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Υπο την Αιγίδα της 
Ελληνικής Ουρολογικής 
Εταιρείας 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2022

Αγαπητές/οί φίλες/οι,

Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην 5η επιστημονική εκδήλωση του Ι.Π.Π.Ο.Σ. με 
τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2022: Απαντήσεις σε καθημερινά κλινικά προ-
βλήματα» στη Σύρο και στο ξενοδοχείο Dolphin Bay, από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου. Το επιστη-
μονικό συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, με φυσική 
παρουσία και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, ακολουθώντας τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Το Συνέδριο του Ι.Π.Π.Ο.Σ. έχει γίνει πλέον θεσμός και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των 
Ελλήνων Ουρολόγων σαν ένα βήμα παρουσίασης των νέων επιστημονικών δεδομένων, αλλά 
και διαδραστικής συμμετοχής όλων των συνέδρων χάρη στο πρόγραμμα του που περιλαμ-
βάνει παρουσιάσεις, βίντεο, συζητήσεις επί πραγματικών περιστατικών και αντιπαραθέσεις. 

Έγκριτοι ομιλητές με σημαντική κλινική εμπειρία στο αντικείμενό τους έχουν προσκληθεί και 
οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς με σκοπό 
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών μας, υπό το φως των νέων επιστημονικών 
δεδομένων.

Φέτος, το Συνέδριο εμπλουτίζεται με δύο νέα εκπαιδευτικά workshops με τη χρήση εξομοι-
ωτών HoLEP, Green Light Laser προστατεκτομής και Rezum προσφέροντας μια εξαιρετική 
ευκαιρία γνωριμίας με τις μεθόδους.
  
Είμαστε βέβαιοι ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επιτυχία 
αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Σταύρος Γκράβας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γκράβας Σταύρος

ΜΕΛΗ 
Ασουχίδου Ειρήνη 
Γκιάλας Ιωάννης

Καρατζάς Αναστάσιος 
Παπατσώρης Αθανάσιος
Πασκαλίδης Αριστοτέλης 

Ρόκκας Κωνσταντίνος

Αποστολίδης Απόστολος
Ασουχίδου Ειρήνη 

Γιαννακόπουλος Στυλιανός 
Γκιάλας Ιωάννης
Γκράβας Σταύρος

Γρηγοράκης Αλκιβιάδης
Δελλής Αθανάσιος

Ζαχαρίου Αθανάσιος  

Μητσογιάννης Ηρακλής 
Παπατσώρης Αθανάσιος 
Πασκαλίδης Αριστοτέλης 

Ρόκκας Κωνσταντίνος
Σαμαρίνας Μιχαήλ

Σκριάπας Κωνσταντίνος
Σουντουλίδης Πέτρος

Στραβοδήμος Κωνσταντίνος 



Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

10:30-12:30 WORKSHOP ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ: Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
 Διδάσκοντες: Ε. Ασουχίδου, Α. Καρατζάς, Μ. Σαμαρίνας
 
 • Ανατομία ουρήθρας, Ε. Ασουχίδου
 
 • Τύποι καθετήρων, Α. Καρατζάς
 
 • Πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα - Tips and Tricks

12:30-14:30 WORKSHOP ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ 
 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
 Διδάσκοντες: Ε. Ασουχίδου, Κ. Μακαρούνης, Α. Πασκαλίδης, Κ. Ρόκκας
 
 • Ανατομία του πέους, Ε. Ασουχίδου
 
 • Ενέσιμα σκευάσματα για Στυτική Δυσλειτουργία, Κ. Μακαρούνης
 
 • Επιπλοκές ενέσεων, Α. Πασκαλίδης
 
 • Κρουστικά Κύματα, Κ. Ρόκκας
 
 • Practice in Models - Tips and Tricks

14:30-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:00-17:30 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 Σ. Γκράβας, Ι. Γαβριήλ

