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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 

 

VERTIGO-VOMEX (80+50+40 ) mg υπόθετα 

 

Dimenhydrinate + Nicotinic sodium + Pyridoxine hydrochloride 

 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 

χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. 

 

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

- Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές. 

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 

- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα 

μετά από 7 ημέρες.  

 

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 

1. Τι είναι το Vertigo-Vomex και ποια είναι η χρήση του 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Vertigo-Vomex 

3. Πώς να πάρετε το Vertigo-Vomex  

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

5. Πώς να φυλάσσετε το Vertigo-Vomex  

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες  

 

 

1. Τι είναι το Vertigo-Vomex και ποια είναι η χρήση του 

 

Tο Vertigo-Vomex περιέχει τρία δραστικά συστατικά. Το πρώτο είναι η διμενυδρινάτη, το δεύτερο 

είναι το νικοτινικό νάτριο και το τρίτο είναι η υδροχλωρική πυριδοξίνη. Τα τρία συστατικά ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες φαρμάκων. Η διμενυδραμίνη ανήκει σε μια ομάδα που ονομάζονται 

αντιισταμινικά. Το νικοτινικό νάτριο ανήκει σε μια ομάδα που ονομάζονται περιφερικά 

αγγειοδιασταλτικά. Η υδροχλωρική πυριδοξίνη ανήκει στην ομάδα των βιταμινών. 

 

Tο Vertigo-Vomex είναι είναι ένα φάρμακο για τον ίλιγγο. 

Ο ίλιγγος αποτελεί δυσάρεστο αίσθημα που προκύπτει από τη διαταραχή της σχέσεως του σώματος 

με το χώρο. Συχνά οι ασθενείς εκφράζουν τη διαταραχή αυτή της ισορροπίας χρησιμοποιώντας όρους 

όπως ζάλη, σκοτοδίνη, αίσθημα περιστροφής, αστάθεια κ.α.  

Tο Vertigo-Vomex δρα ελαχιστοποιώντας τα συμπτώματα του ιλίγγου (αίσθηση ζάλης ή 

περιστροφής) και τη ναυτία (τάση για εμετό). Συγκεκριμένα, η διμενυδρινάτη δρα ενάντια στη ζάλη 

που προκαλείται εξαιτίας της κίνησης. Η πυριδοξίνη λόγω της δράσης της στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα χρησιμοποιείται για τη ναυτία και τη ζάλη που προκαλείται εξαιτίας της κίνησης. Το 

νικοτινικό νάτριο βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Ο συνδυασμός των τριών δραστικών 

συστατικών του Vertigo-Vomex είναι πιο αποτελεσματικός από ότι το καθένα ξεχωριστά. 

 
Tο Vertigo-Vomex χορηγείται επομένως για τη βραχυχρόνια θεραπεία των ιλίγγων καθώς και των 

συνοδών συμπτωμάτων, όπως έμετος, ναυτία, εφιδρώσεις κ.λ.π σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 

15 ετών και άνω. 

 

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά 

από 7 ημέρες. 

 
 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Vertigo-Vomex   
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Μην πάρετε το Vertigo-Vomex  

 σε περίπτωση αλλεργίας στη διμενυδρινάτη ή στη διφαινυδραμίνη, στο νικοτινικό νάτριο, στην 

υδροχλωρική πυριδοξίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου 

(αναφέρονται στην παράγραφο 6).  

 σε περίπτωση αλλεργίας σε οποιοδήποτε αντιισταμινικό (όπως αστεμιζόλη, χλωροφαινυραμίνη 

και τερφεναδίνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλεργία). Δεν πρέπει να πάρετε αυτό το 

φάρμακο, παρά μόνο εάν σας το πει ο γιατρός σας.  

 εάν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια ή έμφραγμα μυοκαρδίου.  

 εάν πάσχετε από επιληψία (κρίσεις με σπασμούς, με ή χωρίς απώλεια συνείδησης).  

 εάν πάσχετε από αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (αυξημένη πίεση στο κεφάλι π.χ. λόγω όγκου) 

 εάν πάσχετε από εκλαμψία.  

 εάν εμφανίζετε οξείες αιμορραγίες.  

 εάν πάσχετε από γλαύκωμα κλειστής γωνίας (αυξημένη πίεση στο μάτι). 

 εάν πάσχετε από πορφυρία (σπάνια, συνήθως κληρονομική, διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ποσότητα πορφυρίνης στα κόπρανα και στα ούρα).  

