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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Arcalion


 200 mg, επικαλυμμένα δισκία. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

Σουλβουτιαμίνη 200 mg ανά επικαλυμμένο δισκίο 

 

Έκδοχα με γνωστές δράσεις: άνυδρη γλυκόζη, μονοϋδρική λακτόζη, σακχαρόζη και κίτρινο 

sunset FCF (E110) 

 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 

 

 

3.  ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

Επικαλυμμένο δισκίο. 

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 

 

Πιθανώς αποτελεσματικό για την συμπτωματική αγωγή της λειτουργικής εξασθένησης. 

 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

Δοσολογία: 

Στους ενήλικες: 1 έως 3 δισκία, συνήθως 2 δισκία ημερησίως με το πρωινό.                                                                      

 

Παιδιατρικός πληθυσμός: 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Arcalion σε παιδιά και εφήβους δεν έχει 

τεκμηριωθεί ως εκ τούτου το Arcalion δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους 

πληθυσμούς. 

   

Τρόπος χορήγησης: 

Από στόματος χρήση 

 

Η διάρκεια θεραπείας περιορίζεται σε 4 εβδομάδες. 

 

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 
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Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου καταθλιπτικού επεισοδίου, η σουλβουτιαμίνη δεν πρέπει να 

χορηγείται χωρίς παράλληλη χορήγηση ειδικής αντικαταθλιπτικής αγωγής. 

 

Αυτό το προϊόν περιέχει γλυκόζη, λακτόζη και σακχαρόζη. 

 

Λόγω της παρουσίας λακτόζης, οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας 

στη γαλακτόζη, με ανεπάρκεια λακτάσης κατά Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης – 

γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει sunset yellow FCF (E-110) και μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις (βλ. παράγραφο 4.8) 

 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 

αλληλεπίδρασης 
 

Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες αλληλεπιδράσεων με τη σουλβουτιαμίνη.  

Ταυτόχρονη χρήση θα πρέπει να γίνεται με προσοχή με:  

- Διουρητικά: αυξάνεται η απέκκριση της θειαμίνης (μεταβολίτης της σουλβουτιαμίνης) 

μέσω των ούρων  

- Νευρομυϊκοί αποκλειστές: οι επιδράσεις αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων μπορεί να 

αυξηθούν όταν συγχορηγούνται με θειαμίνη  (μεταβολίτης της σουλβουτιαμίνης) 

 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 
 

Κύηση 

Δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα δεδομένα (λιγότερα από 300 περιστατικά έκβασης της 

εγκυμοσύνης) από τη χρήση της σουλβουτιαμίνης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν 

κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις σχετικά με την αναπαραγωγική 

τοξικότητα  (βλέπε 5.3). 

Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση της σουλβουτιαμίνης κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

 

Γαλουχία 

Δεν είναι γνωστό αν η σουλβουτιαμίνη/μεταβολίτες εκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο 

κίνδυνος για τα έμβρυα ή τα νεογέννητα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η σουλβουτιαμίνη δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της γαλουχίας.  

 

Γονιμότητα 

Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την γονιμότητα.  

 

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 
 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί  συγκεκριμένες μελέτες σχετικά με την επίδραση στην οδήγηση 

και το χειρισμό μηχανών.  

 

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 

Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών 

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν και κατατάσσονται με βάση την 

ακόλουθη συχνότητα: πολύ συχνές (1/10), συχνές (1/100 έως <1/10), όχι συχνές (1/1000 
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έως <1/100), σπάνιες (1/10.000 έως <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). 

 

Κατηγορία / Οργανικό σύστημα Συχνότητα Προτιμώμενος όρος 

Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές Διέγερση 

Διαταραχές του νευρικού συστήματος  Όχι συχνές Κεφαλαλγία  

Τρόμος 

Διαταραχές του γαστρεντερικού  Όχι συχνές Ναυτία 

Έμετος 

Μη γνωστές Άλγος άνω κοιλιακής χώρας 

Διάρροια 

Διαταραχές του δέρματος και του 

υποδόριου ιστού 

Όχι συχνές Εξάνθημα 

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της 

οδού χορήγησης 

Όχι συχνές Αίσθημα κακουχίας 

 

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Λόγω της παρουσίας του sunset yellow FCF, υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων (βλ. 

παράγραφο 4.4).  

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 

τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 

πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 

284, 11562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:2132040380/337, Φαξ: 2106549585, Ιστότοπος:  

http://www.eof.gr.  

 

4.9 Υπερδοσολογία 

Συμπτώματα 

Σε περίπτωση μαζικής λήψης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί διέγερση με ευφορία και τρόμο 

των άκρων. Οι διαταραχές αυτές είναι  παροδικές. 

Διαχείριση 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του γιατρού, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συμπτωματική.  

