ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Androcur® 10 mg Δισκία
Cyproterone acetate
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 τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για εσάς. 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 τον φαρμακοποιό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1
Τι είναι το Androcur® και ποια είναι η χρήση του
2
Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Androcur®
3
Πώς να πάρετε το Androcur®
4
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5
Πώς να φυλάσσεται το Androcur®
6.
Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ANDROCUR® ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Androcur® είναι ένα ορμονικό παρασκεύασμα που παρεμποδίζει τη δράση των ανδρογόνων, τα
οποία είναι ορμόνες του φύλου που παράγονται κυρίως στους άντρες αλλά επίσης – σε μικρότερο
βαθμό – στις γυναίκες. Η δραστική ουσία είναι η οξική κυπροτερόνη.
Το Androcur® έχει ευνοϊκή επίδραση στις ανδρογονοεξαρτώμενες καταστάσεις, όπως υπερβολική
τριχοφυΐα στην υπερτρίχωση, απώλεια τριχών της κεφαλής (ανδρογενετική αλωπεκία) και αυξημένη
λειτουργία των σμηγματορροϊκών αδένων στην ακμή και στη σμηγματόρροια.
Επιπρόσθετα του Androcur®, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει ένα αντισυλληπτικό
προγεσταγόνου-οιστρογόνου, όπως το Gynofen 35®, ώστε να σας παρέχει αντισυλληπτική
προστασία και σταθεροποίηση του κύκλου. Κατά τη διάρκεια της συνδυασμένης θεραπείας, η
ωοθηκική λειτουργία αναστέλλεται. Αυτές οι αλλαγές είναι αναστρέψιμες μετά το τέλος της
θεραπείας.
Το Androcur® χρησιμοποιείται για τα εξής:
Μέσης βαρύτητας φαινόμενα αρρενοποίησης στη γυναίκα όπως:
• Μέσης βαρύτητας υπερτρίχωση (αύξηση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και το σώμα),
• Μέσης βαρύτητας ανδρογονοεξαρτώμενη απώλεια τριχών της κεφαλής (μέσης βαρύτητας
ανδρογενετική αλωπεκία),
• Βαριές και μέσης βαρύτητας μορφές ακμής και/ή σμηγματόρροιας.
Σε μέσης βαρύτητας μορφές ακμής και σμηγματόρροιας η συμπληρωματική χορήγηση δισκίων
Androcur® ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ευνοϊκές επιδράσεις δεν έχουν παρατηρηθεί με άλλες
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θεραπείες και δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο με ένα αντισυλληπτικό
προγεσταγόνου-οιστρογόνου, όπως το Gynofen 35®.
2.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ANDROCUR®

Μην πάρετε το Androcur®:
Αν έχετε ή είχατε στο παρελθόν μηνιγγίωμα (ένα γενικά καλοήθη όγκο του ιστού ανάμεσα στον
εγκέφαλο και το κρανίο). Πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν έχετε αμφιβολία.
Μην πάρετε το Androcur® σε περίπτωση που πάσχετε από κάποια από τις καταστάσεις που
αναγράφονται παρακάτω. Εάν κάποια από αυτές σας αφορά, ενημερώστε τον γιατρό σας πριν
ξεκινήσετε να παίρνετε το Androcur®.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

