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Παράρτημα III 

 
 Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  

 
Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 
ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιηθούν επακολούθως από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, σε 
συνεργασία με το Κράτος Μέλος Αναφοράς, εάν είναι απαραίτητο. 
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A.  Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος   

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

[Αντικαθιστά την ισχύουσα πρόταση «Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τους ενήλικες είναι 
10 mg»]  

 

Η θεραπευτική αγωγή πρέπει να λαμβάνεται με μία εφάπαξ λήψη και να μην επαναχορηγείται κατά 
τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.  

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τους ενήλικες είναι 10 mg που λαμβάνονται άμεσα την ώρα του 
ύπνου. Η χαμηλότερη αποτελεσματική ημερήσια δόση ζολπιδέμης πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg.  

 […] 

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

[Η παρακάτω διατύπωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτή την παράγραφο]  

[…] 

Ψυχοκινητική διαταραχή της επόμενης ημέρας 

Ο κίνδυνος ψυχοκινητικής διαταραχής της επόμενης ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της 
επηρεασμένης ικανότητας οδήγησης, αυξάνεται εάν: 

• Η ζολπιδέμη λαμβάνεται μέσα σε λιγότερο από 8 ώρες πριν από την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων που απαιτούν νοητική εγρήγορση (βλ. παράγραφο 4.7)·  

• Λαμβάνεται μια δόση υψηλότερη από τη συνιστώμενη δόση· 

• Η ζολπιδέμη συγχορηγείται με άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ ή με άλλα φάρμακα που 
αυξάνουν τα επίπεδα της ζολπιδέμης στο αίμα ή με οινοπνευματώδη ή παράνομα φάρμακα 
(βλ. παράγραφο 4.5). 

Η ζολπιδέμη πρέπει να λαμβάνεται σε μια εφάπαξ λήψη αμέσως την ώρα της κατάκλισης και να μην 
επαναγχορηγείται κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας. 

[…] 

Αμνησία  

[…] 

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος, οι ασθενείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα έχουν έναν 
αδιάλειπτο ύπνο 8 ωρών (βλ. παράγραφο 4.8). 

[…] 

 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης 

[Η παρακάτω διατύπωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτή την παράγραφο υπό τις ακόλουθες κεφαλίδες]  

[…] 
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Συνδυασμός με κατασταλτικά του ΚΝΣ 

Ενίσχυση του κεντρικού κατασταλτικού αποτελέσματος ενδέχεται να παρουσιαστεί σε περιστατικά 
ταυτόχρονης χρήσης με αντιψυχωσικά (νευροληπτικά), υπνωτικά, αγχολυτικά/κατασταλτικά, 
αντικαταθλιπτικούς παράγοντες, ναρκωτικά αναλγητικά, αντιεπιληπτικά φάρμακα, αναισθητικά και 
κατασταλτικά αντιισταμινικά. Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση της ζολπιδέμης με αυτά τα φάρμακα 
ενδέχεται να αυξήσει την υπνηλία και τη ψυχοκινητική διαταραχή της επόμενης ημέρας, 
συμπεριλαμβανομένης της επηρεασμένης ικανότητας οδήγησης (βλ. παράγραφο 4.4 και παράγραφο 
4.7). Επίσης, μεμονωμένα περιστατικά οπτικών ψευδαισθήσεων αναφέρθηκαν σε ασθενείς που 
έλαβαν ζολπιδέμη με αντικαταθλιπτικά περιλαμβανομένης της βουπροπιόνης, της δεσιπραμίνης, της 
φλουοξετίνης, της σερτραλίνης και της βενλαφαξίνης. 

Η συγχορήγηση φλουβοξαμίνης ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα της ζολπιδέμης στο αίμα, η 
ταυτόχρονη χρήση δεν συνιστάται. 

[…] 

Αναστολείς και επαγωγείς του CYP450 

Η συγχορήγηση σιπροφλοξασίνης ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα της ζολπιδέμης στο αίμα, η 
ταυτόχρονη χρήση δεν συνιστάται. 

[…] 

Άλλα φάρμακα 

[Όταν είναι παρούσα στην ισχύουσα ΠΧΠ, η ακόλουθη πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί για να 
αφαιρεθεί η αναφορά στη σιμετιδίνη]  

 

Όταν η ζολπιδέμη χορηγείται με τη ρανιτιδίνη ή τη σιμετιδίνη, δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές 
φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις. 