 εάν έχετε άσθμα.  

 εάν πάσχετε από ψυχικές διαταραχές που σας προκαλούν νευρική υπερδιέγερση. 

 εάν πάσχετε από έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου.  

 εάν πάσχετε από υψηλή αρτηριακή πίεση (αυξημένη πίεση στο αίμα). 

 εάν κάνετε αγωγή με λεβοντόπα (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη νόσο του Πάρκινσον). 

 εάν κάνετε κατάχρηση αλκοόλ (καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος) 

 εάν έχετε προβλήματα με τον προστάτη ή την ουρήθρα σας που να σας προκαλούν δυσκολία στην 

ούρηση 

 εάν πάσχετε από νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια (έχετε πρόβλημα με τα νεφρά ή το συκώτι σας)  

εάν είστε έγκυος. 

 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Vertigo-Vomex. 

 

Ειδικότερα, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο, εάν 

πάσχετε από: 

 υπέρταση ή υπόταση (υψηλή ή χαμηλή πίεση στο αίμα) 

 γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στο μάτι) 

 απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα (απόφραξη εντέρου) 

 υπερτροφία του προστάτη (διόγκωση του προστάτη) ή απόφραξη του ουροποιητικού 

(κατακράτηση ούρων) 

 υπερθυρεοειδισμό (υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα) 

 σοβαρή καρδιακή πάθηση όπως στεφανιαία νόσο, καρδιακή αρρυθμία, ισχαιμία μυοκαρδίου 

(ειδικά όταν κάνετε σωματική άσκηση ή βρίσκεστε σε μεγάλο υψόμετρο)  

 νόσο του Πάρκινσον 

 έλκος ή φλεγμονή στο στομάχι (γαστρίτιδα) ή στο δωδεκαδάχτυλο (έντερο) 

 προβλήματα με το συκώτι ή τα νεφρά 

 άσθμα ή σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ΧΑΠ, 

εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα) 

 ασθένεια ή διαταραχή του ήπατος ή των νεφρών  

 διαβήτη 

 

Η χρήση του Vertigo-Vomex μπορεί να επιδεινώσει τις παραπάνω καταστάσεις. Ο γιατρός σας θα 

αποφασίσει εάν μπορείτε να πάρετε αυτό το φάρμακο σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 

Επίσης, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν από τη λήψη αυτού του φαρμάκου: 

 εάν είστε άνω των 65 ετών 
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 εάν παίρνετε οποιαδήποτε φάρμακο που προκαλεί τοξικότητα στο αυτί (τότε παρουσιάζονται 

συμπτώματα όπως κουδούνισμα στα αυτιά, ζάλη ή ίλιγγο) όπως ορισμένα αντιβιοτικά 

(αμινογλυκοσίδες). 

 σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις ξανθίνες, όπως θεοφυλλίνη, αμινοφυλλίνη. 

 εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας όπως ναυτία, έμετο ή 

κοιλιακές κράμπες, δεδομένου ότι το φάρμακο αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη διάγνωση αυτής 

της ασθένειας.  

 Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε διαγνωστικές εξετάσεις του αίματος, ούρων, κλπ..., δεδομένου 

ότι μπορεί να μεταβάλλει τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών. 

 Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε δερματική δοκιμασία αλλεργίας, καθώς συνιστάται η διακοπή 

αυτού του φαρμάκου 72 ώρες πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, για να μην επηρεαστούν τα 

αποτελέσματά της.  

 

Ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο:  

 Εάν εμφανίσετε υπνηλία, αποφύγετε την οδήγηση και το χειρισμό μηχανημάτων. 

 Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. 

 Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο (ακόμα και με συννεφιά) και σε λαμπτήρες ακτινοβολίας U.V.A. 

(UV). 

 Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και εφαρμόστε μέτρα όπως επαρκή αερισμό και 

ενυδάτωση. 

 

Παιδιά και έφηβοι 

Tο Vertigo-Vomex δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. 

 

Άλλα φάρμακα και Vertigo-Vomex  

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να 

πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. 

 

Το Vertigo-Vomex μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα που παίρνετε ταυτόχρονα. 

