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ΡΙΦΑΞΙΜΙΝΗ

(Rifaximin)

Rifacol / Vianex

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIFACOL ®

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

1. Επικαλυµένα δισκία 200mg/tab

Kάθε δισκίο περιέχει:

Rifaximin 200mg

2. Koκκία για πόσιµο εναιώρηµα 100mg/5ml

Kάθε 5ml του εναιωρήµατος περιέχουν:

Rifaximin 100mg
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3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

1) Επικαλυµένα δισκία

2) Koκκία για πόσιµο εναιώρηµα

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
˜ Ηπατική εγκεφαλοπάθεια.˜ ∆ιάρροια των ταξιδιωτών.˜ Βαρειές περιπτώσεις λοιµώδους
γαστρεντερίτιδος από µικρόβια ευαίσθητα στη Rifaximin.˜ Προ και Μετεγχειρητική
αντισηψία του εντέρου σε χειρουργικές επεµβάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα.
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης

Τρόπος χορήγησης: Από το στόµα.

∆οσολογία

Συνιστώµενη δοσολογία σε ασθενείς µε λοιµώδεις γαστρεντερίτιδες και σε διάρρ
οια
τω
ν
ταξιδιωτών
.
- Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 800mg την ηµέρα (1 δισκίο κάθε 6 ώρες, σύνολο 4
δισκία).Παιδιά από 6-12 ετών: 600mg την ηµέρα
(1/2 δισκίο κάθε 6 ώρες ή 1 – 1 ½ κουταλάκι κάθε 6 ώρες).Παιδιά
από
2-6
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ετών
:
400mg την ηµέρα (1 κουταλάκι κάθε 6 ώρες ).
Το δοσολογικό σχήµα σε παιδιά : 10 – 20 mg ανά κιλό βάρους ηµερησίως µε µέγιστη
ηµερήσια δόση :
• 600 mg για παιδιά 6 – 12 ετών• 400 mg για παιδιά 2 - 6 ετών• Σε παιδιά µικρότερα των 2
ετών δεν συνιστάται
Συνιστώµενη δοσολογία σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια
- Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 1200mg την ηµέρα (2 δισκία κάθε 8 ώρες σύνολο
6 δισκία).Παιδιά από 6-12 ετών: 600-900mg την
ηµέρα (1 – 1 ½ δισκίο κάθε 8 ώρες).Παιδιά
από
2-6
ετών
:
300 - 600mg την ηµέρα (1 – 2 κουταλάκια κάθε 8 ώρες).
Η διάρκεια της θεραπείας σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ηµέρες. Στην
ηπατική εγκεφαλοπάθεια στην οποία συχνά απαιτούνται κύκλοι θεραπείας, πρέπει να
προηγείται διάστηµα 20-30 ηµερών ελεύθερο φαρµάκου πριν από κάθε κύκλο (ο οποίος δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ηµέρες). Ωστόσο, ο γιατρός θα καθορίσει τη δόση και τη
συχνότητα της χορήγησης ανάλογα µε την περίπτωση.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη Rifaximin ή σε άλλες ριφαµυκίνες.

Εντερική απόφραξη, ακόµα και µερική. Σοβαρά έλκη του γαστρεντερικού.

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
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Επαιδή οι περισσότερες περιπτώσεις λοιµώδους γαστρεντερίτιδος των παιδιών είναι
ιογενείς και αυτοπεριοριζόµενες το φάρµακο θα πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας
µικρότερης των 12 ετών, εαν κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό, µετά από
καλλιέργεια κοπράνων. Σε παρατεταµένη θεραπεία µε υψηλές δόσεις ή σε σοβαρές βλάβες
του εντερικού βλενογόννου, µικρή ποσότητα του φαρµάκου (<1%) ενδέχεται να
απορροφηθεί µε αποτέλεσµα τα ούρα να χρωµατίζονται κόκκινα. Αυτό οφείλεται
αποκλειστικά στη δραστική ουσία η οποία, όπως και τα περισσότερα αντιβιοτικά αυτής της
οµάδας (ριφαµυκίνες), έχει πορτοκαλέρυθρο χρώµα. Σε περίπτωση ανάπτυξης ανθεκτικών
στελεχών στη Rifaximin, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να χορηγηθεί η κατάλληλη
αγωγή. ∆εν συνιστάται η χορήγηση σε παιδιά.µικρότερα των 2 ετών.