[…] 

 

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 

[Το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο πρέπει να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από το ακόλουθο] 

 

Το [επινοηθείσα ονομασία] έχει μείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 

Οι οδηγοί οχημάτων και οι χειριστές μηχανών πρέπει να προειδοποιούνται ότι, όπως με άλλα 
υπνωτικά, ενδέχεται να υπάρχει πιθανός κίνδυνος υπνηλίας, παρατεταμένου χρόνου αντίδρασης, 
ζάλης, νύστας, θαμπής όρασης/διπλωπίας και μειωμένης εγρήγορσης και επηρεασμένης οδήγησης 
το πρωί μετά τη θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.8). Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, μια 
περίοδος ξεκούρασης τουλάχιστον 8 ωρών συνιστάται μεταξύ της λήψης ζολπιδέμης και της 
οδήγησης, της χρήσης μηχανών και της εργασίας σε ύψη.  

Η δυσλειτουργία της ικανότητας οδήγησης και συμπεριφορές όπως η «οδήγηση κατά τη διάρκεια 
του ύπνου» («sleep-driving») έχουν παρουσιαστεί με τη ζολπιδέμη μόνη στις θεραπευτικές δόσεις.  

Επιπλέον, η συγχορήγηση ζολπιδέμης με οινόπνευμα και άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ αυξάνει τον 
κίνδυνο τέτοιων συμπεριφορών (βλ. παράγραφο 4.4 και 4.5). Οι ασθενείς πρέπει να 
προειδοποιούνται να μη χρησιμοποιούν αλκοόλ ή άλλες ψυχοτρόπες ουσίες όταν λαμβάνουν 
ζολπιδέμη. 
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5.1  Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

[Η παρακάτω διατύπωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτή την παράγραφο]  

[…] 

Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές έδειξαν πειστικά στοιχεία αποτελεσματικότητας μόνο για τα 10 mg 
ζολπιδέμης. 

Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή δοκιμή σε 462 μη ηλικιωμένους υγιείς εθελοντές με παροδική 
αϋπνία, η ζολπιδέμη 10 mg μείωσε το μέσο χρόνο της πτώσης σε ύπνο κατά 10 λεπτά συγκριτικά με 
το εικονικό φάρμακο, ενώ για τα 5 mg ζολπιδέμης αυτός ήταν 3 λεπτά. 

Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή δοκιμή σε 114 μη ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια αϋπνία, η 
ζολπιδέμη 10 mg μείωσε το μέσο χρόνο της πτώσης σε ύπνο κατά 30 λεπτά συγκριτικά με το 
εικονικό φάρμακο, ενώ για τα 5 mg ζολπιδέμης αυτός ήταν 15 λεπτά.  

Σε κάποιους ασθενείς, μια μικρότερη δόση των 5 mg μπορεί να είναι αποτελεσματική. 
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B.  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης 

 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το [επινοηθείσα ονομασία]   

 

[Η παρακάτω διατύπωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτήν την παράγραφο κάτω από τις ακόλουθες 
κεφαλίδες]  

 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 

Ψυχοκινητική διαταραχή της επόμενης ημέρας (βλ. επίσης Οδήγηση και χειρισμός 
μηχανών) 

Την ημέρα μετά τη λήψη του [επινοηθείσα ονομασία], ο κίνδυνος ψυχοκινητικής διαταραχής, 
περιλαμβανομένης της δυσλειτουργίας της ικανότητας οδήγησης, ενδέχεται να αυξηθεί εάν: 

• Λαμβάνετε αυτό το φάρμακο σε λιγότερο από 8 ώρες πριν από την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων που απαιτούν την εγρήγορσή σας 

• Λαμβάνετε υψηλότερη δόση από τη συνιστώμενη δόση  

• Λαμβάνετε ζολπιδέμη ενώ λαμβάνετε ήδη κάποια άλλα κατασταλτικά του κεντρικού 
νευρικού συστήματος ή άλλα φάρμακα που αυξάνουν τη ζολπιδέμη στο αίμα σας ή ενώ 
πίνετε αλκοόλ ή ενώ λαμβάνετε παράνομες ουσίες 

Κάντε τη μία εφάπαξ λήψη αμέσως πριν από την κατάκλιση. 