17:30-21:30 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Ι
 Προεδρείο: Ι. Γκιάλας, Κ. Δημητρόπουλος

17:30-17:45 Υγρή βιοψία: Το μέλλον;
 Ζ. Κρατήρας

17:45-18:00  Διαπερινεϊκή Fusion βιοψία: Βήμα προς βήμα
 Θ. Κατόγλου

18:00-18:15  Εστιακή θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη
 Σ. Γκράβας

18:15-18:30 Βλέπω και πιστεύω: Εξελίξεις στην υπερηχογραφική απεικόνιση του 
 προστάτη 
 Ι. Μυκονιάτης

18:30-19:00 Συζήτηση
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19:00-21:00 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 Προεδρείο: Ι. Αναστασίου, Η. Πούλιας

19:00-19:15 Χειρισμοί πριν τη ριζική προστατεκτομή σε ασθενείς με high risk 
 καρκίνο του προστάτη
 Ν. Καλογεράς

19:15-19:30 Οστεοπροστασία στον καρκίνο του προστάτη: Μήπως την ξεχνούμε;
 Κ. Σκριάπας

19:30-19:45 Αντιμετώπιση του ευνουχοάντοχου μη μεταστατικού καρκίνου 
 του προστάτη
 Π. Σουντουλίδης

19:45-20:00 Βέλτιστη αλληλουχία θεραπειών στο μεταστατικό ευνουχοάντοχο 
 καρκίνο του προστάτη
 E. Σεραφετινίδης

20:00-20:20 Ουρογεννητική ογκολογία: Τελικά είμαστε Χειρουργοί ή Ογκολόγοι ή 
 Τι χρειάζεται να ξέρει ο Ουρολόγος;

 Χειρουργική και έναν καλό Ογκολόγο: K. Στραβοδήμος 
 Χειρουργική και Παθολογική Ογκολογία: Θ. Καλογερόπουλος 

20:20-21:00 Συζήτηση

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

09:00-12:15 ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ: ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ
 Προεδρείο: Ι. Γκιάλας, Π. Σουντουλίδης

09:00-09:30 Επαναληπτική διουρηθρική όγκου κύστης:
 Πάντα: Π. Σιδηρόπουλος
 Εξαρτάται: Α. Δελλής

09:30-10:00 Η διουρηθρική προστατεκτομή θα είναι σύντομα παρελθόν: 
 Ναι: Π. Τσαφρακίδης
 Όχι: Θ. Ζαχαρίου

10:00-10:30  Υπάρχει θέση για μη επεμβατική θεραπεία της σταθερής νόσου   
 Peyronie; 
 Ναι: Κ. Ρόκκας
 Όχι: Β. Πρωτογέρου

10:30-11:00 Βιοψία προστάτη το 2022:
 Διαπερινεϊκή: Θ. Τόκας
 Διορθική: Α. Καρατζάς
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11:00-11:30 Το Robot θα κυριαρχήσει:
 Ναι: Κ. Δημητρόπουλος
 Όχι: Μ. Καραβιτάκης

11:30-11:45 Επιλέγοντας την ειδικότητα της Ουρολογίας το 2022: Προκλήσεις
 Μ.Η. Μπανά

11:45-12:15  Συζήτηση

12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12:30-14:00 WORKSHOP ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
 Διδάσκοντες: Α. Ανδρέου, Ε. Σεραφετινίδης, Π. Τσαφρακίδης

 Ποια μέθοδος για ποιόν ασθενή: Σ. Γκράβας
 
 Πρακτική εξάσκηση σε εξομοιωτές - Tips and Tricks 
 Rezum: Π. Τσαφρακίδης
 
 HoLEP: Α. Ανδρέου

 Green light laser: Ε. Σεραφετινίδης

14:00-15:30  WORKSHOP ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ 
 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
 Διδάσκοντες: Ε. Ασουχίδου, Κ. Μακαρούνης, Α. Πασκαλίδης, Κ. Ρόκκας

