PAXLOVID™
Σύνοψη ιατρικών πληροφοριών καταναλωτή (CMI)
Στην επόμενη σελίδα, ολόκληρη η CMI έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν ανησυχείτε για τη λήψη αυτού του φαρμάκου,
μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.



Αυτό το φάρμακο είναι νέο ή χρησιμοποιείται διαφορετικά. Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη CMI.

1. Γιατί παίρνω PAXLOVID;
Το PAXLOVID είναι ένα φάρμακο που περιέχει δύο διαφορετικά δισκία, ένα που περιέχει τη δραστική ουσία, nirmatrelvir και
το άλλο που περιέχει τη δραστική ουσία, ritonavir. Το PAXLOVID χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του COVID-19 σε ενήλικες
που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε νοσηλεία ή θάνατο.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 1. Γιατί παίρνω PAXROVID; στην πλήρη CMI.

2. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν πάρω το PAXLOVID;
Μην πάρετε το εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση στο PAXLOVID ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που αναφέρονται
στο τέλος της CMI.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν πάσχετε από κάποια άλλη ιατρική πάθηση ή εάν έχετε μειωμένη νεφρική ή ηπατική
λειτουργία. Δεν πρέπει να λαμβάνετε το PAXLOVID με ορισμένα φάρμακα, επειδή αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες ή να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του PAXROVID.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 2. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν πάρω το PAXROVID; στην πλήρη CMI.

3. Τι θα συμβεί εάν πάρω άλλα φάρμακα;
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν το PAXROVID και να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του.
Ένας κατάλογος αυτών των φαρμάκων βρίσκεται στην Ενότητα 3. Τι θα συμβεί εάν πάρω άλλα φάρμακα; στην πλήρη CMI.

4. Πώς μπορώ να πάρω το PAXLOVID;
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πόσο PAXLOVID θα χρειαστεί να πάρετε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν έχετε προβλήματα
στους νεφρούς.
Το nirmatrelvir πρέπει να λαμβάνεται μαζί με ritonavir.
Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 4. Πώς μπορώ να πάρω το PAXROVID; στην πλήρη CMI.

5. Τι πρέπει να γνωρίζω κατά τη λήψη του PAXLOVID;
Τι πρέπει να
κάνετε

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε ή σκοπεύετε
να θηλάσετε.

Τι δεν πρέπει
να κάνετε

Μη σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ή μη αλλάξετε τη δοσολογία χωρίς να ρωτήσετε τον
γιατρό σας.
Μη δίνετε το φάρμακό σας σε κανέναν άλλο, ακόμη και αν έχει την ίδια κατάσταση με εσάς.

Οδήγηση και
χειρισμός
μηχανών

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση του PAXROVID στην ικανότητά σας
να οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε μηχανήματα.

Φροντίδα του
φαρμάκου σας

Φυλάσσετε το PAXROVID σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενότητα 5. Τι πρέπει να γνωρίζω κατά τη λήψη του PAXROVID; στην πλήρη CMI.
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6. Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν διάρροια, έμετο, πονοκέφαλο, υψηλή αρτηριακή πίεση, πόνο στους
μύες, ευαισθησία ή αδυναμία των μυών που δεν οφείλονται στην άσκηση, μεταβολές στη γεύση ή μεταλλική γεύση στο
στόμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τι να κάνετε εάν έχετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, βλ.
Ενότητα 6. Υπάρχουν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες; στην πλήρη CMI.



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε αναφέροντας οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί
να εμφανίσετε. Μπορείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες στον γιατρό σας ή απευθείας στη διεύθυνση
www.tga.gov.au/reporting-profects.

PAXLOVID™

Δραστική(ές) ουσία(ες): nirmatrelivir και ritonavir
Αυτό το φάρμακο έχει προσωρινή έγκριση στην Αυστραλία για τη θεραπεία του COVID-19 σε ενήλικες που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε νοσηλεία ή θάνατο. Αυτή η έγκριση έχει χορηγηθεί βάσει δεδομένων βραχυπρόθεσμης
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Τα στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τις συνεχιζόμενες δοκιμές
συνεχίζουν να συγκεντρώνονται και να αξιολογούνται.