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

http://www.eof.gr/
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Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία Kωδικός ATC: Α11DA02 Βιταμίνη B1, αμιγή 

Μηχανισμός Δράσης 

Το ARCALION περιέχει πρωτότυπη δραστική ουσία, αποτέλεσμα δομικών τροποποιήσεων 

επάνω στο θειαμινικό πυρήνα. Δηλαδή την προσθήκη διθειϊκού δεσμού, εισαγωγή λιπόφιλου 

εστέρα και άνοιγμα του θειαζολικού δακτυλίου. Οι παραπάνω τροποποιήσεις επεξηγούν: 

- τη λιποδιαλυτότητα που επιτρέπει γρήγορη απορρόφηση από το πεπτικό και διάβαση από 

τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό. 

- τον εξειδικευμένο νευροτροπισμό του προς το δικτυωτό σχηματισμό, το τόξο του Αμμών 

και την οδοντωτή έλικα καθώς και προς τα κύτταρα του Purkinje και τα σπειράματα του 

κοκκιώδους στρώματος στον παρεγκεφαλιδικό φλοιό, όπως έχει αποδειχθεί κατά την 

ιστοχημική δοκιμασία με φλουοροσκεϊνη, σε αντίθεση με τη θειαμίνη η οποία, κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες, δεν προκαλεί κανένα φθορισμό. 

 

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 

Στα πειραματόζωα: 

Η χορήγηση του Arcalion, επέφερε σαφή βελτίωση στο συντονισμό της κινητικότητας, καθώς 

και μία βελτίωση στην ανοχή κατά τη μυϊκή κόπωση, ιδιαίτερα στις δοκιμασίες όπου η 

κινητική καταστολή προκαλείται από νευροληπτικά. 

Το Arcalion βελτιώνει την αντίσταση του εγκεφαλικού φλοιού που έχει ευαισθητοποιηθεί 

από επαναλαμβανόμενες ανοξαιμίες και αυξάνει την εγρήγορση του πειραματόζωου. 

Η βελτίωση της κινητικής δραστηριότητας και της μνήμης στο υπό θεραπεία πειραματόζωο 

διαπιστώθηκε κατά τις ειδικές δοκιμασίες εκμάθησης. 

Στον άνθρωπο: 

Το Arcalion μελετήθηκε στη λειτουργική εξασθένηση με ελεγχόμενες δοκιμασίες (placebo ή 

προϊόντα αναφοράς), όπου χρησιμοποιήθηκαν ψυχομετρικά tests (Weschler), κλίμακες 

εκτίμησης (Middlesex Hospital Questionnary) και κλίμακα αυτό-εκτίμησης του Lipman με 

στατιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

Οι δοκιμές αυτές συνηγορούν υπέρ της αποτελεσματικότητας του Arcalion στη 

συμπτωματική αγωγή της λειτουργικής εξασθένησης. 

 

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

 

Απορρόφηση 

Η σουλβουτιαμίνη απορροφάται γρήγορα από το πεπτικό και η μέγιστη συγκέντρωσή της στο 

αίμα επιτυγχάνεται μία έως δύο ώρες μετά τη λήψη. Με το χρόνο, η πλασματική 

συγκέντρωση μειώνεται κατά τρόπο προοδευτικό.  

Κατανομή 
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Η σουλβουτιαμίνη κατανέμεται γρήγορα στον οργανισμό και προσκολλάται σημαντικά στις 

εγκεφαλικές δομές, όπως έχει παρατηρηθεί στο πειραματόζωο.  

Αποβολή 

Ο χρόνος ημίσειας ζωής κυμαίνεται γύρω στις 5 ώρες και η μέγιστη αποβολή από τα ούρα 

διαπιστώνεται 2 έως 3 ώρες μετά τη λήψη. 

 

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 

Η σουλβουτιαμίνη δεν έδειξε ιδιαίτερο κίνδυνο για κλινική χρήση με βάση τις οξείες, μικρής 

χρονικής διάρκειας και χρόνιες μελέτες τοξικότητας και  τοξικότητας στην αναπαραγωγική 

ικανότητα (σε μελέτες σε κυοφορούντες μύες, επίμυες και κόνικλους δεν εμφάνισε 

ενδεχόμενη τερατογονική δράση). Η σουλβουτιαμίνη δεν εμφάνισε μεταλαξιογόνο δράση 

στον έλεγχο Ames. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για καρκινογονοτοξική δράση.  

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 

Άμυλο αραβοσίτου, άμυλο αραβοσίτου ξηρανθέν, γλυκόζη άνυδρη, λακτόζη, στεατικό 

μαγνήσιο, τάλκης, όξινο ανθρακικό νάτριο, νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κηρός 

λευκός, διοξείδιο του τιτανίου (Ε171), CI 77891, αιθυλοκυτταρίνη, κίτρινο  FCF CI 15985  

λάκκα αργιλίου, ελαϊκή γλυκερόλη, πολυσορβικό 80, πολυβιδόνη, σακχαρόζη, κολλοειδές 

διοξείδιο του πυριτίου. 

 

6.2 Ασυμβατότητες 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.3 Διάρκεια ζωής 

3 έτη. 

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των <25C. 

 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

Κουτί των 20 δισκίων  

 

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. 

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

Φραγκοκλησιάς 7 

151 25 Μαρούσι 

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

8596/6-2-2007 

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 24 Φεβρουαρίου 1987 

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 6 Φεβρουαρίου 2017  

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  ΜΜ/ΕΕ 

 


