
 

  

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 
 

LOBIVON 5 mg δισκία  
Νεµπιβολόλη  

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 
χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για εσάς. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Αν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε 
το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµη κι αν τα συµπτώµατά τους 
είναι ίδια µε τα δικά σας. 
- Αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό 
ή τον φαρµακοποιό ή την νοσοκόµα σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια 
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 
 
 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:1. Τι είναι το Lobivon και ποια είναι η χρήση του  
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lobivon 
3. Πώς να πάρετε το Lobivon 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το Lobivon 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το Lobivon και ποια είναι η χρήση του 
 
Το Lobivon περιέχει νεµπιβολόλη, ένα καρδιαγγειακό φάρµακο που ανήκει στην κατηγορία 
των  εκλεκτικών β-αποκλειστών (δλδ. µε εκλεκτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα). 
Εµποδίζει την αύξηση του καρδιακού ρυθµού και ελέγχει τη δυνατότητα άντλησης της 
καρδιάς. Επίσης, ασκεί διασταλτική δράση στα αιµοφόρα αγγεία, το οποίο βοηθά στην 
µείωση της αρτηριακής πίεσης. 
Το Lobivon χρησιµοποιείται για την θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). 
Το Lobivon επίσης χρησιµοποιείται για την θεραπεία της ήπιας και µέτριας χρόνιας 
καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς ≥ 70 ετών, επιπρόσθετα των άλλων θεραπειών. 
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Lobivon 
 
Μην πάρετε το Lobivon 
• Σε περίπτωση αλλεργίας στη νεµπιβολόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού 
του φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
• Αν έχετε µία  ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαταραχές :  
- χαµηλή αρτηριακή πίεση 
- σοβαρά προβλήµατα κυκλοφορίας στα άνω ή στα κάτω άκρα 
- πολύ αργό καρδιακό παλµό  (λιγότερους από 60 παλµούς το λεπτό)  
- ορισµένα άλλα σοβαρά προβλήµατα καρδιακού ρυθµού (π.χ. κολποκοιλιακό αποκλεισµό 

2ου και 3ου βαθµού, διαταραχές της αγωγιµότητας της καρδιάς)  
−    καρδιακή ανεπάρκεια, που µόλις εµφανίστηκε ή που επιδεινώθηκε πρόσφατα, ή αν 
λαµβάνετε θεραπεία για κυκλοφορικό σοκ λόγω οξείας καρδιακής ανεπάρκειας µε ενστάλαξη 
ενδοφλεβίως για να βοηθηθεί η λειτουργία της καρδιάς σας  
−   άσθµα  ή συριγµό (τώρα ή στο παρελθόν)  
−   φαιοχρωµοκύτωµα για το οποίο δεν λαµβάνετε θεραπεία, έναν όγκο ο οποίος βρίσκεται 
πάνω από τους νεφρούς (στα επινεφρίδια)  
−   ηπατική δυσλειτουργία  



 

  

−  διαταραχή του µεταβολισµού (µεταβολική οξέωση), π.χ., διαβητική κετοξέωση  
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν πάρετε το Lobivon. 
 
Ενηµερώστε τον γιατρό σας αν έχετε ή αν εµφανίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα: 
- µη φυσιολογικό, αργό καρδιακό παλµό  
- έναν τύπο πόνου στο στήθος λόγω ξαφνικής κράµπας στην καρδιά, που  

ονοµάζεται στηθάγχη Prinzmetal  
- χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που δεν αντιµετωπίζεται 
-  καρδιακό αποκλεισµό 1ου βαθµού (είδος ήπιας βλάβης της αγωγιµότητας της  

καρδιάς που επηρεάζει τον καρδιακό ρυθµό)  
-  πτωχή κυκλοφορία στα άνω ή στα κάτω άκρα, π.χ. νόσος  ή σύνδροµο  

Raynaud, πόνους παρόµοιους µε κράµπες στο περπάτηµα  
-  παρατεταµένα προβλήµατα του αναπνευστικού, 
-      διαβήτη: το φάρµακο αυτό δεν έχει επίδραση στην γλυκόζη αίµατος, αλλά     
           µπορεί να καλύψει τις προειδοποιητικές ενδείξεις µιας υπογλυκαιµίας (π.χ.    
            αίσθηµα παλµών, γρήγορος καρδιακός παλµός).  
-   υπερθυρεοειδισµό:  αυτό το φάρµακο µπορεί να καλύψει τις ενδείξεις της µη 