σε περίπτωση που είστε έγκυος ή θηλάζετε
σε περίπτωση που πάσχετε από κάποια νόσο του ήπατος
σε περίπτωση που είχατε ιστορικό ίκτερου ή παρατεταμένου κνησμού κατά τη διάρκεια
προηγούμενης κύησης
σε περίπτωση που είχατε ιστορικό έρπητα της κυήσεως
σε περίπτωση που πάσχετε από κληρονομικές διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας που
συνοδεύονται από διαταραχή της έκκρισης της χρωστικής των ερυθρών αιμοσφαιρίων του
αίματος που ονομάζεται χολερυθρίνη («Σύνδρομο Dubin-Johnson» ή «Σύνδρομο Rotor»)
σε περίπτωση που έχετε ή είχατε στο παρελθόν εμφανίσει κακοήθη ή καλοήθη όγκο στο ήπαρ
σε περίπτωση που έχετε κάποια φθοροποιό πάθηση (πάθηση που προκαλεί μείωση ή απώλεια
της δύναμης)
σε περίπτωση που πάσχετε από βαριά χρόνια κατάθλιψη
σε περίπτωση που έχετε ή είχατε στο παρελθόν εμφανίσει κάποια διαταραχή που σχετίζεται
με την κυκλοφορία του αίματος: ιδιαίτερα στην περίπτωση καταστάσεων που σχετίζονται με
θρόμβωση (ο σχηματισμός θρόμβου από αίμα) στα αιμοφόρα αγγεία (διαδικασία
θρομβοεμβολής)
σε περίπτωση που πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη με βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία
σε περίπτωση που πάσχετε από δρεπανοκυτταρική αναιμία
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην οξική κυπροτερόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο
από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Αν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει ένα αντισυλληπτικό προγεσταγόνου-οιστρογόνου, όπως το
Gynofen 35®, σε συνδυασμό με το Androcur®, πρέπει να δίνεται επίσης προσοχή στις πληροφορίες
που περιέχονται στις οδηγίες χρήσεως του επιπρόσθετου προϊόντος.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Androcur®
Το Androcur® δεν πρέπει να δίνεται πριν το τέλος της ήβης στα κορίτσια και στις εφήβους.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Androcur® δεν έχει τεκμηριωθεί σε κλινικές μελέτες σε
παιδιά και έφηβους κάτω των 18 ετών.
Ενημερώστε τον γιατρό σας σε περίπτωση που πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη, διότι αυτός / αυτή
μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει την αντιδιαβητική σας αγωγή. Αυτή η κατάσταση απαιτεί
αυστηρή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής με το Androcur® (βλ. επίσης
παράγραφο «Μην πάρετε το Androcur®»).
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Πριν αρχίσει η θεραπεία πρέπει να διεξάγεται λεπτομερής ιατρική και γυναικολογική εξέταση
(συμπεριλαμβανομένων των μαστών και κυτταρολογικού επιχρίσματος του τραχήλου) και να
αποκλείεται η κύηση.
Εάν κατά τη διάρκεια της συνδυασμένης θεραπείας με ένα αντισυλληπτικό προγεσταγόνουοιστρογόνου εμφανιστεί ελαφράς μορφής “μη αναμενόμενη” αιμορραγία κατά τις 3 εβδομάδες
λήψης των αντισυλληπτικών δισκίων, να μη διακόπτεται η λήψη τους. Ωστόσο, εάν η αιμορραγία
είναι σοβαρή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Επιπλέον, όταν είναι απαραίτητη η πρόσθετη χορήγηση ενός αντισυλληπτικού όπως το Gynofen
35®, πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή σε όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες χρήσεως
αυτού του προϊόντος.
Άλλα φάρμακα και Androcur®
Παρακαλείσθε να πείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σας έχουν χορηγηθεί χωρίς συνταγή.
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό σας αν παίρνετε άλλα φάρμακα που επηρεάζουν το ήπαρ, όπως:
•
•
•
•
•

κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, κλοτριμαζόλη (για μυκητιασικές λοιμώξεις)
ριτοναβίρη (για ιογενείς λοιμώξεις)
ριφαμπικίνη (για φυματίωση)
φαινυτοΐνη (για επιληψία)
το φυτικής προέλευσης φάρμακο St. John´s Wort

Υψηλές δόσεις Androcur® μπορεί να αναστείλουν ορισμένα ηπατικά ένζυμα, το οποίο μπορεί να
επηρεάσει τη δράση άλλων φαρμάκων.
Κύηση
Το Androcur® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης διότι αντενδείκνυται.
Θηλασμός
Το Androcur® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού διότι αντενδείκνυται.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Androcur®
Το Androcur® περιέχει 59,9 mg λακτόζης ανά δισκίο. Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως έχετε
δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ANDROCUR®

Πάρτε τα δισκία με λίγο υγρό μετά από γεύματα.
Εάν νομίζετε πως η δράση του Androcur® είναι είτε πολύ ισχυρή είτε πολύ ασθενής, επικοινωνήστε
με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
Εάν είστε έγκυος, δεν πρέπει να πάρετε το Androcur®. Συνεπώς, η περίπτωση της εγκυμοσύνης
πρέπει να αποκλείεται πριν την έναρξη της θεραπείας.
Η θεραπεία ξεκινά την 1η ημέρα του κύκλου (= 1η ημέρα της αιμορραγίας).
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Εφόσον δεν δόθηκαν άλλες οδηγίες, να λαμβάνεται καθημερινά 1 δισκίο Androcur®, από την 1η έως
την 15η ημέρα ενός κύκλου θεραπείας (= για 15 ημέρες). Επιπλέον, αυτές οι γυναίκες μπορεί να
λαμβάνουν ένα αντισυλληπτικό προγεσταγόνου-οιστρογόνου, όπως το Gynofen 35®, από την 1η έως
την 21η ημέρα του κύκλου, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη αντισυλληπτική προστασία και
σταθεροποίηση του κύκλου .
Ημέρα λήψης του δισκίου
1
15
21
  
