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Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίεςγια τον χρήστη 
 

Olartan-Plus (20+12,5)mg 
Olartan-Plus (20+25)mg 

∆ισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 
Olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide 

 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν 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 γι’αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά 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. 
- Αν 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. 
 
 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
1. Τι είναι το Olartan-Plus και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Olartan-Plus 
3. Πώς να πάρετε το Olartan-Plus 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το Olartan-Plus 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το Olartan-Plus και ποια είναι η χρήση του 
 
Το Olartan-Plus περιέχει δύο ουσίες που ονοµάζονται olmesartan medoxomil και 
υδροχλωροθειαζίδη, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία των υψηλών επιπέδων της 
αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). 
 

• Η Olmesartan medoxomil ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζεται 
“ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II ” η οποία µειώνει την 
αρτηριακή πίεση µέσω χαλάρωσης των αιµοφόρων αγγείων.  

 
• Η Υδροχλωροθειαζίδη ανήκει σε µία οµάδα ουσιών που ονοµάζεται θειαζιδικά 

διουρητικά «δισκία νερού» Μειώνει την αρτηριακή πίεση βοηθώντας το σώµα να 
αποβάλει τα επιπλέον υγρά κάνοντας τους νεφρούς να παράγουν περισσότερα ούρα. 

 
Θα σας χορηγηθεί Olartan-Plus εάν το Olartan (olmesartan medoxomil) µόνο του δεν ελέγχει 
επαρκώς την αρτηριακή πίεση.  Όταν χορηγηθούν µαζί, οι δύο δραστικές ουσίες του Olartan-
Plus βοηθούν περισσότερο στη µείωση της αρτηριακής πίεσης από ότι εάν χορηγηθούν 
ξεχωριστά. 
 
Μπορεί ήδη να λαµβάνεται φάρµακα για τη µείωση της αρτηριακής πίεσης αλλά ο γιατρός 
θέλει να σας χορηγήσει Olartan-Plus για µεγαλύτερη µείωσή της. 
 
Η υψηλή αρτηριακή πίεση µπορεί να ελεγχθεί µε φάρµακα όπως το Olartan-Plus δισκία.  Ο 
γιατρός σας πιθανόν να σας έχει ήδη προτείνει να κάνετε κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής 
σας προκειµένου να βοηθήσετε στην µείωση της αρτηριακής πίεσης (για παράδειγµα 
απώλεια βάρους, διακοπή του καπνίσµατος µείωση του αλκοόλ και µείωση της ποσότητας 
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του αλατιού στη διατροφή σας). Ο γιατρός σας επίσης θα σας παροτρύνει να ασκήστε 
τακτικά όπως µε περπάτηµα ή κολύµπι.  Είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθήσετε τις 
συµβουλές του γιατρού σας. 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Olartan-Plus 
 

Μην πάρετε το Olartan-Plus 

� Αν είστε αλλεργικοί στην olmesartan medoxomil ή στην υδροχλωροθειαζίδη, ή σε 
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρµάκου (αναφέρονται στην 
παράγραφο 6) ή σε ουσίες παρόµοιες µε την υδροχλωροθειαζίδη (σουλφοναµίδες) 

� Αν είστε περισσότερο από 3 µηνών έγκυος (Είναι επίσης καλύτερα να αποφύγετε το 
Olartan-Plusσε αρχικό στάδιο της κύησης-βλέπετε παράγραφο Κύηση). 

� Αν έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήµατα  
� Εάνεάν έχετε διαβήτη ή διαταραγµένη νεφρική λειτουργία και λαµβάνετε αγωγή µε 

έναένα φάρµακο που µειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη 
� Αν υποφέρετε από χαµηλό κάλιο, χαµηλό νάτριο, υψηλό ασβέστιο ή υψηλά επίπεδα 

ουρικού οξέος στο αίµα (µε συµπτώµατα ουρικής αρθρίτιδας ή πέτρα στους νεφρούς)  τα 
οποία δεν καλυτερεύουν  όταν βρίσκεστε σε θεραπεία 

� Αν υποφέρετε από σοβαρά ηπατικά προβλήµατα ή ίκτερο ή προβλήµατα ροής της χολής 
από την χοληδόχο κύστη (απόφραξη των χοληφόρων π.χ. χολόλιθοι) 