 Ανατομία του πέους, Ε. Ασουχίδου
 
 Ενέσιμα σκευάσματα για Στυτική Δυσλειτουργία, Κ. Μακαρούνης
 
 Επιπλοκές ενέσεων, Α. Πασκαλίδης
 
 Κρουστικά κύματα, Κ. Ρόκκας

 Practice in Models - Tips and Tricks

15:30-17:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:30-19:00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
 Προεδρείο: Κ. Στραβοδήμος, Α. Παπαλάκης

17:30-17:45  TURBT en block: Πως, πότε και για ποιόν
 Χ. Τουτζιάρης

17:45-18:00 Η θέση της ανοικτής χειρουργικής 2022: Πόσο ελάχιστα επεμβατική  
 μπορεί να γίνει;
 Α. Γρηγοράκης
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18:00-18:15  Έχει θέση η κυτταρομειωτική νεφρεκτομή την εποχή της 
 ανοσοθεραπείας;
 Α. Παπατσώρης

18:15-18:30 Συντηρητική χειρουργική θεραπεία UTTC: Πως και για ποιόν ασθενή
 Σ. Γιαννακόπουλος

18:30-19:00 Συζήτηση

19:00-21:00  Video: ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΩΝ  
 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 Παρουσίαση: Σ. Γιαννακόπουλος, Σ. Γκράβας

 Αντιμετώπιση: K. Δημητρόπουλος, Μ. Καραβιτάκης, Ζ. Κρατήρας, 
 Ι. Μυκονιάτης

 Συμμετοχή ακροατηρίου

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021   
  
09:00-10:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
 Προεδρείο: Α. Αποστολίδης, Ι. Γαβριήλ

09:00-09:15 Τελικά αξιολογούμε σωστά τους αρρώστους μας πριν το χειρουργείο  
 για καλοήθη προστατική απόφραξη; Μαθήματα από τη μελέτη   
 UPSTREAM 
 Β. Σακαλής

09:15-09:30 Αποφρακτική ούρηση σε γυναίκες: διάγνωση και θεραπεία 
 Η. Μητσογιάννης

09:30-09:45 Συνδυαστική θεραπεία σε άνδρες και γυναίκες με υπερλειτουργική 
 κύστη: Πότε και ποια θεραπεία 
 Κ. Γιαννίτσας

09:45-10:00 Προτιμήσεις και προσδοκίες ασθενών με LUTS και επιλογή θεραπείας
 Μ. Σαμαρίνας

10:00-10:30  Συζήτηση

10:30-12:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ
 Προεδρείο: Ζ. Μιλάτ, Σ. Γκράβας

10:30-10:45  Τι νεότερο στην ενδοκυστική θεραπεία του χρόνιου πυελικού άλγους  
 στις γυναίκες
 M. Σαμαρίνας
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10:45-11:00 Νέα Laser στην Ουρολογία: Αλλάζει το τοπίο;
 Δ. Στάιος

11:15-11:30 Τι νεότερο στη θεραπεία των στενωμάτων της ουρήθρας
 Γ. Κουσουρνάς

11:30-11:45 Νεότερες θεραπείες της πρόωρης εκσπερμάτισης
 Ι. Μυκονιάτης

11:45 -12:00  Συζήτηση

12:00-14:00  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ 
 ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
 Διδάσκοντες: Α. Ανδρέου, Ε. Σεραφετινίδης, Π. Τσαφρακίδης