7-ήμερο ►
ΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟ διάστημα ΟΟ►
χωρίς
δισκία
▀▀▀▀
1η ημέρα του κύκλου

▀▀▀▀
αιμορραγία

 1 δισκίο Androcur® 10 mg
Ο 1 δισκίο Gynofen 35®
Αν λαμβάνετε κυκλική συνδυασμένη θεραπεία, θα πρέπει να λαμβάνετε τα δισκία περίπου την ίδια
ώρα κάθε μέρα.
Υπάρχει ένα διάστημα 7 ημερών κατά το οποίο δεν λαμβάνονται δισκία, μετά από 21 ημέρες λήψης
των δισκίων Gynofen 35®. Κατά το διάστημα αυτό εμφανίζεται η αιμορραγία εκ διακοπής.
Ακριβώς 4 εβδομάδες (28 ημέρες) μετά την έναρξη του πρώτου κύκλου θεραπείας, ακριβώς την ίδια
ημέρα της εβδομάδας, ξεκινάει ο επόμενος κύκλος συνδυασμένης θεραπείας, ανεξάρτητα από το αν
η αιμορραγία έχει σταματήσει ή όχι.
Όταν ο γιατρός σας παρατηρήσει κλινική βελτίωση κατά τη διάρκεια συνδυασμένης θεραπείας με
ένα αντισυλληπτικό όπως το Gynofen 35®, θα πρέπει να δοκιμαστεί συνέχιση της θεραπείας μόνο με
το αντισυλληπτικό.
Μη εμφάνιση αιμορραγίας
Εάν, σε σπάνιες περιπτώσεις, δεν εμφανιστεί αιμορραγία, η λήψη των δισκίων θα πρέπει να
σταματήσει προσωρινά και θα πρέπει να λαμβάνεται συμβουλή γιατρού για να αποκλειστεί η κύηση
πριν ξαναρχίσει η λήψη των δισκίων.
Ηλικιωμένοι Ασθενείς (65 ετών και άνω)
Το Androcur® 10 mg είναι μόνο για χρήση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Μην πάρετε το Androcur® αν πάσχετε από ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο «Μην πάρετε το
Androcur®»).
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδηλώνουν την ανάγκη για προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς
με νεφρική δυσλειτουργία.
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Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Androcur® από την κανονική
Δεν υπάρχουν αναφορές βλαβερών επιδράσεων μετά τη λήψη πολλών δισκίων Androcur®.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Androcur®
Μην πάρετε το δισκίο Androcur® που παραλείψατε (μη διπλασιάζετε τις δόσεις ώστε να
αναπληρωθεί το ξεχασμένο δισκίο). Συνεχίστε να παίρνετε τα δισκία στην κανονική ώρα μαζί με το
αντισυλληπτικό προϊόν προγεσταγόνου-οιστρογόνου.
Εάν λαμβάνετε κυκλική συνδυασμένη θεραπεία με ένα αντισυλληπτικό όπως το Gynofen 35®, θα
πρέπει να λαμβάνετε το αντισυλληπτικό δισκίο (μαζί με το Androcur®) μια συγκεκριμένη ώρα της
ημέρας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το αντισυλληπτικό δισκίο τη συνηθισμένη ώρα, η λήψη πρέπει να γίνει το
αργότερο μέσα στις επόμενες 12 ώρες. Εάν ξεπεραστεί ο συνηθισμένος χρόνος λήψης για
περισσότερες από 12 ώρες, η αντισυλληπτική προστασία μπορεί να μειωθεί για τον αντίστοιχο
κύκλο. Συνιστάται να δίνεται προσοχή στις ειδικές σημειώσεις σχετικά με την αντισυλληπτική
αξιοπιστία και τις συστάσεις σε περίπτωση ξεχασμένων δισκίων που περιέχονται στις οδηγίες
χρήσεως του αντισυλληπτικού προϊόντος. Εάν δεν εμφανιστεί αιμορραγία μετά τον κύκλο αυτό,
πρέπει να αποκλειστεί η κύηση πριν ξαναρχίσει η λήψη των δισκίων.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Androcur®
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Androcur®, ενδέχεται να χειροτερέψουν οι αρχικές καταστάσεις
για την αντιμετώπιση των οποίων ο γιατρός σας συνταγογράφησε το Androcur®. Μην σταματήσετε
τη λήψη Androcur® εκτός αν σας το έχει πει ο γιατρός σας. Αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε
το Androcur® θα πρέπει να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας.
Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Androcur® μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Έχει αναφερθεί εμφάνιση μηνιγγιωμάτων σε σχέση με την παρατεταμένη χρήση (έτη) του Androcur
σε δόσεις μεγαλύτερες ή ίσες των 25mg την ημέρα.
Ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως αν παρατηρήσετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα:
-