 
Αν πιστεύετε ότι έχετε κάποιο από αυτά, ή δεν είστε βέβαιος, µη λάβετε τα δισκία.  
Ενηµερώστε τον γιατρό σας και ακολουθήστε τη συµβουλή του. 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Olartan-Plus 

Πριν λάβετε αυτά τα δισκία, ενηµερώστε τον γιατρό σας, εάν λαµβάνετε οποιοδήποτε από 
τα παρακάτω φάρµακα, που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής 
πίεσης: 

• έναν αναστολέα ΜΕΑ (για παράδειγµα εναλαπρίλη, λισινοπρίλη, ραµιπρίλη), 
ιδιαίτερα αν έχετε νεφρικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τον διαβήτη. 

• αλισκιρένη 
  
Ο γιατρός σας µπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας  πίεση και 
την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίµα σας σε τακτά διαστήµατα.  
 
∆είτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Olartan Plus» 
 
Πριν λάβετε αυτά τα δισκία, ενηµερώστε τον γιατρό σας  αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω 
προβλήµατα υγείας: 
� Ήπια έως µέτρια νεφρικά προβλήµατα ή αν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε µεταµόσχευση 

νεφρού. 
� Ηπατικές παθήσεις 
� Καρδιακή ανεπάρκεια ή προβλήµατα µε τις βαλβίδες της καρδιάς ή το µυοκάρδιο. 
� Έµετο ή διάρροια η οποία είναι σοβαρή ή συνεχίζετε για αρκετές ηµέρες 
� Αν λαµβάνετε θεραπεία µε υψηλές δόσεις διουρητικών ή βρίσκεστε σε δίαιτα 

περιορισµένου άλατος. 
� Προβλήµατα µε τα επινεφρίδια (πχ πρωτοπαθή αλδοστερονισµό)  
� ∆ιαβήτη 
� Ερυθηµατώδη λύκο (ένα αυτοάνοσο νόσηµα) 
� Αλλεργίες ή άσθµα  
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Επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας αν εµφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
συµπτώµατα: 
 

• διάρροια που είναι σοβαρή, επίµονη και προκαλεί σηµαντική απώλεια βάρους. Ο 
γιατρός σας µπορεί να αξιολογήσει τα συµπτώµατά σας και να αποφασίσει σχετικά 
µε το πως θα συνεχίσει την αγωγή για την αρτηριακή σας πίεση. 

• µείωση της όρασης ή πόνος στο µάτι. Αυτά µπορεί να είναι συµπτώµατα αύξησης της 
πίεσης του µατιού και µπορεί να συµβεί µέσα σε ώρες έως εβδοµάδες από τη λήψη 
του Olartan Plus. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη βλάβη της όρασης, αν δεν 
αντιµετωπιστεί. 

 
Εάν βρίσκετε σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ίσως ο γιατρός σας θελήσει να σας 
βλέπει συχνότερα και να κάνετε κάποιον έλεγχο. 
 
Το Olartan-Plus µπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων των λιπιδίων στο αίµα και του 
ουρικού οξέος  (η αιτία της ουρικής αρθρίτιδας – επώδυνο πρήξιµο των αρθρώσεων).  Ο 
γιατρός σας πιθανόν να σας προτείνει να κάνετε τακτικά ανάλυση αίµατος.  
 
Τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών µπορεί να αλλάξουν. Ο γιατρός σας θα θέλει τακτικά να 
κάνετε εξετάσεις αίµατος για τον έλεγχο αυτών.  Ενδείξεις για τις αλλαγές των ηλεκτρολυτών 
είναι: δίψα, ξηρότητα στόµατος, µυϊκοί πόνοι ή κράµπες, κουρασµένοι µύς,  υπόταση, 
αίσθηση αδυναµίας, νωθρότητα, κούραση, υπνηλία ή ανησυχία, ναυτία, έµετος, µικρότερη 
ανάγκη για ούρηση, ταχυπαλµία.Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε αυτά τα 
συµπτώµατα. 
 
 Όπως ισχύει για όλα τα φάρµακα που µειώνουν την αρτηριακή πίεση, η υπερβολική µείωση 
αυτής σε ασθενείς µε διαταραχές της αιµατικής ροής της καρδιάς ή του εγκεφάλου είναι 
δυνατό να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Εποµένως, ο γιατρός 
σας θα ελέγξει προσεκτικά την αρτηριακή σας πίεση. 
 