Ιατρικές πληροφορίες καταναλωτή
(CMI)
Το παρόν φυλλάδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τη λήψη του PAXROVID. Θα πρέπει επίσης να
μιλήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή εάν έχετε
οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τη
λήψη του PAXROVID.
Πού θα βρω πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο:Γιατί

παίρνω PAXROVID;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γιατί παίρνω PAXROVID;
Τι πρέπει να γνωρίζω πριν πάρω το PAXROVID;
Τι θα συμβεί εάν πάρω άλλα φάρμακα;
Πώς μπορώ να πάρω το PAXROVID;
Τι πρέπει να γνωρίζω κατά τη λήψη του PAXROVID;
Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;
Λεπτομέρειες προϊόντος

1. Γιατί παίρνω PAXLOVID
Το PAXLOVID περιέχει τις δραστικές ουσίες nirmatrelivir
και ritonavir. Το PAXLOVID χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία του COVID-19 σε ενήλικες που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε νοσηλεία ή θάνατο.

2. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν πάρω το
PAXLOVID;

•

Μην πάρετε το PAXROVID εάν παίρνετε οποιοδήποτε
από αυτά τα φάρμακα. Η λήψη του PAXLOVID με
αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή
απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες ή να
επηρεάσει τον τρόπο δράσης του PAXLOVID:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Προειδοποιήσεις
Μην πάρετε το PAXROVID εάν:
•

Είστε αλλεργικοί στο nirmatrelvir ή/και στο ritonavir ή
σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που αναφέρονται
στο τέλος αυτού του φυλλαδίου.
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o
o

alfuzosin, φάρμακο για τη θεραπεία ενός
διογκωμένου προστάτη
ranolazine, φάρμακο για τη θεραπεία του
χρόνιου θωρακικού άλγους (στηθάγχη)
pethidine, piroxicam για την ανακούφιση από τον
πόνο
φάρμακο αμιωδαρόνης, φλεκαϊνίδης για τη
διόρθωση ή την αλλαγή του καρδιακού ρυθμού ή
τη μείωση της αρτηριακής πίεσης
neratinib, apalutamide, venetoclax, φάρμακο για
τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου
κολχικίνη, φάρμακο για τη θεραπεία της ουρικής
αρθρίτιδας
λουρασιδόνη, φάρμακο κλοζαπίνης για τη
θεραπεία ορισμένων ψυχικών και
συναισθηματικών παθήσεων
εργομητρόνη, φάρμακο για τη διακοπή της
υπερβολικής αιμορραγίας που μπορεί να
προκύψει μετά τον τοκετό, την αποβολή ή τον
τερματισμό της κύησης
σιμβαστατίνη, φάρμακο για τη μείωση της
χοληστερόλης του αίματος
sildenafil, avanafil, vardenafil, tadalafil φάρμακα
για τη δυσλειτουργία στύσης. Sildenafil, φάρμακο
για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης
στους πνεύμονες, tadalafil, φάρμακο για
δυσκολίες ούρησης λόγων ενός διογκωμένου
προστάτη
διαζεπάμη, φάρμακα που βοηθούν στην
αντιμετώπιση του άγχους, της διέγερσης ή των
μυϊκών σπασμών, της σπαστικότητας
καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φάρμακο
φαινυτοΐνης για την αντιμετώπιση της επιληψίας
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o
o

για την πρόληψη των σπασμών, επιληπτικών
κρίσεων
ριφαμπικίνη, φάρμακο για τη θεραπεία της
φυματίωσης
βαλσαμόχορτο (hypericum perforatum), ένα
φυτικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την
κατάθλιψη και το άγχος.

Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν:

•

•

Έχετε ή είχατε προβλήματα με το ήπαρ σας.
Έχετε ή είχατε προβλήματα με τους νεφρούς σας.

•

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να διατρέχετε τον
κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτούς τους κινδύνους
και πώς να τους παρακολουθείτε. Βλ. πρόσθετες
πληροφορίες στην Ενότητα 6. Υπάρχουν ανεπιθύμητες
ενέργειες;

•

•
•

Κύηση και θηλασμός
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ή
σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, θηλάζετε ή σχεδιάζετε να
θηλάσετε. Δεν πρέπει να θηλάζετε το μωρό σας ενώ
παίρνετε το PAXROVID.