 Ποια μέθοδος για ποιόν ασθενή: Σ. Γκράβας

 Πρακτική εξάσκηση σε εξομοιωτές - Tips and Tricks 
 Rezum: Π. Τσαφρακίδης

 HoLEP: Α. Ανδρέου

 Green light laser: Ε. Σεραφετινίδης

14:00-15:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Αναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Ανδρέου Ανδρέας, Χειρουργός – Ουρολόγος, Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Θεσσαλονίκης
Ασουχίδου Ειρήνη, Αναισθησιολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια Ανατομίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης
Αποστολίδης Απόστολος, Καθηγητής Ουρολογίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Γαβριήλ Ιωάννης, Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου 
Γιαννακόπουλος Στυλιανός, Καθηγητής Ουρολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
Γιαννίτσας Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών
Γκιάλας Ιωάννης, Χειρουργός - Ουρολόγος MD, PhD, FEBU, Αθήνα
Γκράβας Σταύρος, Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κύπρου
Γρηγοράκης Αλκιβιάδης, Χειρουργός - Ουρολόγος MD, PhD, FEBU, Αθήνα
Δελλής Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ, Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ 
Δημητρόπουλος Κων/νος, Consultant Urological Surgeon and Senior Clinical Lecturer, Academic Urology 
Unit, University of Aberdeen, Scotland, UΚ
Ζαχαρίου Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ζιάτ Μιλάτ, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος
Καλογεράς Νικόλαος, Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος, Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα 
Καρατζάς Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καραβιτάκης Μάρκος, Χειρουργός - Ουρολόγος, Central Urology, Kέντρο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και 
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας, Κλινική Λευκός Σταυρός
Κατόγλου Αθανάσιος, Χειρουργός – Ουρολόγος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κρατήρας Ζήσης, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουσουρνάς Γεώργιος, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Αθήνα/Ρόδος
Μακαρούνης Κωνσταντίνος, MD, FEBU, FECSM, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Αθηνών
Μητσογιάννης Ηρακλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών
Μπανά Μαρία - Ηλιάνα, Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μυκονιάτης Ιωάννης, Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, 
Θεσσαλονίκη
Παπαλάκης Απόστολος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη 
Παπατσώρης Αθανάσιος, Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών 
Πασκαλίδης Αριστοτέλης, Χειρουργός - Ουρολόγος, Αθήνα
Πούλιας Ηρακλής, Χειρουργός – Ουρολόγος, Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
«Μητέρα» - Ομίλου Υγεία, Αθήνα
Πρωτογέρου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ε’ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan 
General
Ρόκκας Κωνσταντίνος, Χειρουργός – Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Αθήνα
Σακαλής Βασίλειος, Επιμελητής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου “Αγιος Παύλος” Θεσσαλονίκης 
Σαμαρίνας Μιχαήλ, Επιμελητής Β΄, Ουρολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Υπεύθυνος Εργαστη-
ρίου Νευρο-Ουρολογίας και Ουροδυναμικής
Σιδηρόπουλος Παρασκευάς, Διευθυντής Β΄Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
Σεραφετινίδης Εφραίμ, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. «Ασκληπιείο», Βούλα 
Σκριάπας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
Σουντουλίδης Πέτρος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Στάιος Δημήτρης, Χειρουργός – Ουρολόγος, Ενδοουρολόγος, Αθήνα
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ουρολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Τόκας Θεόδωρος, Χειρουργός – Ουρολόγος, Αθήνα, Oberarzt Urologie LKH Hall in Tirol, Austria 
Τουντζιάρης Χρυσοβαλάντης, Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής 
Κλινικής, Θεσσαλονίκη
Τσαφρακίδης Πέτρος, Χειρουργός – Ουρολόγος, Λεμεσός
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Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 
ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα του προγράμματοςTA
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Tadalafil/Sandoz 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Tadalafil/Sandoz 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Tadalafil/Sandoz 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Tadalafil/Sandoz 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 2,5 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε δισκίο περιέχει 41,9 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 5 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε δισκίο περιέχει 83,8 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 10 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε δισκίο περιέχει 167,7 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε δισκίο περιέχει 335,4 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Tadalafil/Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg και 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η ταδα-
