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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

ADENURIC 80 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
ADENURIC 120 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 

Φεβουξοστάτη 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρµακο. 
 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε µόνο για σας . ∆εν 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 έχετε οποιαδήποτε  ανεπιθύµητη ενέργεια ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
Αυτό περιλαµβάνει οποιαδήποτε  ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 
οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4. 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:  
 
1. Τι είναι το ADENURIC και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το ADENURIC 
3. Πώς να πάρετε το ADENURIC 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5 Πώς να φυλάσσεται το ADENURIC 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και άλλες πληροφορίες 
 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADENURIC ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 
Τα δισκία ADENURIC περιέχουν τη δραστική ουσία φεβουξοστάτη και χρησιµοποιούνται για την 
αντιµετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας που σχετίζεται µε την περίσσεια ενός χηµικού στο σώµα που 
ονοµάζεται ουρικό οξύ. Σε ορισµένα άτοµα, η ποσότητα ουρικού οξέος αυξάνεται σταδιακά στο αίµα 
και ενδέχεται να γίνει πολύ υψηλή για να παραµείνει διαλυτό. Όταν συµβαίνει αυτό, ενδέχεται να 
σχηµατιστούν κρύσταλλοι ουρικού οξέος µέσα και γύρω από τις αρθρώσεις και τους νεφρούς. Οι 
κρύσταλλοι αυτοί µπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιο, έντονο πόνο, ερυθρότητα, θερµότητα και 
διόγκωση σε µια άρθρωση (γνωστό ως επεισόδιο ουρικής αρθρίτιδας). Αν δεν αντιµετωπιστεί, 
µεγαλύτερες εναποθέσεις που ονοµάζονται τόφοι ενδέχεται να σχηµατιστούν µέσα και γύρω από τις 
αρθρώσεις. Αυτοί οι τόφοι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στις αρθρώσεις και τα οστά. 
 
Το ADENURIC λειτουργεί µειώνοντας τα επίπεδα ουρικού οξέος. ∆ιατηρώντας χαµηλά τα επίπεδα 
ουρικού οξέος µέσω λήψης ADENURIC άπαξ ηµερησίως σταµατά η σταδιακή αύξηση των 
κρυστάλλων, και µε το πέρασµα του χρόνου µειώνονται τα συµπτώµατα. ∆ιατηρώντας επαρκώς 
χαµηλά τα επίπεδα ουρικού οξέος για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί επίσης να 
συρρικνωθούν οι τόφοι. 
 
Τα δισκίαADENURIC 120mgχρησιµοποιούνται επίσης για την αντιµετώπιση και πρόληψη υψηλών 
επιπέδων ουρικού οξέος στο αίµα που µπορεί να εµφανιστούν όταν ξεκινάτετην λήψη 
χηµειοθεραπείας για καρκίνους του αίµατος. 
Όταν δίνεται χηµειοθεραπεία, τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφονται, και αναλόγως αυξάνονται τα 
επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίµα, εκτός και αν ο σχηµατισµός του ουρικού οξέος προληφθεί. 
 
Το ADENURICείναι για ενήλικες. 
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2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ADENURIC  
 
Μην πάρετε το ADENURIC: 
 
• Αν είστε αλλεργικός στη φεβουξοστάτηή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρµάκου 

(αναφέρεται στην παράγραφο 6) 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
 
Μιλήστε µε  τον γιατρό σας προτού ξεκινήσετε να παίρνετε το ADENURIC: 
• Εάν έχετε ή είχατε καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιακά προβλήµατα 
• Εάν έχετε ή είχατε νεφρική νόσο και/ή σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στην αλλοπουρινόλη 

(ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας) 
• Εάν έχετε ή είχατε ηπατική νόσο ή διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας 
• Εάν λαµβάνετε θεραπεία για υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος ως αποτέλεσµα  συνδρόµου Lesch-

Nyhan (µια σπάνια κληρονοµική κατάσταση στην οποία υπάρχει υπερβολικό ουρικό οξύ στο 
αίµα) 