  

Το Vertigo-Vomex μπορεί να σας κάνει να νιώσετε κουρασμένοι ή νυσταγμένοι, όταν λαμβάνεται 

ταυτόχρονα με οινόπνευμα ή με φάρμακα κατασταλτικά του ΚΝΣ, όπως τα φάρμακα που 

αναφέρονται παρακάτω, και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη δόση του Vertigo-Vomex ή να μην 

το πάρετε:  

• Βαρβιτουρικά (φάρμακα που λαμβάνονται συνήθως για να σας ηρεμήσουν)  

• Ναρκωτικά αναλγητικά (ισχυρά παυσίπονα όπως η μορφίνη)  

• Ηρεμιστικά όπως βενζοδιαζεπίνες (ένα είδος φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της 

κατάθλιψης και του άγχους) και υπνωτικά  

• Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του 

άγχους). 

 

Το Vertigo-Vomex μπορεί να αυξήσει τις επιδράσεις των ακόλουθων φαρμάκων:  

• Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως ιμιπραμίνη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης 

και του άγχους)  

• Ατροπίνη (ένα φάρμακο που χαλαρώνει τους μυς και χρησιμοποιείται συχνά σε μια εξέταση του 

ματιού σας) ή ατροπινικά φάρμακα  

• Εφεδρίνη (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του βήχα ή της βουλωμένης μύτης)  

• Προκαρβαζίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων ειδών καρκίνου)  

• Φάρμακα που λαμβάνονται για την μείωση της αρτηριακής πίεσης. 

 

Δεν θα πρέπει να πάρετε Vertigo-Vomex ταυτόχρονα με αντιαρρυθμικά φάρμακα (φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται για να διορθώσετε προβλήματα του ρυθμού της καρδιάς σας). 

 

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη δόση του Vertigo-Vomex ή να μην το πάρετε, εξαιτίας 

της διφενυδραμίνης που περιέχει, εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα: 
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- Αναισθητικά  

- Αντιβιοτικά της ομάδας αμινογλυκοσίδης και άλλα ωτοτοξικά φάρμακα (που μπορεί να επηρεάσουν 

το αυτί) (βλέπε ενότητα Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις) 

- Αντιπαρκινσονικά 

- Νευροληπτικά, όπως φαινοθειαζίνες, και αντισπασμωδικά (χρησιμοποιούνται για να καταστείλουν 

τη διέγερση και τη νευρομυϊκή υπερδραστηριότητα) 

- Φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία (αντιδράσεις στο δέρμα λόγω ευαισθησίας 

στο φως του ήλιου). 

 

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη δόση του Vertigo-Vomex ή να μην το πάρετε, εξαιτίας 

της πυριδοξίνης που περιέχει, εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα: 

- Λεβοντόπα (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη νόσο του Πάρκινσον) 

- Φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για επιληψία) 

- Αμιωδαρόνη (φάρμακο για την καρδιά) και άλλα φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν 

φωτοευαισθησία (αντιδράσεις στο δέρμα λόγω ευαισθησίας στο φως του ήλιου). 

- Αλτρεταμίνη και κυκλοφωσφαμίδη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο). 

- Πενικιλλαμίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για ρευματικές παθήσεις) 

- Υδραλαζίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για υπέρταση) 

- Αντιφυματικά φάρμακα (ισονιαζίδη, κυκλοσερίνη, αιθιοναμίδιο) 

- Αντισυλληπτικά από το στόμα 

- Ανοσοκατασταλτικά (όπως κορτικοστεροειδή, κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, κλπ.) που 

χρησιμοποιούνται στη μεταμόσχευση οργάνων. 

 

Το Vertigo-Vomex με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη 

Μην πίνετε αλκοόλ ενώ παίρνετε το Vertigo-Vomex.   

 

Κύηση και θηλασμός 

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

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 

 

Μην παίρνετε Vertigo-Vomex κατά την διάρκεια της κύησης και του θηλασμού. 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 

Το Vertigo-Vomex μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή μειωμένη ικανότητα αντίδρασης είτε σε 

συνιστώμενες δόσεις είτε σε περίπτωση χορηγήσεως υψηλών δόσεων και σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να αποφεύγεται η οδήγηση και ο χειρισμός μηχανημάτων. 

 

 

3. Πώς να πάρετε το Vertigo-Vomex   

 

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 

χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, 

ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.  

 

Δοσολογία 

Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας από 15 ετών και άνω 

Σε έντονη συμπτωματολογία ή για έναρξη θεραπείας: 

Η συνιστώμενη δόση είναι 1 υπόθετο 80 mg το πρωί και 1 το βράδυ. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να παίρνετε τα υπόθετα Vertigo-

Vomex σε συνδυασμό με τα καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης ως εξής: 

1 καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης το πρωί και 1 υπόθετο το βράδυ. 