λαφίλη στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, απαιτείται να υπάρχει σεξουαλική διέγερση.
Tadalafil/Sandoz 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Για τη θεραπεία των σημείων και των συμπτωμάτων 
της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη σε ενήλικες άνδρες.
Το Tadalafil/Sandoz δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες.
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.1. Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η ταδαλαφίλη ενισχύει τις υποτασικές δράσεις των νιτρωδών. Το αποτέλεσμα 
αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στις συνδυασμένες επιδράσεις, τόσο των νιτρωδών όσο και της ταδαλαφίλης, επί 
της μεταβολικής οδού μονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP). Επομένως, η 
χορήγηση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν οργανικά νιτρώδη σε οποιαδήποτε 
μορφή (βλέπε παράγραφο 4.5).
Η ταδαλαφίλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άνδρες με καρδιακή πάθηση, στους οποίους δεν συνιστάται η 
σεξουαλική δραστηριότητα. Ο ιατρός θα πρέπει να εκτιμήσει το ενδεχόμενο καρδιακού κινδύνου, από τη σεξουα-
λική δραστηριότητα, σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο.
Οι ακόλουθες ομάδες ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις αποκλείσθηκαν από τις κλινικές μελέτες και επομέ-
νως η χρήση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται σε:
• ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός των τελευταίων 90 ημερών,
• ασθενείς με ασταθή στηθάγχη ή στηθάγχη επερχόμενη στη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης,
• ασθενείς κατηγορίας 2 κατά την κλίμακα New York Heart Association ή σοβαρότερης μορφής καρδιακή ανεπάρ-
κεια εντός των τελευταίων 6 μηνών,
• ασθενείς με μη-ελεγχόμενη αρρυθμία, υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 mm Hg), ή μη-ελεγχόμενη υπέρταση,
• ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός των τελευταίων 6 μηνών.
Η ταδαλαφίλη αντενδείκνυται, σε ασθενείς με απώλεια της όρασης στον έναν οφθαλμό, λόγω μη αρτηριτιδικής 
ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (ΝΑΙΟΝ), ανεξάρτητα εάν το συμβάν αυτό έχει συσχετισθεί, ή δεν έχει συσχετι-
σθεί, με προηγούμενη χορήγηση ενός αναστολέα της PDE5 (βλέπε παράγραφο 4.4).
Η συγχορήγηση των αναστολέων PDE5, συμπεριλαμβανομένης της ταδαλαφίλης, με διεγέρτες γουανυλικής κυ-
κλάσης, όπως η ριοσιγουάτη, αντενδείκνυται διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπόταση με κλινική συμπτωματολογία 
(βλέπε παράγραφο 4.5).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Πριν τη θεραπεία με ταδαλαφίλη: Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η φυσική εξέταση του ασθενούς θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται, ώστε να διαγνωστεί η δυσλειτουργία στύσης και να καθοριστεί η πιθανή υποκείμενη αιτιολο-
γία, πριν τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη δυσλειτουργία 
στύσης, οι ιατροί θα πρέπει να εκτιμήσουν την καρδιαγγειακή κατάσταση των ασθενών, διότι ένας βαθμός καρ-
διακού κινδύνου σχετίζεται με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η ταδαλαφίλη έχει αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται ήπιες και παροδικές μειώσεις της αρτηριακής πίεσης (βλέπε παράγραφο 5.1) και 
ενίσχυση των υποτασικών δράσεων των νιτρωδών (βλέπε παράγραφο 4.3).
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με ταδαλαφίλη για τους ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη θα 
πρέπει να εξεταστεί για να αποκλειστεί η παρουσία καρκινώματος του προστάτη και να αξιολογηθεί προσεκτικά 
για καρδιαγγειακές παθήσεις (βλέπε παράγραφο 4.3). Η αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τον καθορισμό της πιθανής υποκείμενης αιτιολογίας και η απαραίτητη ιατρική εξέταση του συ-
γκεκριμένου ασθενή θα πρέπει να προηγείται της κατάλληλης θεραπείας. Δεν είναι γνωστό εάν η ταδαλαφίλη 
είναι αποτελεσματική σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πυελική εγχείρηση ή ριζική, χωρίς διατήρηση των 
επιχώριων νεύρων, προστατεκτομή.
Καρδιαγγειακά: Σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, 
ασταθή στηθάγχη, κοιλιακή αρρυθμία, εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, θωρακικό άλγος, αί-
σθημα παλμών και ταχυκαρδία, έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του προϊόντος και/ή στο πλαίσιο κλινικών 