Εάν πρόκειται να κάνετε εξετάσεις για τη λειτουργία του παραθυρεοειδούς, πρέπει να 
σταµατήσετε να λαµβάνετε το Olartan-Plus πριν κάνετε αυτές τις εξετάσεις.  
 
Εάν είστε αθλητικός τύπος, αυτό το φάρµακο θα µπορούσε να αλλάξει τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου anti-dope να τα κάνει θετικά. 
 
Θα πρέπει να το αναφέρετε στον γιατρό σας αν νοµίζετε ότι είστε  (ή υπάρχει πιθανότητα να 
µείνετε) έγκυος. Το Olartan-Plus δεν ενδείκνυται στα αρχικά στάδια της κύησης και δεν 
πρέπει να χορηγηθεί εάν είστε περισσότερο από 3 µηνών έγκυος, επειδή αυτό µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο έµβρυο εάν χρησιµοποιηθείσ΄αυτό το στάδιο. (βλέπε 
κεφάλαιο “Κύηση”). 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Το Olartan Plus δεν συνιστάται για παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. 
 
Άλλα φάρµακα και Olartan-Plus 
Ενηµερώστε τον γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή 
µπορεί να πάρετε άλλα φάρµακα.  
 
Ιδίως, ενηµερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρµακοποιό σας για οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω: 
• Άλλα αντιϋπερτασικά φάρµακα, καθώς η δράση του Olartan Plus µπορεί να αυξηθεί. 
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     Ο γιατρός σας µπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση σας ή/και να λάβει άλλες            
προφυλάξεις: 

Εάν παίρνετε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες  στην 
παράγραφο «Μην πάρετε το Olartan Plus» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»). 

 
� Φάρµακα το οποία µπορεί να µεταβάλλουν τα επίπεδα του καλίου στο αίµα εάν 

χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα µε το Olartan-Plus.   Αυτά περιλαµβάνουν:  
- Συµπληρώµατα καλίου (καθώς και υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο) 
- ∆ιουρητικά 
- Ηπαρίνη 
- Καθαρτικά 
- Στεροειδή 
- Φλοιοεπιµεφριδιοτρόπο ορµόνη (ACTH) 
- Καρβενοξολόνη 
- Νατριούχο πενικιλλίνη G  
- Ορισµένα παυσίπονα όπως ασπιρίνη ή σαλικυλικά 

 
� Λίθιο (φάρµακο που χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση διαταραχών της διάθεσης και 

ορισµένων τύπων κατάθλιψης) όταν χρησιµοποιείται παράλληλα µε το Olartan-Plus 
µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τοξικότητας του λιθίου. Αν πρέπει να λάβετε λίθιο, ο 
γιατρός σας θα µετρήσει τα επίπεδα του λιθίου στο αίµα σας. 

� Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα (ΜΣΑΦ), (φάρµακα που χρησιµοποιούνται για 
την ανακούφιση από τον πόνο, το οίδηµα και άλλα συµπτώµατα φλεγµονής, 
συµπεριλαµβονοµένης της αρθρίτιδας) που συγχορηγούνται µε το Olartan-Plus είναι 
δυνατό να αυξήσουν τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας. Η δράση του Olartan-
Plusµπορεί να ελαττωθεί από τα ΜΣΑΦ. 

� Υπνωτικά, ηρεµιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρµακα, χρησιµοποιώντας αυτά τα 
φάρµακα µαζί µε Olartan-Plus µπορεί να προκληθεί ξαφνική πτώση της αρτηριακής 
πίεσης όταν σηκώνεστε 

� Ορισµένα φάρµακα όπως η βακλοφαίνη και τουµποκουραρίνη, που χρησιµοποιούνται για 
την χαλάρωση των µυών 

� Αµιφοστίνη και µερικά άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του 
καρκίνου, όπως κυκλοφωσφαµίδη ή µεθοτρεξάτη. 

