--1155556622  ΧΧοολλααρργγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  ΤΤηηλλ::  ++  3300  2211  

3322004400338800//333377,,  ΦΦααξξ::  ++  3300  2211  0066554499558855,,  ΙΙσσττόόττοοπποοςς::  hhttttpp::////wwwwww..eeooff..ggrr..  

ΜΜέέσσωω  ττηηςς  ααννααφφοορράάςς  ααννεεππιιθθύύμμηηττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  μμπποορρεείίττεε  νναα  ββοοηηθθήήσσεεττεε  σσττηη  

σσυυλλλλοογγήή  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

φφααρρμμάάκκοουυ..

http://www.eof.gr/
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5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ AANNTTIIVVOOMM 

 

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 

 

Να μη χρησιμοποιείται το AANNTTIIVVOOMM μετά την ημερομηνία λήξης που 

αναφέρεται στην εξωτερική συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι η 

τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται. 

 

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25 °C. 

 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα 

σκουπίδια. 

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν 

χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Τι περιέχει το AANNTTIIVVOOMM: 

Η δραστική ουσία του AANNTTIIVVOOMM είναι η Betahistine dihydrochloride 

(διυδροχλωρική βήτα-ιστίνη). 

 

 Δισκίo 8, 16 & 24 mg/tab 

Κάθε δισκίο περιέχει 8, 16 και 24 mg Betahistine dihydrochloride, 

αντίστοιχα. 

 

Τα άλλα συστατικά είναι: 

Lactose monohydrate, Maize starch, Povidone, Talc, Stearic acid, Silicon 

dioxide colloidal (το δισκίο των 8 mg περιέχει και Erythrosine E 127 CI 

45430). 

 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

Κάθε ml (1 ml=30 σταγόνες) πόσιμου διαλύματος, σταγόνες περιέχει 8 mg 

Betahistine dihydrochloride. 

 

Τα άλλα συστατικά είναι: 

Propylene glycol. 

 

 

Εμφάνιση του AANNTTIIVVOOMM  και περιεχόμενο της συσκευασίας: 

 Δισκίo 8, 16 & 24 mg/tab 

Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 50 δισκία συσκευασμένα ανά 

10 σε PVC/PE/PVDC/ALUMINUM BLISTERS και ένα Φύλλο Οδηγιών 

Χρήσης. 

 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

Υάλινο καραμελλόχρωμο σταγονομετρικό φιαλίδιο με πλαστικό πώμα το 

οποίο περιέχει 30 ml προϊόντος. Το δε όλο εσωκλείεται σε χάρτινο κουτί μαζί 

με ένα φύλλο οδηγιών χρήσης. 

 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός: 
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UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

14º χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 1 

145 64 Κηφισιά 

Τηλ.: 210 8072512 

Fax: 210 8078907 

e-mail: unipharma@uni-pharma.gr 

 

 

Το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης εγκρίθηκε για τελευταίας φορά στις: 

 

 

Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή. 