μελετών. Οι περισσότεροι ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν αυτά τα συμβάματα, είχαν προϋπάρχοντες παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εφικτό να τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση αυτών των 
συμβαμάτων με τους προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, την ταδαλαφίλη, τη σεξουαλική δραστηριότητα, ή 
το συνδυασμό όλων αυτών ή άλλων παραγόντων. Στους ασθενείς που συγχρόνως λαμβάνουν αντιϋπερτασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα, η ταδαλαφίλη μπορεί να προκαλέσει μείωση της αρτηριακής πίεσης. Κατά την έναρξη της 
ημερήσιας θεραπείας με ταδαλαφίλη, πρέπει να εξεταστεί κλινικά το ενδεχόμενο για πιθανή αναπροσαρμογή της 
δόσης της αντιϋπερτασικής αγωγής. Σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν α1-αποκλειστές, η συγχορήγηση της ταδα-
λαφίλης ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπτώματα αρτηριακής υπότασης, σε μερικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 
4.5). Δεν συνιστάται η συγχορήγηση της ταδαλαφίλης με τη δοξαζοσίνη.
Όραση: Διαταραχές της όρασης και περιπτώσεις μη αρτηριτιδικής ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (ΝΑΙΟΝ) 
έχουν αναφερθεί με τη χορήγηση της ταδαλαφίλης και των άλλων αναστολέων της PDE5. Αναλύσεις των δε-
δομένων παρατήρησης, υποδεικνύουν έναν αυξημένο κίνδυνο για οξύ επεισόδιο ΝΑΙΟΝ, σε άνδρες με στυτική 
δυσλειτουργία κατόπιν έκθεσης στην ταδαλαφίλη ή άλλους αναστολείς PDE5. Καθώς αυτό ενδέχεται να αφορά 
σε όλους τους ασθενείς που εκτίθενται στην ταδαλαφίλη, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι εάν συμβεί 
αιφνίδια απώλεια της όρασής του, θα πρέπει να σταματήσει τη λήψη της ταδαλαφίλης και να συμβουλευτεί άμεσα 
τον ιατρό του (βλέπε παράγραφο 4.3).
Μείωση ακοής ή αιφνίδια απώλεια ακοής: Περιστατικά αιφνίδιας απώλειας ακοής έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση 
ταδαλαφίλης. Παρόλο που, σε μερικές περιπτώσεις, υπήρχαν άλλοι παράγοντες κινδύνου (όπως ηλικία, σακχαρώ-
δης διαβήτης, υπέρταση και ιστορικό προηγούμενης απώλειας ακοής), θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς 
να σταματούν τη χορήγηση ταδαλαφίλης και να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης 
ή απώλειας της ακοής.
Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία: Λόγω της αυξημένης έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης, της περιορισμένης 
κλινικής εμπειρίας και ελλείψει της δυνατότητας επηρεασμού της κάθαρσης με αιμοδιύλιση, η χορήγηση ταδαλα-
φίλης για καθημερινή χρήση δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.
Περιορισμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα από τις κλινικές μελέτες για την ασφάλεια της χορήγησης μονής δόσης 
ταδαλαφίλης ως θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας ή καλοήθη υπερπλασία του προστάτη σε ασθενείς με 
σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (κατηγορίας C κατά Child-Pugh). Η χορήγηση καθημερινού σχήματος για τη θερα-
πεία είτε της στυτικής δυσλειτουργίας είτε της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη δεν έχει αξιολογηθεί σε 
ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Εάν η ταδαλαφίλη συνταγογραφηθεί, απαιτείται εξατομικευμένη προσεκτική 
εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το θεράποντα ιατρό.
Πριαπισμός και ανατομικές δυσμορφίες του πέους: Οι ασθενείς που εμφανίζουν παρατεταμένες στύσεις, οι οποί-
ες διαρκούν 4 ώρες ή περισσότερο, θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα ώστε να αναζητήσουν άμεση ιατρική 
αντιμετώπιση. Εάν ο πριαπισμός δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, μπορεί να προκληθεί βλάβη του πεϊκού ιστού, η οποία 
μπορεί να επιφέρει μόνιμη απώλεια της στυτικής ικανότητας.
Η ταδαλαφίλη θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή από ασθενείς με ανατομικές δυσμορφίες του πέους (όπως 
η κάμψη, η ίνωση των σηραγγωδών σωμάτων ή η νόσος του Peyronie), ή από ασθενείς με καταστάσεις που ενδέ-
χεται να προδιαθέτουν για πριαπισμό (όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία, το πολλαπλό μυέλωμα, ή η λευχαιμία).
Χρήση με αναστολείς CYP3A4: Η ταδαλαφίλη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι λαμ-
βάνουν ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (ριτοναβίρη, σακουιναβίρη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και ερυθρο-
μυκίνη) καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση της έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης κατά τη συγχορήγηση με αυτά τα 
φαρμακευτικά προϊόντα (βλέπε παράγραφο 4.5).
Η ταδαλαφίλη και άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της 
συγχορήγησης της ταδαλαφίλης με άλλους PDE5 αναστολείς ή άλλες θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας 
δεν έχουν μελετηθεί. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν να μην λαμβάνουν ταδαλαφίλη με τέτοιες συν-

