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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 

 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 70% v/v Δερματικό Διάλυμα 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 96% v/v Δερματικό Διάλυμα 

Αιθυλική αλκοόλη 
 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό 
το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 

 
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε 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 στον 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. 
-  

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
1. Τι είναι το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/ 

MEDIPLANTS 
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

 
 

1. Τι είναι το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS και ποια είναι η χρήση 
του 

 
Το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS περιέχει αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) και 
είναι εγκεκριμένο σε δύο περιεκτικότητες 70 % v/v ή 96 % v/v. Έχει βακτηριοκτόνο δράση και 
χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό του δέρματος, π.χ. πριν από την χορήγηση ενέσιμου σκευάσματος ή 
για την απολύμανση των χεριών νοσηλευτικού προσωπικού. 

 
 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 

 
Μην χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
- σε περίπτωση αλλεργίας στην αιθυλική αλκοόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά 

αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
- εάν έχετε ξηροδερμία, λόγω της αφυδάτωσης που προκαλεί η αλκοόλη στο δέρμα. 

 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Το φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. 
Να αποφεύγεται η επαφή με τους βλεννογόνους, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα, καθώς προκαλεί 
ερεθισμό. Σε περίπτωση επαφής να ξεπλένεται η περιοχή με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει 
να ζητείται ιατρική συμβουλή. 
Να αποφεύγεται η χρήση της αιθανόλης σε ανοικτές πληγές, καθώς καταστρέφει τα επιφανειακά 
μικρόβια και δημιουργεί λεπτό πήγμα κάτω από το οποίο δημιουργείται κατάλληλο υπόστρωμα για την 
ανάπτυξη των σπόρων των μικροβίων, τους οποίους η αιθανόλη δεν μπορεί να καταστρέψει. 
Το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση και απαγορεύεται η εσωτερική λήψη ή η 
χρησιμοποίησή του για παρασκευή φαρμακοτεχνικών μορφών. 
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Άλλα φάρμακα και ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
Δεν εφαρμόζεται. 
 

Το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS με τροφή και ποτό και 
οινοπνευματώδη 

Δεν εφαρμόζεται. 
 

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. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού εφόσον 
ακολουθούνται οι εγκεκριμένοι όροι χρήσης. 

 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
Το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 

 
 

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
 

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε 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. 
Για να έχουμε βακτηριοκτόνο δράση της αιθανόλης το δέρμα πρέπει να παραμείνει υγρό για 
τουλάχιστον 2 λεπτά. 
Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με εμποτισμένο βαμβάκι. 

 
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
από την κανονική 
Δεν εφαρμόζεται. 

 
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
Δεν εφαρμόζεται. 

 
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
Δεν εφαρμόζεται. 

 
 

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. 

 
Η παρατεταμένη και συνεχής χρήση της αιθανόλης μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή και ήπια 
δερματίτιδα. 
Η επαφή με τους βλεννογόνους μπορεί να δημιουργήσει εξελκώσεις στον επιθηλιακό ιστό. 

 
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, μέσω του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: 
+ 30 21 06549585, http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να 
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος 
φαρμάκου. 

http://www.eof.gr/
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5. Πώς να φυλάσσετε το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 

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

Διατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισμένη. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 οC. 
Φυλάσσετε μακριά από εστίες φωτιάς, καθώς το προϊόν είναι εύφλεκτο για τη συγκέντρωση 70% v/v 
και πολύ εύφλεκτο για τη συγκέντρωση 96% v/v. 

 
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη φιάλη μετά 
την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. 

 
Ρωτήστε το 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 
 

Τι περιέχει το ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS 
 

- Η δραστική ουσία είναι η Aιθυλική αλκοόλη. 
- Τα άλλα συστατικά είναι Κεκαθαρμένο ύδωρ για την περιεκτικότητα 70% v/v και Φθαλικός 

διαιθυλεστέρας για τις περιεκτικότητες 70% v/v και 96% v/v. 
 

Εμφάνιση του ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/MEDIPLANTS και περιεχόμενα της 
συσκευασίας 

 
Διάλυμα άχρωμο και διαυγές, σε πλαστικές φιάλες των 200 ml, 300 ml και 500 ml με πώμα 
ασφαλείας. 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 

MEDIPLANTS 
2ο χλμ Σερρών-Θεσ/νίκης 
62110, Σέρρες 
Τηλ. 23210 50856 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 
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