4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα ή άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Λόγω της αµελητέας απορρόφησης της Rifaximin από το γαστρεντερικό σωλήνα (<1%), δεν
έχουν αναφερθεί συστηµατικές εκδηλώσεις που να οφείλονται σε φαρµακευτικές
αλληλεπιδράσεις.

4.6 Κύηση και γαλουχία

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της γαλουχίας, το Rifacol ® πρέπει να χορηγείται
µόνο εάν είναι απόλυτα απαραίτητο και κάτω από άµεση ιατρική παρακολούθηση.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων

Καµµία γνωστή.

4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες

Περιστασιακά ναυτία στην αρχή της θεραπείας η οποία υποχωρεί γρήγορα χωρίς να
απαιτηθεί διακοπή της θεραπείας. Σπάνια σε µακροχρόνια θεραπεία µε υψηλές δόσεις,
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µπορεί να εµφανισθούν κνιδωτικές δερµατικές αντιδράσεις.

4.9 Υπερδοσολογία

Τοξικολογικές και κλινικές µελέτες µε Rifaximin σε δόσεις µέχρι και 1600mg/ηµέρα έδειξαν
ότι η Rifaximin δεν προκαλεί ούτε τοπικές ούτε συστηµατικές ανεπιθύµητες ενέργειες. Σε
περίπτωση υπερδοσολογίας συνιστάται πλύση στοµάχου και χορήγηση κατάλληλης
υποστηρικτικής αγωγής.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Η Rifaximin είναι ένα ηµισυνθετικό παράγωγο της ριφαµυκίνης SV. Ασκεί βακτηριοκτόνο
δράση έναντι ευρέος φάσµατος βακτηριδίων που ευθύνονται για λοιµώξεις του
γαστρεντερικού συστήµατος:

Gram-αρνητικά:

Αερόβια: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, συµπεριλαµβανοµένων και των
εντερο-παθογόνων στελεχών, Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia
spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Helicobacter pylori.

Aναερόβια: Bacteroides spp. συµπεριλαµβανοµένου και του Bacteroides fragilis,
Fusobacterium nucleatum.

Gram-θετικά:
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Αερόβια: Streptococcus spp., Enterococcus spp. συµπεριλαµβανοµένου του Enterococcus
fecalis, Staphylococcus spp.

Aναερόβια: Clostridium spp. συµπεριλαµβανοµένων και των Clostridium difficile και
Clostridium perfigens, Peptostreptococcus spp.