Μη λάβετε κάποια άλλη δόση κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας. 

 

Άλλα φάρμακα και [επινοηθείσα ονομασία] 

[…] 

Ενώ λαμβάνετε ζολπιδέμη με τα ακόλουθα φάρμακα, η ζάλη και οι επιδράσεις ψυχοκινητικών 
διαταραχών της επόμενης ημέρας, περιλαμβανομένης της δυσλειτουργίας της ικανότητας οδήγησης, 
ενδέχονται να είναι αυξημένα.  

• Φάρμακα για κάποια προβλήματα της νοητικής υγείας (αντιψυχωσικά) 

• Φάρμακα για προβλήματα του ύπνου (υπνωτικά) 

• Φάρμακα για την ηρεμία ή τη μείωση του άγχους  

• Φάρμακα για τις καταθλίψεις 

• Φάρμακα για τον περιορισμό του σοβαρού πόνου (ναρκωτικά αναλγητικά) 

• Φάρμακα για την επιληψία 

• Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία 

• Φάρμακα για το αλλεργικό συνάχι, τα εξανθήματα ή άλλες αλλεργίες που μπορούν να σας 
κάνουν να νυστάξετε (κατασταλτικά αντιισταμινικά) 
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Ενώ λαμβάνετε ζολπιδέμη με αντικαταθλιπτικά, περιλαμβανομένης της βουπροπιόνης, της 
δεσιπραμίνης, της φλουοξετίνης, της σερτραλίνης και της βενλαφαξίνης, ενδέχεται να βλέπετε 
πράγματα που δεν είναι πραγματικά (παραισθήσεις). 

Δεν συνιστάται να λαμβάνεται η ζολπιδέμη με τη φλουβοξαμίνη ή τη σιπροφλοξασίνη. 

 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 

[…] 

Το [επινοηθείσα ονομασία] έχει μείζονα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και το χειρισμό 
μηχανών, όπως την οδήγηση κατά τον ύπνο («sleep driving»). Την επόμενη ημέρα από τη λήψη 
του [επινοηθείσα ονομασία] (όπως άλλα υπνωτικά φάρμακα), θα πρέπει να είστε ενήμερος ότι: 

• Ενδέχεται να αισθάνεστε νυσταγμένος, γλαρωμένος, ζαλισμένος ή μπερδεμένος 

• Η γρήγορη λήψη αποφάσεών σας ενδέχεται να είναι πιο παρατεταμένη  

• Η όρασή σας ενδέχεται να είναι θαμπή ή διπλή 

• Ενδέχεται να έχετε μικρότερη εγρήγορση 

Μια περίοδος τουλάχιστον 8 ωρών συνιστάται μεταξύ της λήψης ζολπιδέμης και της οδήγησης, της 
χρήσης μηχανών και της εργασίας σε ύψη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανωτέρω καταγεγραμμένες 
επιδράσεις.  

Μην πίνετε αλκοόλ ή λαμβάνετε άλλες ψυχοτρόπες ουσίες ενώ λαμβάνετε το [επινοηθείσα 
ονομασία], επειδή μπορεί αυξήσουν τις ανωτέρω καταγεγραμμένες επιδράσεις. 

[…] 

 

3.  Πώς να πάρετε το [επινοηθείσα ονομασία]  

 

[Η παρακάτω διατύπωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτή την παράγραφο]  

 

Η συνιστώμενη δόση ανά 24 ώρες είναι 10 mg του [επινοηθείσα ονομασία]. Μια χαμηλότερη δόση 
ενδέχεται να συνταγογραφηθεί σε κάποιους ασθενείς. Το [επινοηθείσα ονομασία] πρέπει να 
λαμβάνεται: 

• Ως μία εφάπαξ λήψη, 

• Αμέσως πριν την κατάκλιση 

Διασφαλίστε ότι έχετε μια περίοδο τουλάχιστον 8 ωρών μετά από τη λήψη αυτού του φαρμάκου 
πριν από την εκτέλεση δραστηριοτήτων που απαιτούν την εγρήγορσή σας. 

Μην υπερβαίνετε τα 10 mg ανά 24 ώρες. 

 