φυσιολογικής ταχυπαλµίας που οφείλονται σε αυτή την κατάσταση 
-       αλλεργία : αυτό το φάρµακο µπορεί να εντείνει την αντίδραση στη γύρη ή      
           άλλες ουσίες στις οποίες είστε αλλεργικός 
-          ψωρίαση (µία δερµατική νόσος µε ροζ λεπιδώδεις πλάκες) ή εάν πάσχατε από     

ψωρίαση 
-      αν πρέπει να υποβληθείτε σε επέµβαση, ενηµερώστε τον αναισθησιολόγο ότι  

λαµβάνετε το Lobivon πριν λάβετε την αναισθησία. 
 
Εάν έχετε σοβαρά προβλήµατα στα νεφρά µην λαµβάνετε το Lobivon για καρδιακή 
ανεπάρκεια και ενηµερώστε το γιατρό σας. 
 
Θα πρέπει να παρακολουθείστε τακτικά από έναν έµπειρο γιατρό στην αρχή της θεραπείας 
σας για την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 3). 
Αυτή η θεραπεία δεν πρέπει να διακοπεί απότοµα εκτός εάν σας το υποδείξει και το 
αξιολογήσει ο γιατρός σας (βλέπε παράγραφο 3). 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Λόγω έλλειψης δεδοµένων για τη χρήση του προϊόντος σε παιδιά και εφήβους, το Lobivon 
δεν συνιστάται για χορήγηση σε αυτούς. 
 
Άλλα φάρµακα και Lobivon  
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή 
µπορεί να πάρετε άλλα φάρµακα.  
 
Ενηµερώνετε πάντοτε τον γιατρό σας αν χρησιµοποιείτε ή λαµβάνετε οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω φάρµακα επιπλέον του Lobivon: 
- Φάρµακα για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ή φάρµακα για καρδιακά προβλήµατα 

(όπως αµιοδαρόνη, αµλοδιπίνη, σιµπενζολίνη, κλονιδίνη, διγοξίνη, διλτιαζέµη, 
δισοπιραµίδη, φελοδιπίνη, φλεκαϊνίδη, γουανφασίνη, υδροκινιδίνη, λασιδιπίνη, 
λιδοκαϊνη, µέθυλντοπα, µεξιλετίνη, µοξονιδίνη, νικαρδιπίνη, νιφεδιπίνη, νιµοδιπίνη, 
νιτρενδιπίνη, προπαφαινόνη, κινιδίνη, ριλµενιδίνη, βεραπαµίλη). 

- Ηρεµιστικά και θεραπείες για την ψύχωση (ψυχική πάθηση) π.χ. βαρβιτουρικά, 
(χρησιµοποιούνται επίσης για την επιληψία), φαινοθειαζίδες (λαµβάνεται επίσης για τον 
έµετο και τη ναυτία) και θειοριδαζίνη. 

- Αντικαταθλιπτικά π.χ. αµιτριπτιλίνη, παροξετίνη, φλουοξετίνη. 
- Φάρµακα που χρησιµοποιούνται για αναισθησία κατά τη διάρκεια επέµβασης 



 

  

- Φάρµακα για το άσθµα, τη ρινική συµφόρηση ή ορισµένες οφθαλµολογικές  
διαταραχές όπως το γλαύκωµα (αυξηµένη πίεση στα µάτια) ή για τη διαστολή  της κόρης 
(µυδρίαση). 

- Βακλοφαίνη (ένα αντισπασµωδικό φάρµακο). Αµιφοστίνη (ένα προστατευτικό φάρµακο 
που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου). 

 
Όλα αυτά τα φάρµακα συµπεριλαµβανοµένου και της νεµπιβολόλης µπορούν να επηρεάσουν 
την αρτηριακή πίεση και / ή  την καρδιακή λειτουργία. 
 
-  Φάρµακα για την θεραπεία των υπερβολικών οξέων του στοµάχου ή του έλκους 
(αντιόξινα): θα πρέπει να λαµβάνεται το Lobivon  κατά την διάρκεια του γεύµατος και το 
αντιόξινο ανάµεσα στα γεύµατα. 
 
Το Lobivon µε τροφή και ποτό 
Παρακαλώ αναφερθείτε στην παράγραφο 3. 
 