 

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά 

από 7 ημέρες. Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία με το Vertigo-Vomex.  

Μην παίρνετε μεγαλύτερη δόση από τη συνιστώμενη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα η 

χαμηλότερη δόση που είναι αποτελεσματική. Η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί στο διπλάσιο 
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μόνο εάν κριθεί αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό. 

 

Εάν πάσχετε από ηπατική ή νεφρική νόσο, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό 

το φάρμακο, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστεί η δόση. 

 

Τρόπος χορήγησης 

Από το ορθό χρήση. 

 

Χρήση σε παιδιά 

Tο Vertigo-Vomex δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.  

 

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Vertigo-Vomex από την κανονική 

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν κατά λάθος πάρετε μεγαλύτερη 

δόση από το φάρμακό σας. Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις με Vertigo-Vomex δεν έχουν αναφερθεί.  

Αν όμως κατά λάθος ληφθεί μεγαλύτερη δόση του φαρμάκου, μπορεί να νιώσετε μεγάλη κούραση, 

ζάλη και τρέμουλο. Μπορεί να διασταλούν οι κόρες των ματιών σας και να μην μπορείτε να 

ουρήσετε. Το στόμα σας μπορεί να γίνει ξηρό, το πρόσωπό σας να κοκκινίσει, να ιδρώσετε, να έχετε 

ταχυκαρδία, πυρετό και πονοκέφαλο.  

Αν ληφθεί υπερβολική δόση του φαρμάκου, μπορεί να έχετε σπασμούς, παραισθήσεις, 

ψευδαισθήσεις, σύγχυση, ερεθισμό του στομάχου και του εντέρου με ναυτία, έμετο και διάρροια, 

διαταραχή των κινήσεων, υψηλή αρτηριακή πίεση, αίσθηση αστάθειας, διέγερση, νευρικότητα, και 

να δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε. Μπορεί να πέσετε σε κώμα (βαθιά κατάσταση απώλειας 

συνείδησης), να παρουσιάσετε μείωση της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας 

(καρδιοαναπνευστική κατάρρευση). Τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από 2 ώρες 

μετά την υπερδοσολογία. 

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ή τυχαίας κατάποσης, μεταβείτε αμέσως σε Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου και πάρτε τη συσκευασία μαζί σας για να δείξετε ποιο 

φάρμακο έχετε πάρει ή καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων (τηλέφωνο: 210 7793777), αναφέροντας 

το φάρμακο και την ποσότητα που καταναλώθηκε. 

 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Vertigo-Vomex  

Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση του Vertigo-Vomex, πάρτε την μόλις το θυμηθείτε. Εάν ωστόσο 

πλησιάζει η ώρα λήψης της επόμενης δόσης, παραλείψτε τελείως τη δόση που ξεχάσατε και πάρτε 

την επόμενη δόση στη συνηθισμένη ώρα.  

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 

 

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Vertigo-Vomex  

Μην σταματήσετε να παίρνετε το Vertigo-Vomex πριν σας το συστήσει ο γιατρός σας, γιατί είναι 

πιθανό να επανέλθουν τα συμπτώματα του ιλίγγου (ζάλη και αίσθηση περιστροφής) αν σταματήσετε 

τη θεραπεία πάρα πολύ σύντομα. 

 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή 

τον φαρμακοποιό σας. 

 

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

 

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν 

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται είναι: 

 

Υπνηλία (συμπεριλαμβανομένης της καταστολής, κόπωσης, εξασθένισης, ζάλης, σύγχυσης) κυρίως 

κατά την έναρξη της θεραπείας, ξηροστομία, πονοκέφαλος και πόνος στο στομάχι. Αυτές είναι 

συνήθως ήπιες και εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες, ακόμα και αν συνεχίσετε να παίρνετε το 

Vertigo-Vomex.  
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Επίσης, εφίδρωση, κοκκινίλες στο δέρμα, δυσπεψία, ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας), διάρροια, 

νευρικότητα, σπασμοί, μείωση της μνήμης, εμβοές (κουδούνισμα στο αυτί), παραισθήσεις, τρέμουλο, 

μειωμένη όραση, αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. δερματικές αντιδράσεις), ευαισθησία στο φως του 

ήλιου (μετά από έντονη έκθεση, μπορεί να εμφανιστεί κνίδωση, κνησμός και ερυθρότητα του 

δέρματος) και δυσκολία στην ούρηση. 