• Εάν έχετε προβλήµατα θυρεοειδούς 
 
Εάν έχετε εµπειρία αλλεργικών αντιδράσεων µε τη ADENURIC, σταµάτηστε να λαµβάνετε αυτό το 
φάρµακο (βλέπε επίσης παράγραφο 4). 
Πιθανά συµπτώµατα αλλεργικών αντιδράσεων µπορεί να είναι : 
- Εξάνθηµα συµπεριλαµβανοµένου σοβαρής µορφής (π.χ. φλύκταινες, οζίδια, φαγούρα, 

αποφολιδωτική εξάνθηµα), κνησµός. 
- Πρήξιµο των άκρων ή του προσώπου 
- ∆υσκολία στην αναπνοή 
- Πυρετό µε διογκωµένους λεµφαδένες 
- Αλλά επίσης απειλητικές για τη ζωή αλλεργικές καταστάσεις µε καρδιακή και κυκλοφορική 

ανακοπή  
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν θα διακόψετε µόνιµα τη θεραπεία µε ADENURIC. 
 
Υπήρξαν σπάνιες αναφορές δυνητικά απειλητικά για τη ζωή δερµατικά εξανθήµατα (σύνδροµο 
Stevens-Johnson) µε τη χρήση της ADENURIC, που εµφανίζονται αρχικά ως κοκκινωπός στόχος, 
όπως κηλίδες ή κυκλικές κηλίδες συχνά µε κεντρική κυψέλη στον κορµό. Επίσης, µπορεί να 
περιλαµβάνει έλκη στο στόµα, στο λαιµό, στη µύτη, στα γεννητικά όργανα και επιπεφυκίτιδα 
(κόκκινα και πρησµένα µάτια). Το εξάνθηµα µπορεί να εξελιχθεί σε εκτεταµένες φουσκάλες ή 
απολέπιση του δέρµατος. 
Εάν έχετε αναπτύξει το σύνδροµο Stevens-Johnson µε τη χρήση φεβουξοστάτης, δεν πρέπει να 
ξεκινήσετε εκ νέου τη ADENURIC ανά πάσα στιγµή. Εάν αναπτύσσετε ένα εξάνθηµα ή αυτά τα 
δερµατικά συµπτώµατα, αναζητήστε αµέσως συµβουλή από το γιατρό και ενηµερώστε τον ότι 
παίρνετε αυτό το φάρµακο. 
 
Εάν αυτή τη στιγµή περνάτε ένα επεισόδιο ουρικής αρθρίτιδας (αιφνίδια έναρξη έντονου πόνου, 
ερυθρότητας, θερµότητας και διόγκωσης σε µια άρθρωση), περιµένετε µέχρι να υποχωρήσει το 
επεισόδιο ουρικής αρθρίτιδας προτού ξεκινήσετε για πρώτη φορά τη θεραπεία µε ADENURIC. 
 
Για ορισµένα άτοµα, τα επεισόδια ουρικής αρθρίτιδας ενδέχεται να αναζωπυρωθούν όταν ξεκινούν τη 
λήψη ορισµένων φαρµάκων που ελέγχουν τα επίπεδα ουρικού οξέος. ∆εν παθαίνουν όλοι εξάρσεις, 
αλλά µπορεί να παρουσιάσετε έξαρση ακόµα κι αν παίρνετε ADENURIC, και ιδιαίτερα κατά τις 
πρώτες εβδοµάδες ή µήνες της θεραπείας.Είναι σηµαντικό να συνεχίζετε να παίρνετε το ADENURIC 
ακόµα κι αν έχετε έξαρση, καθώς το ADENURIC εξακολουθεί να λειτουργεί για τη µείωση του 
ουρικού οξέος. Με το πέρασµα του χρόνου, οι εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας θα συµβαίνουν λιγότερο 
συχνά και θα είναι λιγότερο επίπονες εάν συνεχίζετε να παίρνετε το ADENURIC κάθε ηµέρα. 
 
Ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφεί συχνά άλλα φάρµακα, εάν απαιτείται, για να σας βοηθήσει να 
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αποτραπούν ή να θεραπευτούν τα συµπτώµατα των εξάρσεων (όπως ο πόνος και η διόγκωση σε µια 
άρθρωση). 
 
