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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(S P C) 
 

AAA   NNN   TTT   III   VVV   OOO   MMM   ®®®   

 Tablets -8 & -16 mg/tab 

 Or. so. d. 8 mg/ml 
 

 

 

1. ΟNOMAΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ANTIVOM 

Tablets -8 & -16 mg/tab 

Or. so. d. 8 mg/ml 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Δισκίο 8 & 16 mg/tab 

Κάθε δισκίο περιέχει 8 mg ή 16 mg Betahistine dihydrochloride, 

αντίστοιχα. 
 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

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

mg Betahistine dihydrochloride. 

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 Δισκίο. 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα. 
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4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις 

 Ίλιγγος και άλλες διαταραχές της ακοής λαβυρινθικής αιτιολογίας 

(νόσος Meniere – όπως προσδιορίζεται από την ακόλουθη τριάδα των 

βασικών συμπτωμάτων: Ίλιγγος με ναυτία/έμετο, απώλεια ακοής, 

εμβοές). 

 

 

4.2. Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης 

 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. 
 

 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, 3 φορές την ημέρα. 
 

Η δοσολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με 

την ανταπόκριση του ασθενούς. Μερικές φορές η βελτίωση μπορεί να 

παρατηρηθεί μετά από 2 περίπου εβδομάδες θεραπείας. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα, μερικές φορές, επιτυγχάνονται μετά από λίγους μήνες. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεραπεία από την αρχή της νόσου προστατεύει 

την προοδευτική εξέλιξή της και/ή την απώλεια ακοής σε μεταγενέστερα 

στάδια της νόσου. 
 

ΠΠααιιδδιιααττρριικκόόςς  ππλληηθθυυσσμμόόςς::  

Το ANTIVOM δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 18 ετών 

λόγω ανεπαρκών δεδομένων για την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητά του. 
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ΓΓηηρριιααττρριικκόόςς  ππλληηθθυυσσμμόόςς::  

Αν και υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από κλινικές μελέτες για τη 

συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, η εκτεταμένη μετεγκριτική εμπειρία 

υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε αυτόν τον 

πληθυσμό ασθενών. 
 

ΝΝεεφφρριικκήή  ααννεεππάάρρκκεειιαα::  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές κλινικές δοκιμές για τη συγκεκριμένη 

ομάδα ασθενών, αλλά σύμφωνα με τη μετεγκριτική εμπειρία, δε 

φαίνεται να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας. 
 

ΗΗππααττιικκήή  ααννεεππάάρρκκεειιαα::  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές κλινικές δοκιμές για τη συγκεκριμένη 

ομάδα ασθενών, αλλά σύμφωνα με τη μετεγκριτική εμπειρία, δε 

φαίνεται να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας. 

 

 

4.3. Αντενδείξεις 

 Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα 

έκδοχα. 

 Φαιοχρωμοκύττωμα. 

 Παιδιά. 

 

 

4.4. Ιδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις κατά τη Χρήση 

Ασθενείς με βρογχικό άσθμα και ιστορικό πεπτικού έλκους θα πρέπει 

να παρακολουθούνται προσεχτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

 

 

4.5. Αλληλεπιδράσεις με Άλλα Φάρμακα και Άλλες μορφές 

Αλληλεπιδράσεων 
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Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αλληλεπίδρασης in vivo. Βάσει των 

δεδομένων in vitro, δεν αναμένεται αναστολή in vivo των ενζύμων του 

κυτοχρώματος P450. 

Καθώς η betahistine είναι ένα ανάλογο της ισταμίνης, η αλληλεπίδραση 

της betahistine με τα αντιισταμινικά ενδέχεται θεωρητικά να επηρεάσει 

την αποτελεσματικότητα ενός από αυτά. 

 

 

4.6. Κύηση και Γαλουχία 

ΕΕγγκκυυμμοοσσύύννηη::  

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση betahistine σε εγκύους. 