� Κολεστυραµίνη και κολεστιπόλη, φάρµακα για τη µείωση των λιπιδίων στο αίµα 
� Yδροχλωρικήκολεσεβελάµη, ένα φάρµακο που µειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης στο 

αίµα σας, καθώς η δράση του Olartan Plus µπορεί να ελαττωθεί. Ο γιατρός σας µπορεί να 
σας συµβουλεύσει να πάρετε το Olartan Plus τουλάχιστον 4 ώρες πριν την υδροχλωρική 
κολεσεβελάµη 

� Αντιχολινεργικοί παράγοντες, όπως ατροπίνη και βιπεριδίνη 
� Φάρµακα όπως θειοριζαδίνη, χλωροπροµαζίνη, λεβοµεπροµαζίνη, τριφλουοπεραζίνη, 

κυαµεµαζίνη, σουλπιρίδη, αµισουλπρίδη, πιµοζίδη, σουλτοπρίδη, τιαπρίδη, ντροπεριδόλη 
ή αλοπεριδόλη που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ορισµένων ψυχιατρικών 
διαταραχών 

� Ορισµένα φάρµακα όπως κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δυσοπιραµίδη, αµιοδαρόνη, σοταλόλη ή 
δακτυλίτιδα, που χρησιµοποιούνται για την θεραπεία καρδιακών προβληµάτων. 

� Φάρµακα όπως µιζολαστίνη, πενταµιδίνη, τερφεναδίνη, δοφετιλίδη, ιβουτιλίδη ή ενέσιµη 
ερυθροµυκίνη, τα οποία µπορούν να αλλάζουν τον καρδιακό ρυθµό. 

� Από του στόµατος αντιδιαβητικά, όπως µετφορµίνη ή ινσουλίνη, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µείωση του σακχάρου του αίµατος. 

� Β-αναστολείς και διαζοξίδη, φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη µείωση  της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης ή τη µείωση του σακχάρου του αίµατος, αντίστοιχα, επειδή το 
Olartan-Plus µπορεί να ενισχύσει την επίδρασή τους στο σάκχαρο του αίµατος  

� Μεθυλντόπα, ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής 
πίεσης. 
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� Φάρµακα όπως η νοραδρεναλίνη, που χρησιµοποιούνται για την αύξηση της αρτηριακής 
πίεσης και τον αργό καρδιακό ρυθµό 

� ∆ιφεµανίλη, χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του αργού ρυθµού της καρδιάς ή µειωµένη 
εφίδρωση. 

� Φάρµακα όπως η προβενεδίση, σουλφινπυραζόνη και αλλοπουρινόλη, που 
χρησιµοποιούνται για την ουρική αρθρίτιδα 

� Συµπληρώµατα ασβεστίου 
� Αµανταδίνη, ένα αντιϊικό φάρµακο 
� Κικλοσπορίνη, ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για να σταµατήσει η απόρριψη των 

µεταµοσχευµένων οργάνων 
� Ορισµένα αντιβιοτικά,  τετρακυκλίνες ή σπαρφλοξασίνη. 
� Αµφοτερικίνη, ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των µυκητιάσεων 
� Ορισµένα αντιόξινα, που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του στοµαχικού καύσου,  
όπως το υδροξείδιο αργιλίου µαγνησίου, καθώς η δράση του Olartan-Plus είναι  
δυνατό να ελαττωθεί ελαφρώς. 
� Σιζαπρίδη, χρησιµοποιείται για τη αύξηση της κίνησης των τροφίµων στο στοµάχι και το 

έντερο 
� Αλοφαντρίνη, χρησιµοποιείται για την ελονοσία. 
 
 
Το Olartan-Plus µε τροφή και ποτό 
 
Το Olartan-Plus  είναι δυνατό να ληφθεί µε ή χωρίς τροφή.  
 
Προσέξτε όταν πίνετε αλκοόλ ενώ λαµβάνετε το Olartan-Plus  γιατί µερικοί άνθρωποι 
νιώθουν ζάλη ή λιποθυµία. Εάν αυτό συµβεί σε εσάς, µην πίνετε αλκοόλ 
συµπεριλαµβανοµένων του κρασιού, της  µπύρας ή των αλκοολούχων αναψυκτικών.. 
 
Μαύροι ασθενείς 
Όπως ισχύει και µε άλλα παρόµοια φάρµακα, η αντιυπερτασική δράση του Olartan-Plus 
µπορεί να είναι ελαφρώς µικρότερη σε µαύρους ασθενείς. 
 