δυασμένες θεραπείες.
Το Tadalafil/Sandoz περιέχει λακτόζη και νάτριο: Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη 
γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό 
το φαρμακευτικό προϊόν. Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στους ασθενείς που έλα-
βαν ταδαλαφίλη για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας ή της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη ήταν 
η κεφαλαλγία, η δυσπεψία, η οσφυαλγία και η μυαλγία, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται με την αύξηση της 
δοσολογίας της ταδαλαφίλης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν παροδικές και γενικά ήπιας ή 
μέτριας βαρύτητας. Η πλειοψηφία των κεφαλαλγιών που αναφέρθηκαν με την ταδαλαφίλη για καθημερινή χρήση 
παρατηρήθηκαν εντός των 10 έως 30 πρώτων ημερών από την έναρξη της θεραπείας.
Λίστα ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που κατεγράφησαν από αυθόρμητες αναφορές και σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο 
(placebo) (περιλαμβάνουν συνολικά 8.022 ασθενείς υπό αγωγή με TADALAFIL/SANDOZ και 4.422 ασθενείς υπό 
αγωγή με εικονικό φάρμακο (placebo)) στην κατ’ επίκληση και στην καθημερινή θεραπεία της στυτικής δυσλει-
τουργίας καθώς και στην καθημερινή θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Συχνότητα σύμφωνα με τη συνθήκη: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 
έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πολύ 
συχνές
(≥1/10)