-

-

Γενικό αίσθημα αδιαθεσίας, πυρετός, ναυτία, εμετός, απώλεια της όρεξης, φαγούρα σε όλο το
σώμα, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, σκουρόχρωμα ούρα.
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι ενδείξεις τοξικότητας του ήπατος, συμπεριλαμβανομένης
φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα).
Έχουν παρατηρηθεί διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, μερικές από τις οποίες είναι σοβαρές
(ίκτερος, ηπατίτιδα [φλεγμονή του ήπατος]) σε ασθενείς σε θεραπεία με Androcur®. Οι
διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας είναι δοσοεξαρτώμενες και συνήθως αναπτύσσονται
αρκετούς μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Συνεπώς, ο γιατρός σας θα παρακολουθήσει
την ηπατική σας λειτουργία πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ειδικά αν υπάρχουν
συμπτώματα ή σημεία που να υποδηλώνουν τοξικότητα του ήπατος. Αν επιβεβαιωθεί η
τοξικότητα του ήπατος, ο γιατρός σας θα σταματήσει τη θεραπεία σας με το Androcur®.
Ασυνήθιστοι πόνοι στην άνω κοιλία που δεν εξαφανίζονται από μόνοι τους μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται να είναι σημάδια καλοηθών ή κακοήθων
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ηπατικών όγκων που μπορεί να οδηγήσουν σε εσωτερική αιμορραγία απειλητική για τη ζωή
(ενδοκοιλιακή αιμορραγία).
Ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες η συχνότητα δεν είναι γνωστή
καλοήθεις και κακοήθεις ηπατικοί όγκοι
αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία)
αύξηση βάρους
απώλεια βάρους
ηπατική λειτουργία μη φυσιολογική
ίκτερος
ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος)
καταθληπτική διάθεση
μειωμένη libido
αυξημένη libido
εσωτερική αιμορραγία (ενδοκοιλιακή αιμορραγία)
εξάνθημα
αναστολή ωορρηξίας
ευαισθησία μαστών
αιμορραγία εκ διαφυγής
Η ωορρηξία αναστέλλεται όταν το φάρμακο λαμβάνεται μαζί με Gynofen 35®, ώστε να
δημιουργείται κατάσταση στειρότητας.
Αν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει ένα αντισυλληπτικό όπως το Gynofen 35® σε συνδυασμό
με το Androcur®, πρέπει να δίνεται επίσης προσοχή στις ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες που περιέχονται στις οδηγίες χρήσεως του επιπρόσθετου προϊόντος.
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.
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5.
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Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤ 25◦C
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία
λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδα. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Androcur®
- Η δραστική ουσία είναι οξική κυπροτερόνη
Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg οξικής κυπροτερόνης
- Τα άλλα συστατικά είναι lactose monohydrate, starch maize, polyvidone 25000, silicon dioxide
colloidal (aerosil), magnesium stearate
Εμφάνιση του Androcur® και περιεχόμενο της συσκευασίας
Άσπρα έως ελαφρώς κιτρινωπά δισκία, με εγκοπή στη μία πλευρά, με ανάγλυφη την ένδειξη “BW”
μέσα σε κανονικό εξάγωνο στην άλλη πλευρά. Το δισκίο μπορεί να κοπεί σε δύο κομμάτια για
ευκολότερη κατάποση.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Κάτοχος ειδικής αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 0030 210 6187500
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο
Novagem Ltd
Τηλ. 00357 22483858
Παραγωγός
Bayer AG, Γερμανία ή Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Γερμανία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 07/2019