Κύηση και θηλασµός 
Το Lobivon δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν είναι 
απολύτως απαραίτητο.  
∆εν συνιστάται η χρήση του κατά τον θηλασµό. 
 
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. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων  
Το φάρµακο αυτό µπορεί να προκαλέσει ζάλη ή κούραση. Αν σας επηρεάζει, µην οδηγείτε 
και µη χειρίζεστε µηχανήµατα.  
 
Το Lobivon περιέχει λακτόζη 
Αυτό το προϊόν περιέχει λακτόζη. Αν γνωρίζετε από τον γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε 
ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µαζί του πριν πάρετε αυτό το φάρµακο. 
 
Το φάρµακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο,  είναι αυτό που 
ονοµάζουµε «ελεύθερο νατρίου» 
3. Πως να πάρετε το Lobivon 
 
Πάντοτε να παίρνετε το φάρµακο αυτό αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  
 
Το Lobivon µπορεί να λαµβάνεται πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά το γεύµα, αλλά µπορείτε να 
το λαµβάνετε και ανεξάρτητα από τα γεύµατα. Καλό είναι να λαµβάνετε το δισκίο µε λίγο 
νερό. 
 
Θεραπεία αυξηµένης αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) 
 
-  Η συνήθης δόση είναι 1 δισκίο την ηµέρα. Η δόση θα πρέπει να λαµβάνεται κατά 
προτίµηση την ίδια ώρα κάθε µέρα.  
 
-  Ηλικιωµένοι και ασθενείς µε διαταραχές των νεφρών ξεκινούν συνήθως µε ½ (µισό) δισκίο 
ηµερησίως. 
 
- Το θεραπευτικό αποτέλεσµα στην υπέρταση γίνεται εµφανές µετά από 1-2 εβδοµάδες 
θεραπείας. Περιστασιακά, το βέλτιστο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µόνο µετά από 4 
εβδοµάδες 



 

  

 
Θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 
 
- Η θεραπεία σας πρέπει να αρχίσει και να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από έναν 

έµπειρο γιατρό. 
- Ο γιατρός σας θα σας αρχίσει την θεραπεία µε ¼ (ένα τέταρτο) του δισκίου ηµερησίως.  

Αυτό µπορεί να αυξηθεί µετά από 1-2 εβδοµάδες στο ½ (µισό) δισκίο ηµερησίως, µετά 
στο 1 δισκίο ηµερησίως και µετά στα 2 δισκία  ηµερησίως µέχρι να επιτευχθεί η 
κατάλληλη για εσάς δοσολογία. Ο γιατρός, θα σας συνταγογραφήσει την κατάλληλη για 
εσάς δοσολογία σε κάθε στάδιο θεραπείας και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του. 

- Η µέγιστη συνιστώµενη δοσολογία  είναι 2 δισκία (10mg) ηµερησίως. 
- Όταν ξεκινήσετε τη θεραπεία και κάθε φορά που θα αυξάνεται η δόση σας θα πρέπει να 

βρίσκεστε υπό στενή παρακολούθηση για 2 ώρες από έναν έµπειρο γιατρό. 
- Ο γιατρός σας µπορεί να µειώσει την δόση εάν χρειαστεί 
- ∆εν πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία απότοµα επειδή µπορεί να επιδεινωθεί η καρδιακή 

ανεπάρκεια. 
- Ασθενείς µε σοβαρά νεφρικά προβλήµατα δεν πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 
- Να λαµβάνετε το φάρµακο µία φορά ηµερησίως, κατά προτίµηση την ίδια ώρα κάθε 

µέρα. 
 
Εάν σας έχει πει ο γιατρός να λαµβάνεται το ¼ (ένα τέταρτο) ή το ½ (µισό) του δισκίου 
ηµερησίως, παρακαλώ όπως αναφερθείτε στις ακόλουθες οδηγίες για τον τεµαχισµό του 
σταυρωτά-διχοτοµούµενου δισκίου. 
 
• Τοποθετείστε το δισκίο σε µία επίπεδη, σκληρή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι ή χώρο 

εργασίας), µε τις εγκοπές του δισκίου προς τα πάνω.  
• Σπάστε το δισκίο πιέζοντάς το µε τους δείκτες των χεριών σας τοποθετηµένους σε κάθε 

πλευρά της εγκοπής (εικόνα 1 και 2).   
• Το δισκίο κόβεται σε τέταρτα σπάζοντας τα µισά δισκία κατά τον ίδιο τρόπο (εικόνα 3 

και 4). 