3. Τι θα συμβεί εάν πάρω άλλα φάρμακα;
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων
φαρμάκων, βιταμινών ή συμπληρωμάτων που αγοράζετε
χωρίς συνταγή από το φαρμακείο, το σούπερ μάρκετ ή το
κατάστημα υγιεινών τροφίμων.
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ή
απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες ή να
επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του PAXLOVID. Σε αυτά
περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

φάρμακα που αναφέρονται στην Ενότητα 2. Τι πρέπει
να γνωρίζω πριν πάρω το PAXROVID;
φαιντανύλη, μεθαδόνη, φάρμακα για τη θεραπεία
του πόνου
διγοξίνη, φάρμακο για την αντιμετώπιση ορισμένων
καρδιακών παθήσεων
λιδοκαΐνη, φάρμακο για τη διόρθωση ή την αλλαγή
του καρδιακού ρυθμού
αφατινίμπη, abemaciclib, ceritinib, dasatinib, nilotinib,
encorafenib, ibrutinib, vinblastine, vincristine,
φάρμακο για τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου
αλοπεριδόλη, ρισπεριδόνη, κουετιαπίνη, φάρμακο
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχικών και
συναισθηματικών καταστάσεων
ριβαροξαμπάνη, βαρφαρίνη, φάρμακο για τη
θεραπεία ή την πρόληψη θρόμβων αίματος
λαμοτριγίνη, φάρμακα για την πρόληψη ή τη
θεραπεία των σπασμών, των επιληπτικών κρίσεων
αμιτριπτυλίνη, φλουοξετίνη, ιμιπραμίνη,
νορτριπτυλίνη, παροξετίνη, σερτραλίνη, φάρμακο για
τη θεραπεία της κατάθλιψης
λοραταδίνη, φάρμακα για τη θεραπεία αλλεργιών
atovaquone, κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη,
ριφαμπουτίνη, κετοκοναζόλη, θειϊκό isaviconazone,
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•
•
•

•
•
•
•

βορικοναζόλη, ιτρακοναζόλη, φάρμακο για τη
θεραπεία λοιμώξεων
atazanavir, νταρουναβίρη, εφαβιρένζη,
φοσαμπρεναβίρη, maraviroc, νεβιραπίνη,
σακουιναβίρη, τιπραναβίρη, ραλτεγκραβίρη,
ζιδοβουδίνη, bictegravir/ emtricitabine/ tenofovir,
φάρμακα για τη θεραπεία του HIV
glecaprevir/pibrentasvir ή sofosbuvir/
velpatasvir/voxilaprevir, φάρμακα για τη θεραπεία
της ηπατίτιδας C
σαλμετερόλη, φάρμακο για τη θεραπεία σοβαρών
πνευμονικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του
άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη, φελοδιπίνη, νιφεδιπίνη,
φάρμακο για τη θεραπεία της στηθάγχης ή της
χαμηλής αρτηριακής πίεσης
βοσεντάνη, ριοσιγουάτη, φάρμακο για τη θεραπεία
της υψηλής αρτηριακής πίεσης στους πνεύμονες
αιθινυλοιστραδιόλη, φάρμακο για τη θεραπεία της
ανεπάρκειας ορμονών ή για αντισύλληψη
κυκλοσπορίνη, εβερόλιμους, τακρόλιμους,
σιρόλιμους, φάρμακο για την καταστολή του
ανοσοποιητικού συστήματος
ατορβαστατίνη, ροσουβαστατίνη, φάρμακο για τη
μείωση της χοληστερόλης
αλπραζολάμη, μιδαζολάμη, ζολπιδέμη, φάρμακο που
θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε
βουπροπιόνη, ένα φάρμακο που βοηθά στη διακοπή
του καπνίσματος
βηταμεθαζόνη, βουδεσονίδη, δεξαμεθαζόνη,
πρεδνιζόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη, τριαμσινολόνη,
φάρμακα για τη θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλεργιών,
άσθματος ή εκζέματος

Ελέγξτε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν δεν
είστε σίγουροι για τα φάρμακα, τις βιταμίνες ή τα
συμπληρώματα που παίρνετε και εάν αυτά επηρεάζουν
το PAXROVID.