Σε ασθενείς µε πολύ υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος (π.χ. σε αυτούς που υποβάλλονται σε 
χηµειοθεραπεία καρκίνου), η θεραπεία µε φάρµακα που µειώνουν το ουρικό οξύ µπορεί να οδηγήσει 
στην αύξηση της ξανθίνης στην ουροφόρο οδό, µε πιθανές πέτρες, αν και αυτό δεν έχει παρατηρηθεί 
σε ασθενείς που θεραπεύονται µε το ADENURICγια το Σύνδροµο Λύσης Όγκου. 
 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας ζητήσει να κάνετε εξετάσεις αίµατος για να ελέγξετε ότι το ήπαρ σας 
λειτουργεί φυσιολογικά. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
 
Μη δίνετε το φάρµακο αυτό σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών επειδή η ασφάλεια και η 
αποτελεσµατικότητα δεν έχουν τεκµηριωθεί. 
 
 Αλλα φάρµακα και ADENURIC 
 
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, 
ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. 
 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να πείτε στο γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε φάρµακα που 
περιέχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες καθώς ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν µε το 
ADENURIC και ο γιατρός σας ενδέχεται να σκεφτεί τη λήψη απαραίτητων µέτρων: 
• Μερκαπτοπουρίνη (χρησιµοποιείται για τη θεραπεία καρκίνου) 
• Αζαθειοπρίνη (χρησιµοποιείται για τη µείωση της ανοσολογικής ανταπόκρισης) 
• Θεοφυλλίνη (χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του άσθµατος) 
 
Κύηση και θηλασµός 
 
∆εν είναι γνωστό εάν το ADENURIC µπορεί να βλάψει το αγέννητο παιδί σας. Το ADENURIC δεν 
πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. ∆εν είναι γνωστό εάν το ADENURIC 
µπορεί να περάσει στο ανθρώπινο µητρικό γάλα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε το ADENURIC εάν 
θηλάζετε, ή εάν σκοπεύετε να θηλάσετε. 
 
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, ή µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε, ρωτήστε το γιατρό ή 
τον φαρµακοποιό σας εάν µπορείτε να πάρετε αυτό το φάρµακο. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι µπορεί να νοιώσετε ζάλη, υπνηλία, θάµβος όρασης , αιµωδία ή µυρµηκίαση 
κατά τη θεραπεία και δεν θα πρέπει να οδηγείται ή να χειρίζεστε µηχανές εάν συµβεί αυτό. 
 
Το ADENURIC περιέχει λακτόζη 
 
Τα δισκία ADENURIC περιέχουν λακτόζη (ένα τύπο σακχάρου). Εάν σας έχουν πει ότι έχετε 
δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας προτού πάρετε αυτό το φάρµακο. 
 
 
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ADENURIC  
 
Πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρµακο σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
• Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο ηµερησίως. Το οπίσθιο τµήµα της συσκευασίας κυψέλης είναι 

σηµειωµένο µε τις ηµέρες της εβδοµάδας ώστε να σας βοηθήσει να ελέγξετε ότι έχετε πάρει µια 
δόση κάθε ηµέρα. 
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• Τα δισκία θα πρέπει να λαµβάνονται από το στόµα και µπορούν να λαµβάνονται µε ή χωρίς 
τροφή. 

 
Ουρική αρθρίτιδα 
Το ADENURIC είναι διαθέσιµο σε δισκίο είτε των 80 mg είτε των120 mg. Ο γιατρός σας θα σας 
χορηγήσει την περιεκτικότητα που είναι πιο κατάλληλη για εσάς.  
 
 
Συνεχίστε να παίρνετε το ADENURIC κάθε ηµέρα ακόµα κι αν δεν παρουσιάζετε έξαρση ή επεισόδιο 
ουρικής αρθρίτιδας. 
 