Μπορεί να μειωθούν τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, και/ή να μειωθούν σημαντικά τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, μώλωπες ή να γίνουν πιο πιθανές οι 

λοιμώξεις. Εάν πάσχετε από λοιμώξεις με πυρετό και σοβαρή επιδείνωση της γενικής υγείας σας, 

επισκεφθείτε το γιατρό σας και ενημερώστε τον για το φάρμακο που παίρνετε. 

 

Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν με αυτό το φάρμακο 

περιλαμβάνουν:  

υπερδιέγερση και ανησυχία ιδιαίτερα σε παιδιά με συμπτώματα όπως αϋπνία, νευρικότητα, σύγχυση, 

τρόμος, ευερεθιστότητα, ευφορία, παραλήρημα, αίσθημα παλμών, σπασμούς.  

Εξωπυραμιδικά συμπτώματα, ανεξέλεγκτες κινήσεις, γλαύκωμα κλειστής γωνίας ή επιδείνωση 

προϋπάρχοντος (ασθένεια των ματιών με αυξημένη πίεση του ματιού), έμετος, έλλειψη όρεξης, 

ίλιγγος, βουλωμένη μύτη και αυξημένο ιξώδες βλέννας στους βρόγχους που καθιστά δύσκολη την 

αναπνοή, κατακράτηση ούρων, σεξουαλική ανικανότητα, διαστολή της κόρης του ματιού, θολή ή 

διπλή όραση, μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων, πορφύρα (σπάνια διαταραχή, συνήθως 

κληρονομική, στην οποία αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα πορφυρίνης στα κόπρανα και στα ούρα), 

υπέρταση ή υπόταση (αύξηση ή μείωση της αρτηριακής πίεσης), ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών και/ή 

καρδιακές αρρυθμίες, έλλειψη φυλλικού οξέος, αίσθημα μυρμηγκιάσματος και μούδιασμα στα πόδια 

και τα χέρια, αϋπνία, αναπνευστικές δυσκολίες (άπνοια, δύσπνοια), καταστολή του θηλασμού, πόνος 

στο στήθος και μεγέθυνση του μαστού, μεταβολές των ηπατικών ενζύμων, ερύθημα, έκζεμα, 

δερματίτιδα, κνησμός, εξάψεις, ηπατικά προβλήματα, ,  πρόβλημα ισορροπίας, διαταραχές 

προσαρμοστικότητας, αδυναμία στα χέρια, θόλωση, μείωση της συγκέντρωσης, κυρίως στους 

ηλικιωμένους, , κνίδωση, οίδημα, οίδημα Quincke, αναφυλακτικό σοκ. 

 

Παιδιά και ηλικιωμένοι 

Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευαίσθητοι στην εμφάνιση πιθανών ΑΕ. 

 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: 213 2040380/337, Φαξ: 210 

6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να 

βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος 

φαρμάκου. 

 

 

5. Πώς να φυλάσσετε το Vertigo-Vomex   

 

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. 

 

Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη 

(blister) και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. 

 

Να φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25ºC. 

 

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον 

φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα 

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.    

 

 

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

http://www.eof.gr/
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Τι περιέχει το Vertigo-Vomex  

 

- Οι δραστικές ουσίες είναι: η διμενυδρινάτη, το νικοτινικό νάτριο και η υδροχλωρική 

πυριδοξίνη. Κάθε υπόθετο περιέχει 80 mg διμενυδρινάτης, 50 mg νικοτινικού νατρίου και 40 

mg υδροχλωρικής πυριδοξίνης. 

-        Τα άλλα συστατικά είναι: soya lecithin, hard fat as novata. 

 

Εμφάνιση του Vertigo-Vomex και περιεχόμενα της συσκευασίας 

 

Τα Vertigo-Vomex είναι υπόθετα υπόλευκου χρώματος συσκευασμένα σε πλαστικές θήκες των 5 

υποθέτων. Κάθε κουτί περιέχει 2 πλαστικές θήκες των 5 υποθέτων. 

 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 

 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας 

GALENICA A.E. 

Ελευθερίας 4 

145 64 Κηφισιά  

Τηλ. 210 5281700 

Fax. 210 5245939  

 

Παρασκευαστής 

Galenica AE  

3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Χαλκίδας Αθηνών,  

Γλύφα Χαλκίδας,  

Εύβοια 34100,  

Ελλάδα  

 

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 