4. Πώς μπορώ να πάρω το PAXLOVID;
Πόσο να πάρετε
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πόσο PAXROVID θα
χρειαστεί να πάρετε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν έχετε
προβλήματα στους νεφρούς.
Η συνήθης δόση είναι δύο δισκία των 150 mg nirmatrelvir
μαζί με ένα δισκίο ritonavir των 100 mg.
Εάν πάσχετε από μειωμένη νεφρική λειτουργία, ο γιατρός
σας μπορεί να σας πει να πάρετε μόνο ένα δισκίο
nirmatrelvir 150 mg μαζί με ένα δισκίο ritonavir 100 mg.
Τα δισκία nirmatrelvir και ritonavir μπορούν να
λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή.
Το nirmatrelvir πρέπει να λαμβάνεται μαζί με ritonavir.
Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να μη
μασώνται, σπάζονται ή θρυμματίζονται.
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Πότε να πάρετε το PAXROVID

Φροντίδα του φαρμάκου σας

Λαμβάνετε τα δισκία PAXROVID κάθε 12 ώρες περίπου
την ίδια ώρα κάθε πρωί και βράδυ. Θα σας βοηθήσει να
θυμάστε πότε να το πάρετε.

Φυλάσσετε το PAXROVID σε θερμοκρασία μικρότερη των
25°C.

Πώς να πάρετε το PAXROVID
Το PAXROVID πρέπει να λαμβάνεται για 5 ημέρες.
Συνεχίστε να παίρνετε το PAXROVID μέχρι να τελειώσετε
τη συσκευασία ή μέχρι να σας το συστήσει ο γιατρός σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PAXROVID
Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας,
παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και πάρτε την
επόμενη δόση όταν θα έπρεπε.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση
που ξεχάσατε.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση PAXROVID από την
κανονική
Εάν πιστεύετε ότι έχετε λάβει υπερβολική ποσότητα
PAXROVID, μπορεί να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική
φροντίδα.
Θα πρέπει αμέσως να:
•

•
•

τηλεφωνήστε στο Κέντρο Πληροφόρησης
Δηλητηριάσεων
(καλώντας 13 11 26) ή
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, ή
μεταβείτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
πλησιέστερου νοσοκομείου.

Αυτό θα πρέπει να γίνει ακόμη και αν δεν υπάρχουν
σημεία δυσφορίας ή δηλητηρίασης.

5. Τι πρέπει να γνωρίζω κατά τη λήψη του
PAXLOVID;
Τι πρέπει να κάνετε
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ή
σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, θηλάζετε ή
σχεδιάζετε να θηλάσετε. Επικοινωνήστε αμέσως με
τον γιατρό σας εάν μείνετε έγκυος ενώ παίρνετε
αυτό το φάρμακο.
Τι δεν πρέπει να κάνετε
Μη σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ή μη
αλλάξετε τη δοσολογία χωρίς να συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας.
Μη δίνετε το φάρμακό σας σε κανέναν άλλο, ακόμη και
αν έχει την ίδια κατάσταση με εσάς.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Να είστε προσεκτικοί πριν οδηγήσετε ή χρησιμοποιήσετε
οποιαδήποτε μηχανήματα ή εργαλεία, μέχρι να μάθετε
πώς σας επηρεάζει το PAXLOVID.

Κατανάλωση αλκοόλ

Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από
υγρασία, θερμότητα ή ηλιακό φως. Για παράδειγμα, μην
το αποθηκεύετε:
στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη, ή
στο αυτοκίνητο ή σε περβάζι παραθύρου.

•
•

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία
λήξης.
Κρατήστε το εκεί που δεν μπορούν να το φτάσουν τα
μικρά παιδιά.

Απαλλαγείτε από τυχόν ανεπιθύμητα φάρμακα
Εάν δεν χρειάζεται πλέον να πάρετε αυτό το φάρμακο ή
εάν έχει λήξει, πηγαίνετέ το σε οποιοδήποτε φαρμακείο
για ασφαλή απόρριψη.

6. Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;
Όλα τα φάρμακα μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες
ενέργειες. Εάν παρουσιάσετε ανεπιθύμητες ενέργειες, οι
περισσότερες εκ των οποίων είναι ελάσσονες και
προσωρινές. Ωστόσο, ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες
μπορεί να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.
Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες και, εάν χρειάζεται,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν έχετε
περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες
ενέργειες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ανεπιθύμητες ενέργειες
•
•
•
•
•

•

Έμετος
Διάρροια
Κεφαλαλγία
Υψηλή αρτηριακή πίεση
Μυϊκός πόνος, μυϊκή
ευαισθησία ή αδυναμία που δεν
οφείλεται σε άσκηση
Αλλαγές στη γεύση ή μια
μεταλλική γεύση στο στόμα.

Τι να κάνετε
Μιλήστε με τον
γιατρό σας εάν
παρουσιάσετε
οποιαδήποτε
από αυτές τις
ανεπιθύμητες
ενέργειες και
σας
ανησυχούν.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παρατηρήσετε οτιδήποτε άλλο που μπορεί να σας κάνει
να αισθανθείτε αδιαθεσία.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται εδώ
μπορεί να παρουσιαστούν σε ορισμένα άτομα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Αφού λάβετε ιατρική συμβουλή για τυχόν ανεπιθύμητες
ενέργειες που παρουσιάζετε, μπορείτε να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες στη Διαχείριση Θεραπευτικών
Αγαθών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.tga.gov.au/reporting-profects. Με την αναφορά
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στην
παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την
ασφάλεια αυτού του φαρμάκου.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες
PAXLOVID pfcpaxlt30122
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Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι μιλήσατε στον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας πριν αποφασίσετε να σταματήσετε να
παίρνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακά σας.

7. Λεπτομέρειες προϊόντος
Τι περιέχει το PAXROVID
Δισκίο nirmatrelvir

Αριθμός μητρώου Αυστραλίας
PAXLOVID: AUST R 377572.

Ποιός διανέμει το PAXROVID
Pfizer Australia Pty Ltd
Σίδνεϋ NSW
Αριθμός χωρίς χρέωση: 1800 675 229

Ενεργό συστατικό
(κύριο συστατικό)

Nirmatrelvir

www.pfizermedinfo.com.au

Άλλα συστατικά
(ανενεργά
συστατικά)

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη

Το παρόν φυλλάδιο παρασκευάστηκε τον Ιανουάριο του
2022

Λακτόζη μονοϋδρική
Καρμελλόζη νατριούχος
διασταυρούμενη
Κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου
Στεαρλφουρικό νάτριο
Opadry Ολοκληρωμένο
Σύστημα Επικάλυψης
Μεμβράνης 05B140011 Ροζ.

Δισκίο ritonavir
Ενεργό συστατικό
(κύριο συστατικό)

Ριτοναβίρη

Άλλα συστατικά
(ανενεργά
συστατικά)

Κοβιδόνη
Όξινο φωσφορικό ασβέστιο
Σορβιτάνη μονολαυρική
Υπρομελλόζη
Κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο
Διοξείδιο του τιτανίου
Στεαρλφουρικό νάτριο
Πολυαιθυλενογλυκόλη 400
Υπρολόζη
Καθαρισμένο ταλκ
Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Πολυσορβικό 80

Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν έχετε αλλεργία σε
οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά.

Εμφάνιση του PAXROVID
Το δισκίο nirmatrelvir είναι ένα ροζ, ωοειδές,
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο που φέρει την
επισήμανση ‘PFE’ στη μία πλευρά και ‘3CL’ στην άλλη
πλευρά.
Το δισκίο ritonavir είναι ένα λευκό έως υπόλευκο
επικαλυμμένο, οβάλ δισκίο επισημασμένο με το λογότυπο
της Abbott και το «NK».
Το PAXLOVID παρέχεται σε ένα κουτί των 30 δισκίων σε
πέντε κάρτες κυψελών PA/Al/PVC/Al που φέρουν την
ένδειξη «Πρωινή δόση» και «Βραδινή δόση» για τα δισκία
που πρέπει να λαμβάνονται κάθε πρωί και βράδυ.
PAXLOVID pfcpaxlt30122
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