Πρόληψη και θεραπεία υψηλών επιπέδων ουρικού οξέος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χηµειοθεραπεία 
Το ADENURIC είναι διαθέσιµο ως 120 mg δισκίο. 
Ξεκινήστε να παίρνετε το ADENURIC δύο ηµέρες πριν από την έναρξη της χηµειοθεραπείας και 
συνεχίστε την χρήση του σύµφωνα µε την συµβουλή του γιατρού σας. Συνήθως η θεραπεία είναι 
µικρού χρονικού διαστήµατος. 
 
Η εγκοπή στο δισκίο των 80 mg υπάρχει µόνο για να σας βοηθήσει στη θραύση του δισκίου σε 
περίπτωση που δυσκολεύεσθε να το καταπιείτε ολόκληρο. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση ADENURIC από την κανονική 
 
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας ρωτήστε το γιατρό σας τι να κάνετε, ή επικοινωνήστε µε το 
πλησιέστερο τµήµα επειγόντων περιστατικών. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ADENURIC 
 
Εάν παραλείψατε µια δόση ADENURIC πάρτε τη µόλις το θυµηθείτε εκτός εάν είναι ώρα για την 
επόµενη δόση σας, και στην περίπτωση αυτή παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και πάρετε την 
επόµενη δόση τη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το ADENURIC 
 
Μην σταµατήσετε να παίρνετε το ADENURIC χωρίς τη συµβουλή του γιατρού σας ακόµα κι αν 
νοιώθετε καλύτερα. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το ADENURIC τα επίπεδα ουρικού οξέος σας 
µπορεί να ξεκινήσουν να αυξάνονται και τα συµπτώµατά σας ενδέχεται να επιδεινωθούν λόγω του 
σχηµατισµού νέων κρυστάλλων ουρικού οξέος µέσα και γύρω από τις αρθρώσεις και τους νεφρούς 
σας. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου ρωτήστε το γιατρό ή 
τον φαρµακοποιό σας. 
 
 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν 
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Σταµατήστε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακο και ενηµερώστε τον γιατρό σας αµέσως ή πηγαίνετε στο 
πλησιέστερο τµήµα επειγόντων εάν οι κάτωθι σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες συµβούν (µπορεί να 
επηρεάσουν  έως 1 στους 1000 ασθενείς), επειδή µία αλλεργική αντίδραση µπορεί να ακολουθήσει : 
• αναφυλακτικές αντιδράσεις, υπερευαισθησία στο φάρµακο (βλέπε παράγραφο 2 

«Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις») 
• δυνητικώς απειλητικά για τη ζωή δερµατικά εξανθήµατα που χαρακτηρίζονται από τη 

δηµιουργία  φυσαλίδων και απολέπιση του δέρµατος και στην εσωτερική επιφάνεια των 
κοιλοτήτων  του σώµατος, π.χ. στόµα, γεννητικά όργανα, επώδυνα έλκη στο στόµα και/ή στις 
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γεννητικές περιοχές, που συνοδεύονται από πυρετό, πονόλαιµο και κούραση (σύνδροµο 
Stevens-Johnson/ Τοξική Επιδερµική Νεκρόλυση), ή από διογκωµένους λεµφαδένες, διόγκωση 
ήπατος, ηπατίτιδα (έως και ηπατική ανεπάρκεια), αύξηση του αριθµού των λεµφοκυττάρων στο 
αίµα (φαρµακευτική αντίδραση µε ηωσινοφιλία και συστηµατικά συµπτώµατα Dress-
DrugReactionwithEosinophiliaandSystemicSymptoms) (βλέπε παράγραφο 2) 

• Γενικευµένο δερµατικό εξάνθηµα 
 
Οι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς):  
• µη φυσιολογικά αποτελέσµατα εξετάσεων ήπατος 
• διάρροια 
• πονοκέφαλος 
• εξανθήµατα (συµπεριλαµβανοµένου διαφόρων ειδών εξανθήµατα, παρακαλώ αναφερθείτε στις 