Οι μελέτες στα πειραματόζωα είναι ανεπαρκείς αναφορικά με την 

επίδραση στην εγκυμοσύνη, την εμβρυική ανάπτυξη, τον τοκετό και τη 

μεταγεννητική ανάπτυξη. Ο δυνητικός κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι 

άγνωστος. Η betahistine δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη 

διάρκεια της κύησης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. 
 

ΓΓααλλοουυχχίίαα::  

Δεν είναι γνωστό εάν η betahistine απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Δεν 

υπάρχουν μελέτες σε πειραματόζωα για την έκκριση της betahistine στο 

γάλα. Η σημασία της φαρμακευτικής αγωγής για τη μητέρα πρέπει να 

αξιολογείται ανάλογα με τα οφέλη της γαλουχίας και το δυνητικό 

κίνδυνο για το παιδί. 

 

 

4.7. Επίδραση στην Ικανότητα Οδήγησης και το Χειρισμό Μηχανημάτων 

Η betahistine θεωρείται πως έχει αμελητέα ή καθόλου επίδραση στην 

ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, καθώς σε κλινικές 

μελέτες δε βρέθηκαν επιδράσεις που να επηρεάζουν την ικανότητα αυτή 

και να σχετίζονται με την betahistine. 

 

 

4.8. Ανεπιθύμητες Ενέργειες 
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Σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς που 

ελάμβαναν betahistine, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες 

ενέργειες με τις κάτωθι ενδεικτικές συχνότητες: Πολύ συχνές (≥1/10), 

συχνές (≥1/100, <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100), σπάνιες 

(≥1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000). 
 

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 

Συχνές: Ναυτία και δυσπεψία. 
 

Διαταραχές του νευρικού συστήματος 

Συχνές: Κεφαλαλγία. 

Η συχνότητα εμφάνισης κεφαλαλγίας σε ασθενείς που ελάμβαναν 

εικονικό φάρμακο (5,9% σε ένα σύνολο 457 ασθενών) ήταν παρόμοια με 

αυτή των ασθενών που ελάμβαναν αγωγή betahistine (5,1% σε ένα 

σύνολο 468 ασθενών). 

 

Επιπρόσθετα αυτών των αντιδράσεων που έχουν παρατηρηθεί κατά τη 

διάρκεια κλινικών μελετών, οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις 

έχουν αναφερθεί αυθόρμητα κατά τη μετεγκριτική χρήση και στην 

επιστημονική βιβλιογραφία. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η 

συχνότητά τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί και κατά συνέπεια 

ταξινομούνται ως «άγνωστης συχνότητας»: 
 

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 

Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας, π.χ. αναφυλαξία. 
 

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 

Ήπια γαστρικά συμπτώματα (π.χ. έμετος, γαστρεντερικό άλγος, διάταση 

της κοιλίας και μετεωρισμός). Αυτά συνήθως αντιμετωπίζονται 

χορηγώντας το φάρμακο κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή μειώνοντας 

τη δόση. 
 

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
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Αναφορές δερματικών και υποδορίων αντιδράσεων υπερευαισθησίας, 

συγκεκριμένα αγγειονευρωτικό οίδημα, κνίδωση, εξάνθημα και 

κνησμός. 
 

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 απευθείας στον Εθνικό 

Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, 

Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: 

http://www.eof.gr 

 

 

4.9. Υπερδοσολογία 

Έχει αναφερθεί μικρός αριθμός περιπτώσεων υπερδοσολογίας. 

Σε δόσεις μέχρι και 640 mg σε μερικούς ασθενείς προκλήθηκαν ήπια 

έως μέτρια συμπτώματα (π.χ. ναυτία, υπνηλία, κοιλιακό άλγος). Πιο 

σοβαρές επιπλοκές (π.χ. σπασμοί, πνευμονικές ή καρδιακές επιπλοκές) 

παρατηρήθηκαν σε περιστατικά εσκεμμένης υπερδοσολογίας με 

betahistine και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλα υπερδοσολογούμενα 

φάρμακα. 