H χορηγούµενη από το στόµα Rifaximin δεν απορροφάται σχεδόν καθόλου από το
γαστρεντερικό σύστηµα. Εποµένως, το αντιβιοτικό δρα τοπικά στο έντερο όπου
δηµιουργούνται υψηλές συγκεντρώσεις, ειδικότερα στο κόλον. Πράγµατι το φάρµακο ασκεί
αποτελεσµατική αντιβακτηριακή δράση και εκρίζωση των ευαίσθητων παθογόνων που
εντοπίζονται στον κατώτερο γαστρεντερικό σωλήνα Ετσι η Rifaximin αποκαθιστά τη
φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, εξαλείφει τη φλεγµονή µε αποτέλεσµα την ύφεση των
συµπτωµάτων. Επιπλέον, η αντιµικροβιακή δράση στο έντερο ελαττώνει την µικροβιακή
παραγωγή αµµωνίας και έτσι το φάρµακο επιδρά στην παθογένεση και συµπτωµατολογία
της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Η σχεδόν αµελητέα απορρόφηση από τον γαστρενετερικό
σωλήνα εξαλείφει τον κίνδυνο εµφάνισης συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών.
Πολυάριθµες κλινικές µελέτες έδειξαν ότι η Rifaximin ήταν πάντα καλά ανεκτή.
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες
Μελέτες φαρµακοκινητικής σε αρουραίους, σκύλους και στον άνθρωπο, έχουν δείξει ότι η
απορρόφηση της Rifaximin από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι αµελητέα (<1%).
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια (τοξικολογικά στοιχεία)
Φαρµακοτοξικολογικές µελέτες σε διάφορα είδη ζώων (αρουραίους, κουνέλια, σκύλους)
έδειξαν ότι η Rifaximin στερείται τοξικότητας. Μακροχρόνιες µελέτες τοξικότητας (3 µήνες)
σε αρουραίους και σκύλους, έδειξαν ότι η Rifaximin ακόµα και σε υψηλές δόσεις από το
στόµα (100mg/kg) δεν τροποποιεί τις λειτουργικές παραµέτρους. Επίσης µελέτες χρόνιας
τοξικότητας σε αρουραίους και σκύλους, έχουν επιβεβαιώσει την καλή τοπική και
συστηµατική ανοχή στη Rifaximin. Τέλος, µελέτες τοξικότητας σε έµβρυα και νεογνά
έδειξαν ότι η Rifaximin δεν έχει καµµία επίδραση στο έµβρυο ή την µητέρα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος µε έκδοχα
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1. ∆ισκία επικαλυµµένα 200mg/tab: Sodium starch glycolate, Glycerol palmito-stearic ester,
Precipitated silica, Talc, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium
dioxide, Disodium edetate, Propylene glycol, Red iron oxide E 172.

2. Kοκκία για πόσιµο εναιώρηµα 100mg/5ml: Microcrystalline cellulose,
Carboxymethylcellulose Sodium salt, Pectin, Kaolin, Sodium saccharin, Sodium benzoate,
Saccharose, Wild black cherry flavour.

6.2 Ασυµβατότητες

Kαµµία γνωστή.

6.3 ∆ιάρκεια ζωής
1. ∆ισκία επικαλυµµένα 200mg/tab: 36 µήνες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (µικρότερη η
ίση των 25 ◦).2. Kοκκία για πόσιµο εναιώρηµα 100mg/5ml: 36 µήνες σε θερµοκρασία
◦).3. Μετά την ανασύσταση διατηρείται
περιβάλλοντος (µικρότερη η ίση των 25
το το προϊόν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (µικρότερη η ίση των 25
◦

).
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Kαµµία.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
1. ∆ισκία επικαλυµµένα: Κουτί που περιέχει blisters των 12, 24 και 30 δισκίων.2. Kοκκία για
πόσιµο εναιώρηµα: Κουτί που περιέχει σκουρόχρωµο γυάλινο φιαλίδιο των 100, 150 και
200ml µε πώµα ασφαλείας και καπάκι από αλουµίνιο. Επίσης στο κουτί περιέχεται
πλαστική δοσιµετρική µεζούρα για δόση 5, 10 ή 15ml.
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6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισµού

Kοκκία για πόσιµο εναιώρηµα

Προσθέστε νερό στο φιαλίδιο µε τα κοκκία µέχρι τη χαραγή και ανακινήστε καλά.
Προσθέστε και άλλο νερό µέχρις ότου το εναιώρηµα φθάσει τη χαραγή στο φιαλίδιο και
πάλι.

Μετά την ανασύσταση το εναιώρηµα περιέχει 100mg Rifaximin /5ml.

Το φιαλίδιο συνοδεύεται από πλαστική δοσιµετρική µεζούρα για δόση 5, 10 ή 15ml.

6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

∆ικαιούχος σήµατος :

ALFA WASSERMAN S.p.A.

Υπεύθυνος της αδείας κυκλοφορίας :

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Οδός Τατοίου, 146 71 Ν. Ερυθραία

8/9

RIFACOL Susp 60 ml x 100 mg / 5 ml
Written by Georgios Noutsos DDS MSc Health Informatics Knowledge Management MSc Holistic Systems Homeopathy

Τηλ. 8009111-120

7. ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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