Κύηση και θηλασµός 
 
Κύηση  
Θα πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας αν νοµίζετε ότι είστε (ή πιθανώς θα µείνετε) 
έγκυος. Οι  γιατροί συνήθως συνιστούν να σταµατήσετε τη λήψη του Olartan-Plus πριν 
µείνετε έγκυος ή αµέσως µόλις µάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συµβουλέψουν να λάβετε 
άλλο φάρµακο αντί του Olartan-Plus. Το Olartan-Plus δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τριµήνου της κύησης  και δεν πρέπει να χορηγείται εάν είστε στο δεύτερο ή στο τρίτο 
τρίµηνο της κύησης επειδή µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο έµβρυο αν χορηγηθεί 
έπειτα από τους 3 πρώτους µήνες της εγκυµοσύνης.  
 
Θηλασµός 
Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή εάν πρόκειται να αρχίσετε να θηλάζετε.  Το 
Olartan-Plus δεν συνιστάται  για µητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας πρέπει να 
συστήσει µία άλλη θεραπεία για εσάς που επιθυµείτε να θηλάσετε. 
 
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. 
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Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων 
Είναι δυνατό να νιώθετε υπνηλία ή ζάλη ενώ λαµβάνετε φάρµακα για την αντιµετώπιση της 
υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αν συµβαίνει αυτό, µην οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε µηχανήµατα 
µέχρι να υποχωρήσουν τα συµπτώµατα. Συµβουλευτείτε το γιατρό σας. 
 
 
Το Olartan-Plus περιέχει λακτόζη: 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη (ένα είδος σακχάρου). Αν σας έχει 
ενηµερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε µερικά σάκχαρα, ενηµέρωστε το γιατρό 
σας πριν το πάρετε. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το Olartan-Plus 
 
Πάντοτενα παίρνετετο φάρµακο αυτόαυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν 
έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι ένα δισκίο Olartan-Plus (20+12,5) mg ηµερησίως. Εντούτοις, εάν 
η αρτηριακή σας πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς, ο γιατρός σας θα αποφασίσει να αλλάξετε τη 
δοσολογία σε ένα δισκίο Olartan-Plus (20+25) mg ηµερησίως.  
 
Καταπιείτε το δισκίο µε ένα ποτήρι νερό. Αν είναι δυνατό, λαµβάνετε την ηµερήσια δόση 
την ίδια ώρα κάθε µέρα, για παράδειγµα κατά την ώρα του πρωϊνού. Είναι σηµαντικό να 
συνεχίσετε να λαµβάνετε το Olartan-Plus µέχρι να σας συστήσει  ο γιατρός σας να το 
σταµατήσετε. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Olartan-Plus από την κανονική 
Αν λάβετε περισσότερα δισκία από τη συνήθη δόση ή αν ένα παιδί κατά λάθος καταπιεί 
µερικά, πηγαίνετε άµεσα στον γιατρό σας ή στο πλησιέστερο τµήµα επειγόντων και πάρετε 
µαζί το κουτί του φαρµάκου. 
 
Εάνξεχάσετε να πάρετε το Olartan-Plus 
Αν ξεχάσετε να λάβετε µία δόση, λάβετε την κανονική σας δόση την επόµενη µέρα κανονικά. 
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Olartan-Plus 
Έχει σηµασία η συνέχιση της λήψης του Olartan-Plus εκτός και αν ο γιατρός σας συστήσει τη 
διακοπή του. 
 
Εάνέχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον 
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
 
 
4.  Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες 
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονταισε όλουςτους ανθρώπους.  
 
Εντούτοις, µπορεί οι παρακάτω δύο ανεπιθύµητες ενέργειες να είναι σοβαρές: 
 
• Αλλεργικές αντιδράσεις οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν όλο το σώµα, µε εξοίδηση 

(οίδηµα) προσώπου, στόµατος ή / και λάρυγγα µαζί µε συνοδό κνησµό (φαγούρα) και 
εξάνθηµα µπορεί να συµβούν  σπάνια.  Αν συµβεί αυτό διακόψτε το Olartan-Plus και 
επικοινωνήστε άµεσα µε τον γιατρό σας. 
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• Το Olartan-Plus, µπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης πολύ χαµηλά σε 

ευαίσθητα άτοµα ή ως αποτέλεσµα αλλεργικής αντίδρασης. Ελαφρύς πονοκέφαλος ή 
λιποθυµία µπορεί να συµβούν σπάνια  Αν συµβεί αυτό διακόψτε το Olartan-Plus, 
επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας άµεσα και ξαπλώστε. 