παραγράφους κάτωθι «όχι συχνές» και σπάνια) 
• ναυτία 
• αύξηση των συµπτωµάτων της αρθρίτιδας  
• τοπική διόγκωση λόγω κατακράτησης υγρών στους ιστούς (οίδηµα) 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω παρατίθενται κάτωθι. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς): 
• µειωµένη όρεξη, αλλαγή στα επίπεδα σακχάρου αίµατος (διαβήτης) του οποίου ένα σύµπτωµα 

µπορεί να είναι υπερβολική δίψα, αυξηµένα επίπεδα λιπιδίων αίµατος, αύξηση σωµατικού 
βάρους 

• απώλεια ερωτικής επιθυµίας 
• δυσκολία ύπνου, υπνηλία 
• ζάλη, αιµωδία,  µυρµηκίαση, µειωµένη ή αλλοιωµένη αίσθηση (υπαισθησία ή παραισθησία), 

αλλοιωµένη αίσθηση  γεύσης, µειωµένη αίσθηση όσφρησης(υποσµία) 
• µη φυσιολογικό ΗΚΓ, ακανόνιστος ή γρήγορος καρδιακός παλµός, αίσθηµα παλµών 

(ταχυπαλµία) 
• εξάψεις ή ερυθρίαση (π.χ. κοκκίνισµα του προσώπου ή του αυχένα), αυξηµένη αρτηριακή πίεση, 

αιµορραγία (αιµορραγία, παρατηρείται µόνο σε ασθενείς που παίρνουν χηµειοθεραπεία για 
διαταραχές του αίµατος) 

• βήχας, δυσκολία στην αναπνοή,   δυσφορία στο στήθος ή πόνος,  φλεγµονή των ρινικών διόδων 
και / ή του λάρυγγα (λοιµώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού), βρογχίτιδα 

• ξηροστοµία, κοιλιακός πόνος/δυσφορία ή αέρια, καύσος στοµάχου/δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, 
πιο συχνές κενώσεις, έµεττος, δυσφορία στοµάχου 

• κνησµός, κνίδωση, φλεγµονή,δυσχρωµατισµός του δέρµατος, µικρές κόκκινες ή µωβ κηλίδες 
στο δέρµα, µικρές επίπεδες κόκκικες κηλίδες στο δέρµα, κόκκινη περιοχή στο δέρµα που 
καλύπτεται µε µικρές συρρέοντα εξογκώµατα, εξάνθηµα, περιοχές ερυθρότητας και κηλίδες στο 
δέρµα,  άλλου τύπου δερµατολογικές καταστάσεις,µυϊκές κράµπες, µυϊκή αδυναµία, πόνος σε 
µύες/αρθρώσεις, θυλακίτιδα ή αρθρίτιδα (φλεγµονή αρθρώσεων συνήθως συνοδευόµενη από 
πόνο, διόγκωση ή/και δυσκαµψία), πόνος στα άκρα, πόνος στη πλάτη, µυϊκός σπασµός 

• αίµα στα ούρα, µη φυσιολογική συχνή ούρηση, µη φυσιολογικές εξετάσεις ούρων (αυξηµένο 
επίπεδο πρωτεϊνών στα ούρα), µείωση στην ικανότητα των νεφρών να λειτουργούν κανονικά 

• κόπωση, πόνος στο θώρακα, δυσφορία στο θώρακα. 
• Λίθοι στη χοληδόχο κύστη ή στο χοληδόχο πόρο (χολολιθίαση) 
•    αύξηση του επιπέδου διέγερσης της θυρεοειδούς ορµόνης (TSH) στο αίµα 
• αλλαγές στις εξετάσεις αίµατος ή στην ποσότητα των αιµοσφαιρίων ή των αιµοπεταλίων (µη 

φυσιολογικά αποτελέσµατα εξετάσεων αίµατος) 
• πέτρες στα νεφρά 
• Στυτικές δυσκολίες 

 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ασθενείς) είναι: 
• µυική βλάβη, µια κατάσταση η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να είναι σοβαρή.Μπορεί 

να προκαλέσει µυικά προβλήµατα και ιδιαίτερα, αν την ίδια στιγµή,  αισθάνεστε αδιαθεσία ή 
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έχετε υψηλή θερµοκρασία µπορεί να έχει προκληθεί από µη φυσιολογική µυική βλάβη. 
Επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας αµέσως αν αισθανθείτε µυικό πόνο, ευαισθησία, ή αδυναµία. 