Εικόνα 1 και 2 : τεµαχισµός του σταυρωτά-διχοτοµούµενου δισκίου Lobivon 5mg στο µισό. 
 
 
 
 



 

  

Εικόνα 3 και 4 : Τεµαχισµός του µισού σταυρωτά-διχοτοµούµενου δισκίου Lobivon 5mg σε 
τέταρτα. 
 
- Ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να συνδυάσει τα δισκία Lobivon µε άλλα 

φάρµακα για την θεραπεία της κατάστασής σας. 
- Να µην λαµβάνεται από παιδιά ή εφήβους. 
 
 
Αν πάρετε µεγαλύτερη δόση Lobivon από την κανονική 
 
Αν πάρετε κατά λάθος υπερβολική δόση του φαρµάκου, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον 
φαρµακοποιό σας αµέσως. Τα συχνότερα συµπτώµατα και ενδείξεις υπερδοσολογίας του 
Lobivon είναι αργός καρδιακός κτύπος (βραδυκαρδία), χαµηλή πίεση του αίµατος και πιθανή 
λιποθυµία (υπόταση), δύσπνοια όπως στο άσθµα (βρογχόσπασµος) και οξεία καρδιακή 
ανεπάρκεια.  
Περιµένοντας τον γιατρό σας, µπορείτε να λάβετε ενεργό άνθρακα (διατίθεται στα 
φαρµακεία). 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Lobivon 
 
Αν ξεχάσετε µία δόση του Lobivon, αλλά το θυµηθήκατε λίγο αργότερα, πάρτε τη δόση της 
ηµέρας, ως συνήθως. Ωστόσο, αν έχει περάσει µεγάλο διάστηµα (π.χ. αρκετές ώρες), και 
πλησιάζει η ώρα για την επόµενη δόση, παραλείψτε εντελώς τη δόση που ξεχάσατε και 
λάβετε την επόµενη προγραµµατισµένη, κανονική δόση τη συνήθη ώρα.  
Μην πάρετε διπλή δόση. Ωστόσο, αποφύγετε να παραλείπετε δόσεις επανειληµµένως.  
 
Αν σταµατήσετε να παίρνετε το Lobivon 
Πάντοτε να συµβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν διακόψετε τη θεραπεία µε το  Lobivon,  είτε 
το λαµβάνετε για υψηλή αρτηριακή πίεση είτε για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 
 
∆εν πρέπει να διακόψετε απότοµα τη θεραπεία µε το Lobivon επειδή αυτό µπορεί προσωρινά 
να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια.   Εάν είναι απαραίτητο να διακοπεί η θεραπεία µε 
το Lobivon για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, η ηµερήσια δόση θα πρέπει σταδιακά να 
µειωθεί, µειώνοντας τη δόση στο µισό, σε εβδοµαδιαία διαστήµατα. 
 
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. 
 
Όταν το Lobivon χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της αυξηµένης αρτηριακής πίεσης,  οι 
πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι: 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάζει µέχρι 1 στους 10 ανθρώπους): 
- κεφαλαλγία 
- ζάλη 
- κόπωση 
- µη φυσιολογικό αίσθηµα φαγούρας ή µυρµηκίασης  
- διάρροια 
- δυσκοιλιότητα 
- ναυτία 



 

  

- λαχάνιασµα 
- πρήξιµο στα χέρια ή στα πόδια. 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάζει µέχρι 1 στους 100 ανθρώπους): 
- βραδυκαρδία ή άλλες καρδιολογικές ανωµαλίες 
- υπόταση 
- πόνος παρόµοιος µε κράµπα κατά τη βάδιση 
- µη φυσιολογική όραση 
- ανικανότητα 
- αίσθηµα κατάθλιψης  
- δυσκολίες στη πέψη (δυσπεψία), αέρια στο στοµάχι ή στο έντερο, έµετος  
-    εξάνθηµα, φαγούρα 
- δύσπνοια όπως στο άσθµα, λόγω ξαφνικών σπασµών των µυών γύρω από τους αεραγωγούς 
(βρογχόσπασµος) 
- εφιάλτες. 
 
Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάζει µέχρι 1 στους 10,000 
ανθρώπους): 
- λιποθυµία 
-    επιδείνωση της ψωρίασης (δερµατική πάθηση µε λεπιδώδεις πλάκες). 
 