 
Το Olartan-Plus είναι συνδυασµός δύο δραστικών ουσιών και οι ακόλουθες πληροφορίες  
πρώτα αναφέρουν τις άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα µε το 
συνδυασµό (εκτός αυτών που αναφέρονται άνωθεν) και, δεύτερον, εκείνες που είναι γνωστές 
για κάθε ένα από τα δραστικά συστατικά. 
 
Άλλες γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες του Olartan-Plus: 
 
Εάν αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες συµβούν, είναι συνήθως ήπιες και δεν χρειάζεται να 
διακόψετε τη θεραπεία. 
 
Συχνέςανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους):  
Ζάλη, αδυναµία, κεφαλαλγία, κούραση, πόνος στο στήθος,  οίδηµα των αστραγάλων, των 
άκρων ποδών, των κάτω άκρων, των άκρων χειρών ή των βραχιόνων. 
 
Όχι συχνέςανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους):  
Φτερούγισµα της καρδιάς (αίσθηµα παλµών),  εξάνθηµα, έκζεµα, ίλιγγος, βήχας, δυσπεψία,  
κοιλιακό άλγος, ναυτία, έµετος, διάρροια, µυϊκές κράµπες και µυϊκός πόνος, πόνος στις 
αρθρώσεις, πόδια και χέρια, οσφυαλγία, στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες, αίµα στα ούρα. 
 
Επίσης, έχουν παρατηρηθεί ορισµένες µεταβολές στα αποτελέσµατα εξετάσεων αίµατος και 
περιλαµβάνουν:  
Αυξηµένα επίπεδα λιπιδίων στο αίµα, αυξηµένα επίπεδα ουρικού οξέος ή ουρικό οξύ, αύξηση 
της κρεατινίνης, αύξηση ή µείωση των επιπέδων του καλίου  στο αίµα, αύξηση ή µείωση των 
επιπέδων του ασβεστίου, αύξηση του σακχάρου στο αίµα, αύξηση των επιπέδων της 
ηπατικής λειτουργίας.  
Ο γιατρός σας θα γνωρίζει για αυτά από την εξέταση αίµατος και θα σας ενηµερώσει σχετικά. 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους):  
Αίσθηµα αδιαθεσίας, διαταραχές συνείδησης, εξογκώµατα στο δέρµα  (ποµφοί), οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. 
 
Επίσης σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί ορισµένες µεταβολές στα αποτελέσµατα 
εξετάσεων αίµατος όπως: 
Αύξηση της ουρίας, µείωση των µέσων τιµών της αιµοσφαιρίνης και του αιµατοκρίτη. Ο 
γιατρός σας θα γνωρίζει για αυτά από την εξέταση αίµατος και θα σας ενηµερώσει σχετικά. 
 
Περισσότερες ανεπιθύµητες ενέργειες µε τη χρήση της olmesartan medoxomil ή 
υδροχλωροθειαζίδης χωριστά, αλλά όχι µε το Olartan-Plus ή µε υψηλότερη συχνότητα:  
 
Olmesartan medoxomil: 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους):   
Βρογχίτιδα, βήχας, ρινόρροια ή µπουκωµένη µύτη, πονόλαιµος, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, 
διάρροια, ναυτία γαστρεντερίτιδα, πόνος στις αρθρώσεις ή στα οστά, πόνος στην πλάτη, αίµα 
στα ούρα, λοίµωξη του ουροποιητικού, συµπτώµατα κρυολογήµατος, πόνος. 
 