• Σοβαρό οίδηµα των βαθύτερων στιβάδων του δέρµατος, ιδιαίτερα γύρω από τα χείλη, τα µάτια, 
τα γεννητικά όργανα, τις άκρες χείρες, τους άκρους πόδες ή τη γλώσσα, µε πιθανή ξαφνική 
δυσκολία στην αναπνοή 

• Υψηλό πυρετό σε συνδυασµό µε δερµατικό εξάνθηµα όπως της ιλαράς, διογκωµένους 
λεµφαδένες, διόγκωση ήπατος, ηπατίτιδα (έως και ηπατική ανεπάρκεια), αύξηση του αριθµού 
των λεµφοκυττάρων στο αίµα (λευκοκυττάρωση, µε ή χωρίς ηωσινοφιλία) 

• Ερυθρότητα του δέρµατος (ερύθηµα), διαφόρων µορφών εξανθήµατα (π.χ κνησµός, µε λευκές 
κηλίδες, µε φουσκάλες, µε φουσκάλες που περιέχουν πύον,  µε απολέπιση του δέρµατος, 
εξάνθηµα όπως της ιλαράς), εκτεταµένο ερύθηµα, νέκρωση, και ποµφολυγώδης αποκόλληση 
της επιδερµίδας και των βλεννογόνων µεµβρανών, µε αποτέλεσµα την απολέπιση και πιθανή 
σήψη (σύνροµο Steven-Johnson/Τοξική επιδερµική νεκρόλυση) 

• νευρικότητα 
• αίσθηµα δίψας 
• Εµβοές στα αυτιά 
• Θάµβος όρασης, µεταβολή της όρασης 
• Αλωπεκία 
• Εξέλκωση του στόµατος 
• Φλεγµονή στο πάγκρεας, συνήθη συµπτώµατα είναι κοιλιακό άλγος, ναυτία και έµετος 
• Αυξηµένη εφίδρωση 
• µείωση βάρους, αυξηµένη όρεξη, ανεξέλεγκτη απώλεια όρεξης (ανορεξία) 
• ∆υσκαµψία µυών και / ή αρθρώσεων 
• Ασυνήθιστα χαµηλά αιµοσφαίρια (λευκά ή ερυθρά αιµοσφαίρια) 
• Επείγουσα ανάγκη ούρησης 
• Αλλαγές ή µείωση της ποσότητας των ούρων που οφείλεται σε φλεγµονή στα νεφρά (διάµεση 

σωληναριακή νεφρίτιδα) 
• Φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα) 
• Κιτρίνισµα του δέρµατος (ίκτερος) 
• Ηπατική βλάβη 
• Αυξηµένα επίπεδα της κρεατινικής φωσφοκινάσης στο αίµα  (ένας δείκτης µυικής βλάβης) 
 
 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό,ήτονφαρµακοποιόσας. 
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 
συστήµατος αναφοράς  
 
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. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ADENURIC  
 
• Φυλάξτε αυτό το φάρµακο  σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 
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• Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί 
και την κυψέλη µετά τη ΛΗΞΗ. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που 
αναφέρεται. 

• Αυτό το φάρµακο δεν απαιτεί  ειδικές οδηγίες διατήρησης. 
 
Μην πετάτε οποιαδήποτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
6. Περιεχόµενο συσκευασίας και άλλες πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το ADENURIC 
 
Η δραστική ουσία είναι η φεβουξοστάτη. 
Κάθε δισκίο περιέχει 80 mg ή 120 mg φεβουξοστάτης. 
 