Συχνές
(≥1/100 έως <1/10)

Όχι συχνές
(≥1/1.000 έως <1/100)

Σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000)

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας

Αγγειοοίδημα2

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία Ζάλη Εγκεφαλικό επεισόδιο1

(περιλαμβανομένων των αιμορραγικών 
επεισοδίων),
Συγκοπή,
Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια1, 
Ημικρανία2, Επιληπτικοί σπασμοί2, 
Παροδική αμνησία

Οφθαλμικές διαταραχές
Θάμβος όρασης,
Αίσθημα που 
περιγράφεται ως πόνος 
στο μάτι

Έλλειμμα στα οπτικά πεδία,
Οίδημα των βλεφάρων, Υπεραιμία του 
επιπεφυκότα,
Μη αρτηριτιδική ισχαιμική οπτική 
νευροπάθεια (NAION)2, Απόφραξη των 
αμφιβληστροειδικών αγγείων2

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου
Εμβοές Αιφνίδια κώφωση

Καρδιακές διαταραχές1

Tαχυκαρδία,
Αίσθημα παλμών

Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Ασταθής 
στηθάγχη2, Κοιλιακή αρρυθμία2

Αγγειακές διαταραχές
Εξάψεις Υπόταση3

Υπέρταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου

Ρινική συμφόρηση Δύσπνοια,
Επίσταξη

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Δυσπεψία Κοιλιακό άλγος, 

Έμετος, Ναυτία, 
Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Εξάνθημα Κνίδωση,

Σύνδρομο Stevens- Johnson2, 
Αποφολιδωτική δερματίτιδα2,
Εφίδρωση αυξημένη (ιδρώτας)

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Οσφυαλγία, Μυαλγία
Άλγος στα άκρα

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Αιματουρία

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
Παρατεταμένες στύσεις Πριαπισμός2, Αιμορραγία πέους,

Αιματοσπερμία2

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Θωρακικό άλγος1, 
Περιφερικό οίδημα, 
Κόπωση

Οίδημα προσώπου2,
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος1,2

(1) Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είχαν ήδη προϋπάρχοντες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (βλέπε 
παράγραφο 4.4)
(2) Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν μετά τη κυκλοφορία του προϊόντος και δεν αναφέρθηκαν στις 
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες.
(3) Αναφέρθηκαν πιο συχνά όταν η ταδαλαφίλη χορηγήθηκε σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη αντιϋπερτασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα.
Περιγραφή κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών: Μια ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα ανωμαλιών ΗΚΓ, η πρωτοπαθή 
κολπική βραδυκαρδία, έχει αναφερθεί στους ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη μία φορά την ημέρα σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο (placebo). Οι περισσότερες από αυτές τις ανωμαλίες στο ΗΚΓ δεν συνδέονταν με ανε-
πιθύμητες ενέργειες.
Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Τα δεδομένα από κλινικές μελέτες σε ασθενείς άνω των 65 ετών που λαμβάνουν τα-
δαλαφίλη, είτε για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας ή για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του 
προστάτη, είναι περιορισμένα. Σε κλινικές μελέτες με ταδαλαφίλη που λαμβάνεται κατ΄ επίκληση για τη θεραπεία 
της στυτικής δυσλειτουργίας, αναφέρθηκε πιο συχνά διάρροια σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Σε κλινικές 
μελέτες με ταδαλαφίλη 5 mg σε καθημερινή χρήση για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, 
αναφέρθηκαν πιο συχνά ζάλη και διάρροια σε ασθενείς άνω των 75 ετών.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες 
υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήμα-
τος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 
32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Sl-1000 Ljubljana, Σλοβενία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Tadalafil/Sandoz 2,5 mg: 37313/19-04-2017, Tadalafil/Sandoz 5 mg: 
37314/19-04-2017, Tadalafil/Sandoz 10 mg: 37315/19-04-2017, Tadalafil/Sandoz 20 mg: 37316/19-04-2017
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19 Απριλίου 2017
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 02/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TADALAFIL/SANDOZ
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρµακα
Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ελλάδα
Betmiga 50mg Λ.Τ. 32,73€
Betmiga 25mg Λ.Τ. 42,36€ 

Κύπρος
Betmiga tablet, prolonged-release 25mg 45,63€
Betmiga tablet, prolonged-release 50mg 41,34€ 
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Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα. 

Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:  

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
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Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα 
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη 
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή 
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και 
μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 284,90 €
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