Μερικές µεταβολές στα αποτελέσµατα εξετάσεων του αίµατος έχουν επίσης συχνά 
παρατηρηθεί και περιλαµβάνουν:  
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Αυξηµένα επίπεδα λιπιδίων στο αίµα, αύξηση της ουρίας στο αίµα ή ουρικό οξύ, αύξηση των 
επιπέδων της λειτουργίας του ήπατος και των µυών.  
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους):  
Γρήγορες αλλεργικές αντιδράσεις οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν όλο το σώµα και µπορεί 
να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήµατα καθώς επίσης και ταχεία πτώση της πίεσης του 
αίµατος η οποία µπορεί να  οδηγήσει σε λιποθυµία  (αναφυλακτικές αντιδράσεις), οίδηµα 
προσώπου,στηθάγχη (πόνος ή δυσάρεστο αίσθηµα στο στήθος, γνωστό ως στηθάγχη), 
αίσθηµα αδιαθεσίας, αλλεργικό δερµατικό εξάνθηµα, κνησµό, δερµατικό εξάνθηµα, 
εξογκώµατα του δέρµατος (ποµφοί) 
Μερικές µεταβολές στα αποτελέσµατα εξετάσεων του αίµατος έχουν επίσης σπάνια  
παρατηρηθεί και περιλαµβάνουν:  
Μειωµένο αριθµό ενός τύπου κυττάρων του αίµατος, γνωστά ως αιµοπετάλια 
(θροµβοκυτοπενία). 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους):  
Νεφρική δυσλειτουργία, έλλειψη ενέργειας. 
 
Μερικές µεταβολές στα αποτελέσµατα εξετάσεων του αίµατος έχουν σπάνια παρατηρηθεί   
και περιλαµβάνουν: 
Αύξηση των επιπέδων του καλίου στο αίµα. 
 
 
Υδροχλωροθειαζίδη: 
 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν πάνω από 1 στους 10 
ανθρώπους): 
Μεταβολές στα αποτέλεσµατα του αίµατος περιλαµβάνοντας : αύξηση των επιπέδων των 
λιπιδίων στο αίµα και του ουρικού οξέος. 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους): 
Αίσθηµα σύγχυσης, κοιλιακό άλγος,  ερεθισµός του στοµάχου, µετεωρισµός, διάρροια, 
ναυτία, έµετος, δυσκοιλιότητα, απέκκριση της γλυκόζης στα ούρα. 
 
Μερικές µεταβολές στα αποτελέσµατα εξετάσεων του αίµατος έχουν επίσης παρατηρηθεί και 
περιλαµβάνουν:  
Αύξηση των επιπέδων της κρεατινίνης αίµατος, της ουρίας, του ασβεστίου και σακχάρου, 
µειώση των επιπέδων του χλωρίου στο αίµα, του καλίου, του µαγνησίου. Αύξηση της 
αµυλάσης του ορού (υπεραµυλασαιµία). 
 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους):  
Μείωση όρεξης ή ανορεξία,σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, αναφυλακτικές δερµατικές 
αντιδράσεις (αντιδράσεις υπερευαισθησίας), επιδείνωση της προϋπάρχουσας µυωπίας, 
ερύθηµα, δερµατικές αντιδράσεις στο φως φαγούρα,  µοβ στίγµατα ή κηλίδες στο δέρµα 
λόγω µικρής αιµορραγίας (πορφύρα), δερµατικά εξογκώµατα (ποµφοί). 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους): 
Πρήξιµο και πόνο στους σιελογόνους αδένες, µείωση του αριθµού των λευκών αιµοπεταλίων, 
µείωση του αριθµού των αιµοπεταλίων στο αίµα, αναιµία, καταστολή του µυελού των οστών, 
ανησυχία, αίσθηµα κατάπτωσης ή κατάθλιψη, προβλήµατα ύπνου, απάθεια, µυρµήγκιασµα 
και µούδιασµα, σπασµοί, ξανθοψία, θάµβος όρασης, ξηροφθαλµία, καρδιακές αρρυθµίες, 
φλεγµονή των αιµοφόρων αγγείων, θρόµβωση ή εµβολισµός,  φλεγµονή των πνευµόνων, 
συσσώρευση υγρού στους πνεύµονες, φλεγµονή στο πάγκρεας, ίκτερος, λοίµωξη στη 
χοληδόχο κύστη,  συµπτώµατα ερυθυµατώδη λύκου όπως εξάνθηµα, αρθραλγίες και κρύα 
χέρια και δάκτυλα, αλλεργικές δερµατικές αντιδράσεις,  (αντιδράσεις υπερευαισθησίας), 
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φλύκταινες και απολέπιση του δέρµατος, διάµεσος νεφρίτιδα, πυρετός, µυϊκή αδυναµία 
(µερικές φορές µπορεί να προκληθεί µειωµένη κίνηση) 
 
Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 
ανθρώπους):  
∆ιαταραχές ηλεκτρολυτών που οδηγούν σε ασυνήθιστα χαµηλά επίπεδα του χλωρίου στο 
αίµα (υποχλωραιµική αλκάλωση), παραλυτικός ειλεός. 
 