Η αγωγή σε υπερδοσολογία πρέπει να περιλαμβάνει τα συνήθη 

υποστηρικτικά μέτρα. 

 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΦααρρμμαακκοοθθεερρααππεευυττιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα::  ΑΑννττιι--ιιλλιιγγγγιικκάά  σσκκεευυάάσσμμαατταα..  

ΚΚωωδδιικκόόςς  AATTCC::  NN0077CCAA0011  
 

5.1. Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες 

http://www.eof.gr/
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Ο μηχανισμός δράσης της betahistine είναι μερικώς γνωστός. Από 

βιοχημικές μελέτες, η betahistine διαπιστώθηκε πως είναι ασθενής 

αγωνιστής των Η1 υποδοχέων και ισχυρός ανταγωνιστής των Η3 

υποδοχέων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
 

Φαρμακολογικές έρευνες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η κυκλοφορία 

του αίματος στο αγγειώδες πέταλο του έσω ωτός βελτιώνεται, πιθανόν 

μέσω χαλάρωσης των προτριχοειδών σφιγκτήρων της μικροκυκλοφορίας 

του έσω ωτός. Η betahistine βρέθηκε επίσης να έχει δοσο-εξαρτώμενη 

ανασταλτική δράση στη δημιουργία νευρικών αποφύσεων στους 

πλευρικούς και μέσους αιθουσαίους πυρήνες. 
 

Η betahistine επιταχύνει την αιθουσαία ανάκαμψη μετά από 

μονόπλευρη νευρεκτομή, προωθώντας και διευκολύνοντας την 

αντιρρόπηση του αιθουσαίου πυρήνα. Αυτή η επίδραση, που 

χαρακτηρίζεται από μία ρύθμιση προς τα άνω της ανακυκλούμενης 

ισταμίνης και της απελευθέρωσής της, επιτυγχάνεται μέσω του 

ανταγωνισμού των Η3 υποδοχέων. Συνολικά οι ιδιότητες αυτές 

συνεισφέρουν σε ευεργετική θεραπευτική επίδραση στη νόσο Meniere 

και στο λαβυρινθικό ίλιγγο. 

Η betahistine αυξάνει την ανακύκλωση της ισταμίνης και της 

απελευθέρωσής της, δεσμεύοντας προσυναπτικά τους Η3 υποδοχείς και 

επάγοντας τη ρύθμιση προς τα κάτω των Η3 υποδοχέων. Αυτή η 

επίδραση στο ισταμινεργικό σύστημα παρέχει μία εξήγηση για την 

αποτελεσματικότητα της betahistine στην αντιμετώπιση του ιλίγγου και 

των αιθουσαίων παθήσεων. 

 

 

5.2. Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες 

Χορηγούμενη από το στόμα η betahistine απορροφάται άμεσα και 

σχεδόν ολοκληρωτικά από το σύνολο του γαστρεντερικού σωλήνα. Μετά 

την απορρόφηση, το φάρμακο μεταβολίζεται ταχέως και σχεδόν 
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ολοκληρωτικά σε 2-PAA (το οποίο δεν έχει φαρμακολογική 

δραστικότητα). Τα επίπεδα betahistine στο πλάσμα είναι πολύ χαμηλά 

(δηλ. κάτω του ορίου ανίχνευσης 100 pg/ml). Κατά συνέπεια όλες οι 

αναλύσεις της φαρμακοκινητικής βασίζονται σε μετρήσεις του 2-PAA 

στο πλάσμα και στα ούρα. 
 