Τα άλλα συστατικά είναι: 
Πυρήνας δισκίου: λακτόζη µονοϋδρική, κυτταρίνη µικροκρυσταλλική, µαγνήσιο στεατικό, 
υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, καρµελλόζη νατριούχος διασταυρούµενη, ένυδρο κολλοειδές διοξείδιο του 
πυριτίου. 
Επικάλυψη µε λεπτό υµένιο: Opadry II yellow, 85F42129 που περιέχει: πολυβινυλική αλκοόλη, 
διοξείδιο τιτανίου (E171), πολυαιθυλενογλυκόλες 3350, τάλκη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E 172) 
 
Εµφάνιση του ADENURIC και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ADENURIC έχουν ανοικτό κίτρινο προς κίτρινο χρώµα και 
σχήµα καψακίου.  
Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 80 mg είναι σηµειωµένα στη µια πλευρά µε «80» και 
στην άλλη πλευρά µε µία εγκοπή. Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 120 mg είναι 
σηµειωµένα στη µια πλευρά µε «120».  
 
Το ADENURIC 80 mg και 120 mg είναι συσκευασµένα σε διαφανή (Aclar/PVC/Aluminium) κυψέλη 
των 14 δισκίων. 
 
Το ADENURIC 80 mg και 120 mg διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 14, 28, 42, 56, 84 και 98 
επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 
 
Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 
1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg 
Λουξεµβούργο 
 
Παραγωγός 
Patheon France 
40 boulevard de Champaret 
38300 Bourgoin Jallieu 
Γαλλία 
 
Ή 
 
Menarini – Von Heyden GmbH 
Leipziger Strasse7-13 
01097 Dresden 
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Γερµανία 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φάρµακο, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον 
τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
Menarini Benelux NV/SA 
Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545 

Lietuva 
UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI 
BALTIC” 
Tel: +370 52 691 947 
 

България 
“Берлин-Хеми/А. Менарини България” 
EООД 
тел.: +359 2 96 55 365 

Luxembourg/Luxemburg 
Menarini Benelux NV/SA 
Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545 
 

Česká republika 
Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika 
s.r.o. 
Tel: +420 267 199 333 
 

Magyarország 
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. 
Tel.: +36 23501301 

Danmark 
Pharmaprim AB  
Tlf: +468355933 
 
 

Malta 
Menarini International Operations Luxembourg 
S.A. 
Tel: +352 264976 
 

Deutschland 
Berlin-Chemie AG 
Tel: +49 (0) 30 67070 

Nederland 
Menarini Benelux NV/SA 
Tel: +32 (0)2 721 4545 
 

Eesti 
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 
Tel: +372 667 5001 

Norge 
Pharmaprim AB  
Tlf: +468355933 
 

Ελλάδα 
MENARINI HELLAS AE 
Τηλ: +30 210 8316111-13 

Österreich 
A. Menarini Pharma GmbH. 
Tel: +43 1 879 95 85-0 

España 
Laboratorios Menarini S.A. 
Tel: +34-93 462 88 00 

Polska 
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 566 21 00 

France 
MENARINI France 
Tél: +33 (0)1 45 60 77 20 

Portugal 
A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A. 
Tel: +351 210 935 500 

Hrvatska 
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. 
Tel : + 385 1 4821 361 
 

România 
Berlin-Chemie Α. Menarini S.R.L. 
Tel: +40 21 232 34 32 

Ireland 
A. Menarini Pharmaceuticals Ltd 
Tel: +353 1 284 6744 

Slovenija 
Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana 
Tel: +386 01 300 2160 
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Ísland 
Pharmaprim AB  
Sími: +468355933 
 

Slovenská republika 
Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR 
Tel: +421 2 544 30 730 

Italia 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 
s.r.l. 
Tel: +39-055 56801 
 

Suomi/Finland 
Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY 
Puh/Tel: +358 403 000 760 

Κύπρος 
MENARINI HELLAS AE 
Τηλ: +30 210 8316111-13 

Sverige 
Pharmaprim AB  
Tel: +468355933 
 

Latvija 
SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic 
Tel: +371 67103210 

United Kingdom 
A. Menarini Pharma U.K. S.R.L. 
Tel: +44 (0)1628 856400 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 10/2018 
 
Αλλες πηγές πληροφόρησης 
Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του 
ΕυρωπαϊκούΟργανισµού Φαρµάκων http://www.ema.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