Μηγνωστές ( η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα): 
Μείωση της όρασης ή πόνος στο µάτι (πιθανά σηµάδια οξέος γλαυκώµατος κλειστής γωνίας). 
 
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 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 φυλάσσεται το Olartan-Plus 
 
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα 
παιδιά. 
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 
Να µην χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξεως που αναφέρεται στο 
κουτί και στο blister, µετά την Ηµ.Ληξ.. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του 
µήνα που αναφέρεται εκεί. 
 
Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµατα. Ρωτείστε το 
φαρµακοποιό σας για το πώς µπορείτε να πετάξετετα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. 
Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Olartan-Plus 
Οι δραστικές ουσίες είναι: 
 
Olartan-Plus (20+12,5) mg: Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 20 mg 
olmesartan medoxomil και 12,5 mg υδροχλωροθειαζίδη. 
Olartan-Plus (20+25)mg: Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 20 mg 
olmesartan medoxomil και 25 mg υδροχλωροθειαζίδη. 
 
Ταλοιπάσυστατικάείναι 
Μicrocrystalline cellulose, lactose monohydrate*, low substituted hyprolose, hyprolose, 
magnesium stearate, titanium dioxide (E171), talc, hypromellose, iron (III) oxides (E172) 
 
* Βλέπε παραπάνω παράγραφο «Olartan-Plus περιέχει λακτόζη»  
 
Εµφάνιση τουOlartan-Plus και περιεχόµενο της συσκευασίας 
 
Τα Olartan-Plus (20+12,5 )mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 8.5 mm είναι 
χρώµατος ερυθροκίτρινου, στρογγυλά µε το «C22» στη µία πλευρά. 
Τα Olartan-Plus (20+25) mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 8.5 mm είναι 
χρώµατος ροζ , στρογγυλά µε το «C24» στη µία πλευρά. 
 
Τα δισκία Olartan-Plus διατίθενται σε συσκευασίες των 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 και 10x28 
δισκίων και σε blisters µεµονωµένων δόσεων των 10, 50 και 500  επικαλυµµένων µε λεπτό 
υµένιο δισκίων. 
Συσκευσία που κυκλοφορεί στην αγορά: ΒΤ x 28  
 
Πιθανώς να µην διατίθενται στην κυκλοφορία όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA 
1, Avenue de la Gare 
L- 1611 Luxembourg 
 
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
MENARINI HELLAS AE 
Αν. ∆αµβέργη 7,  
104 45 Αθήνα 
Τηλ. 210-8316111 
 
Παρασκευαστής 
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH 
81366 Mόναχο 
Γερµανία 
ή 
Berlin-Chemie AG 
12489 Berlin 
Γερµανία 
ή 
 
Menarini – Von Heyden GmbH  
Dresden, Γερµανία 



1.3.1.3. Package Leaflet 

 

 
 

 

 
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (EΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
Αυστρία Mencord Plus  
Βέλγιο Belsar Plus 
Γαλλία  Alteis Duo 
Γερµανία Votum plus 
∆ανία BenetorComp 
Ελλάδα Olartan-plus 
Eσθονία Mesar plus 
Ιρλανδία Omesar Plus 
Ισλανδία BenetorComp 
Ισπανία Ixia Plus 
Ιταλία Olprezide 
Κύπρος Olartan-plus 
Λετονία Mesar plus 
Λιθουανία Mesar plus 
Λουξεµβούργο Belsar Plus 
Μάλτα Omesar Plus 
Νορβηγία BenetorComp 
Ουγγαρία Laresin Plus 
Πολωνία  Revival Plus 
Πορτογαλία Olsar Plus  
Σλοβακία Tenzar Plus 
Σλοβενία Co-Tensiol 
Τσεχία Olmetec Plus H, Sarten Plus H 
Φινλανδία BenetorComp 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκεγια τελευταία φορά τον Μάϊο 2018 
 
 