Η συγκέντρωση του 2-PAA στο πλάσμα φθάνει το μέγιστό της 1 ώρας 

μετά τη λήψη και περίπου στις 3,5 ώρες υποχωρεί στην τιμή της 

ημίσειας ζωής. Το 2-PAA εκκρίνεται άμεσα στα ούρα. Για εύρος δόσης 

μεταξύ 8 και 48 mg, περίπου το 85% της αρχικής δόσης ανακτάται από 

τα ούρα. Η έκκριση της ιδίας της betahistine από τα ούρα ή τα 

κόπρανα είναι ελάσσονος σημασίας. Σε όλο το εύρος των 8-48 mg από 

του στόματος δόσεων οι ρυθμοί ανάκτησης είναι σταθεροί 

υποδεικνύοντας ότι οι φαρμακοκινητικές παράμετροι της betahistine 

είναι γραμμικές και υποδηλώνοντας έτσι ότι η εμπλεκόμενη μεταβολική 

οδός δεν είναι κορεσμένη. Η τιμή Cmax μεταγευματικά είναι χαμηλότερη 

σε σύγκριση με την κατάσταση νήστεως. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, 

η ολική απορρόφηση της betahistine είναι παρόμοια, υποδηλώνοντας 

ότι η λήψη τροφής επιβραδύνει -μόνον - την απορρόφηση της 

betahistine. 

 

 

5.3. Προκλινικά Στοιχεία Ασφάλειας 

Σε από του στόματος χορήγηση διϋδροχλωρικής betahistine επί 3 

μήνες μέχρι και ή άνω των 250 mg/kg σε σκύλους ή επίμυες 

αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Ανεπιθύμητες 

ενέργειες στο νευρικό σύστημα σημειώθηκαν σε σκύλους και 

κυνοπίθηκους μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σε δόσεις 120 mg/kg ή 

περισσότερο. Έμετος παρατηρήθηκε σε δόσεις πάνω από τα 300 mg/kg 

ή 120 mg/kg, μετά την από του στόματος ή ενδοφλέβια χορήγηση 

αντίστοιχα, σε σκύλους και σποραδικά σε κυνοπίθηκους. 

Η betahistine δεν έχει καμία μεταλλαξογόνο επίδραση. 
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6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

6.1. Κατάλογος Εκδόχων 

 Δισκίo 8 & 16 mg/tab 

--  88  mmgg//ttaabb::  

Lactose monohydrate, Maize starch, Polyvidone, Talc, Stearic acid, 

Erythrosine E 127 CI 45430. 
 

--  1166  mmgg//ttaabb::  

Lactose monohydrate, Maize starch, Polyvidone, Talc, Stearic acid, 

Silicon dioxide colloidal, Water purified. 
 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

Propylene glycol. 

 

 

6.2. Ασυμβατότητες 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

 

6.3. Χρόνος Ζωής 

 Δισκίo 8 & 16 mg/tab 

--  88  mmgg//ttaabb::  

4 (τέσσερα) χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν φυλάσσεται 

κλειστό, στην αρχική του συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες 

διατήρησης. 
 

--  1166  mmgg//ttaabb::  

3 (τρία) χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν φυλάσσεται κλειστό, 

στην αρχική του συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες διατήρησης. 
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 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

3 (τρία) χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν φυλάσσεται κλειστό, 

στην αρχική του συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες διατήρησης. 

 

 

6.4. Ιδιαίτερες Συνθήκες Φύλαξης 

Διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ≤ 25 °C. 

Να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά και έξω από το οπτικό τους πεδίο. 
 

 

6.5. Είδος και Περιεχόμενα του Περιέκτη 

 Δισκίo 8 & 16 mg/tab 

1. Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 50 δισκία 

συσκευασμένα ανά 10 σε blisters από PVC, PVDC και Aluminium foil 

και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. 

-&- 

2. Χάρτινο κουτί συσκευασίας το οποίο περιέχει 30 δισκία 

συσκευασμένα ανά 10 σε 3 blisters από PVC, PVDC και Aluminium 

foil και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. 
 

 Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 8 mg/ml 

Χάρτινο κουτί συσκευασίας με υάλινο καραμελόχρωμο φιαλίδιο το 

οποίο περιέχει 30 ml προϊόντος και ένα Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. 

 

 

6.6. Ιδιαίτερες Οδηγίες Απόρριψης 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 

σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Το ANTIVOM πόσιμες σταγόνες, διάλυμα δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να 

αραιώνεται σε ένα ποτήρι με νερό. 
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7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

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 

 

 

 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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