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε το Lobivon, οι ακόλουθες 
ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν αναφερθεί : 
- αλλεργικές αντιδράσεις σε όλο το σώµα, γενικευµένο δερµατικό εξάνθηµα (αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας) 
- ταχεία εµφάνιση πρηξίµατος στα χείλη, στα µάτια ή στη γλώσσα µε πιθανή ξαφνική 

δυσκολία στην αναπνοή (αγγειοοίδηµα). 
- είδος δερµατικού εξανθήµατος που διακρίνεται για ωχροκόκκινα κνησµώδη εξογκώµατα 

εξ’αλλεργικών ή µη αλλεργικών αιτιών (κνίδωση), 
 
Σε κλινικές µελέτες για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες 
ανεπιθύµητες ενέργειες:    
 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάζει περισσότερους από 1 στους 10 
ανθρώπους): 
- βραδυκαρδία 
- ζάλη 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάζει µέχρι 1 στους 10 ανθρώπους): 
- επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας 
- χαµηλή πίεση του αίµατος - υπόταση (όπως αίσθηµα  λιποθυµίας όταν σηκώνεστε 

απότοµα) 
- µη δυνατότητα ανοχής στο φάρµακο  
- ένα είδος ήπιας διαταραχής της καρδιακής αγωγιµότητας η οποία επηρεάζει τον καρδιακό 

παλµό (1ου βαθµού κολποκοιλιακή αγωγιµότητα)  
- πρήξιµο στα κάτω άκρα (όπως πρησµένοι αστράγαλοι)  
 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό ή φαρµακοποιό ή 
νοσοκόµο 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 συστήµατος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της 
αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου. 
 



 

  

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 
 
 
5. Πώς να φυλάσσετε το Lobivon 
 
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα 
παιδιά.   
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.  
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης η οποία αναφέρεται 
επάνω στο κουτί και στη συσκευασία κυψελών µετά τη ΛΗΞΗ. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η 
τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται εκεί. 
 
Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµατα.  
Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας για τον πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε 
πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.  
 
6.  Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Lobivon 
- Η δραστική ουσία είναι η νεµπιβολόλη.  Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg νεµπιβολόλης  (µε τη 
µορφή υδροχλωρικής νεµπιβολόλης: 2,5 mg d-νεµπιβολόλης και 2,5 mg l-νεµπιβολόλης). 
- Τα άλλα συστατικά είναι: λακτόζη µονουδρική, πολυσορβικό 80 (E433), υπροµελλόζη 
(E464), άµυλο αραβοσίτου, καρµελλόζη νατριούχος διασταυρούµενη (E468), κυτταρίνη 
µικροκρυσταλλική (E460), κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο (E551), µαγνήσιο στεατικό (E572)  
 
Εµφάνιση του Lobivon και περιεχόµενα της συσκευασίας 
Το Lobivon διατίθεται σε λευκά, στρογγυλά, σταυρωτά-διχοτοµούµενα δισκία,  σε 
συσκευασίες των 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 100 και 500 δισκίων. Τα δισκία κυκλοφορούν σε 
συσκευασία κυψελών (από PVC/αλουµίνιο) 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 
1, Avenue de la Gare, 
L-1611 Luxembourg 
Λουξεµβούργο 

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 
ΜΕΝΑRINI HELLAS AE 
Aν. ∆αµβέργη 7,  
104 45 Αθήνα 

Παρασκευαστής 
Berlin-Chemie AG 



 

  

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Γερµανία 
 
ή 
 
Menarini – Von Heyden GmbH  
Leipziger Strasse 7-13, 01097 – Dresden, Γερµανία 
 
ή 
 
Qualiphar  N.V. 
Rijksweg  9, 2880 Bornem, Βέλγιο 
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
Αυστρία Hypoloc 
Βέλγιο Nobiten 
Κύπρος Lobivon 
∆ανία Hypoloc 
Φιλανδία Hypoloc 
Γαλλία Temerit  
Γερµανία Nebilet 
Ελλάδα Lobivon 
Ιρλανδία Hypoloc 
Ιταλία Nebilox 
Ισλανδία Hypoloc 
Λουξεµβούργο Nobiten 
Νορβηγία Hypoloc 
Πορτογαλία Nebilet 
Ισπανία Lobivon  
Σουηδία Hypoloc  
Ολλανδία Nebilet  
Ηνωµένο Βασίλειο Hypoloc 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 09/2018 
 


