
 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 

 

Zodin 1000 mg θαςάθην καιαθό 

Αηζπιεζηέξεο ησλ σ–3 ιηπαξώλ νμέσλ 90 

 

 

Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα 

παίξλεηε απηό ην θάξκαθν. 

Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. 

Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε 

άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα 

κε ηα δηθά ζαο. 

Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε 

ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην 

γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη: 

1 Ση είλαη ην Ζodin θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Ζodin 

3 Πώο λα πάξεηε ην Ζodin 

4 Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

5 Πώο λα θπιάζζεηαη ην Ζodin 

6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ ZODIN ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Σν Ζodin πεξηέρεη σ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα πςειήο θαζαξόηεηαο.  

 

Σν Ζodin αλήθεη ζε κία θαηεγνξία πνπ απνθαιείηαη παξάγνληεο κείσζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο 

θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ.  

 

Σν Ζodin ρξεζηκνπνηείηαη: 

 πγρνξεγνύκελν κε άιια θάξκαθα σο αγσγή κεηά από θαξδηαθή πξνζβνιή.  

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αύμεζεο νξηζκέλσλ κνξθώλ ηξηγιπθεξηδίσλ (ιηπώλ) ζην αίκα 

εθόζνλ δελ είραλ απνηέιεζκα νη κεηαβνιέο ζηε δίαηηα.    

 

2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ZODIN 

 

Μελ πάξεηε ην Ζodin εάλ 

 είζηε αιιεξγηθόο (ππεξεπαίζζεηνο) ζην θύξην ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα άιια ζπζηαηηθά 

ηνπ ZODIN (βι. παξάγξαθν: εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κεξηθά από ηα 

ζπζηαηηθά, θαη παξάγξαθν 6: Λνηπέο πιεξνθνξίεο). 

 

Αλ θάπνην από ηα παξαπάλσ ηζρύεη γηα εζάο, κελ πάξεηε απηό ην θάξκαθν θαη κηιήζηε κε 

ην γηαηξό ζαο.  

 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Ζodin εάλ: 

 

 πξόθεηηαη λα θάλεηε ή θάλαηε εγρείξεζε πξόζθαηα 

 είραηε θάπνην ηξαύκα πξόζθαηα 

 έρεηε λεθξηθή πάζεζε 



 έρεηε δηαβήηε πνπ δελ είλαη ξπζκηζκέλνο 

 έρεηε πάζεζε ηνπ ήπαηνο. Ο γηαηξόο ζαο ζα παξαθνινπζήζεη κε αηκαηνινγηθέο 

εμεηάζεηο νπνηαδήπνηε επίδξαζε κπνξεί λα έρεη ην Ζodin ζην ήπαξ ζαο.   

 

Εάλ θάπνην από ηα παξαπάλσ ηζρύεη ζε εζάο, κηιήζηε κε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο 

πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν.  

 

Υξήζε άιισλ θαξκάθσλ 

Εάλ παίξλεηε θάπνην θάξκαθν γηα λα πξνιακβάλεη ηελ ζξόκβσζε ηνπ αίκαηνο, όπσο ε 

βαξθαξίλε, κπνξεί λα ρξεηαζηείηε επηπιένλ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ε ζπλήζεο δόζε ηνπ 

αληηζξνκβσηηθνύ θαξκάθνπ ζαο πηζαλόλ λα πξέπεη λα αιιάμεη.  

 

Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε 

πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.  

 

Λήςε ηνπ Ζodin κε ηξνθέο θαη πνηά 

Θα πξέπεη λα παίξλεηε ηα θαςάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ. Απηό βνεζά ζηε κείσζε 

ηεο πηζαλόηεηαο αλεπηζπκήησλ ελεξγεηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ 

(γαζηξεληεξηθή πεξηνρή).  

 

Υξήζε ζηνπο ειηθησκέλνπο 

Εάλ είζηε άλσ ησλ 70 εηώλ, ρξεζηκνπνηείηε ην Ζodin κε πξνζνρή. 

 

Υξήζε ζηα παηδηά 

Σα παηδηά δελ ζα πξέπεη λα παίξλνπλ απηό ην θάξκαθν. 

 

Κύεζε θαη ζειαζκόο 

Δελ ζα πξέπεη λα πάξεηε απηό ην θάξκαθν εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, εθηόο εάλ ν γηαηξόο 

ζαο απνθαζίζεη όηη είλαη απνιύησο αλαγθαίν.  

Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε 

θάξκαθν. 

 

Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ 

Απηό ην θάξκαθν δελ είλαη πηζαλό λα επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ζαο λα νδεγήζεηε ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην εξγαιείν ή κεράλεκα.  

 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κεξηθά από ηα ζπζηαηηθά 

Σν ZODIN κπνξεί λα πεξηέρεη ζνγηέιαην. Με ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ 

εάλ είζηε αιιεξγηθόο ζην αξάπηθν θπζηίθη ή ζηε ζόγηα. 

 

 

3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ ZODIN 

Πάληνηε λα παίξλεηε ην Zodin απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Εάλ έρεηε 

ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

 Καηαπηείηε ηα θαςάθηα κε έλα πνηήξη λεξό.  

 Μπνξείηε λα πάξεηε ηα θαςάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ ώζηε λα κεησζνύλ νη 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηε γαζηξεληεξηθή πεξηνρή.  

 Ο γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη πόζν θαηξό ζα πξέπεη λα παίξλεηε απηό ην θάξκαθν.  

 

Δόζε κεηά από θαξδηαθή πξνζβνιή 

Η ζπλήζεο δόζε είλαη έλα θαςάθην ηελ εκέξα. 

 

Δόζε αγσγήο γηα πςειά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα (πςειά επίπεδα ιηπώλ ζην 

αίκα ή ππεξηξηγιπθεξηδαηκία) 

Η ζπλήζεο δόζε είλαη 2 θαςάθηα ηελ εκέξα, θαηά ηε ζύζηαζε ηνπ γηαηξνύ.  



Εάλ ην θάξκαθν δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθή δξάζε ζε απηή ηε δόζε, ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα 

ηελ απμήζεη ζηα 4 θαςάθηα ηελ εκέξα.  

 

Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Ζodin από ηελ θαλνληθή 

Εάλ θαηά ιάζνο πάξεηε πεξηζζόηεξν θάξκαθν από όζν ζα έπξεπε, κελ αλεζπρήζεηε δηόηη 

απηό ην ζπκβάλ είλαη απίζαλν λα ρξεηαζηεί εηδηθή αληηκεηώπηζε.  

 

Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Ζodin 

 

Εάλ μεράζαηε κηα δόζε, πάξηε ηε κόιηο ην ζπκεζείηε εθηόο εάλ είλαη ζρεδόλ ε ώξα γηα ηελ 

επόκελε δόζε ζαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πάξηε ηελ επόκελε δόζε όπσο ζπλήζσο. Μελ 

πάξεηε δηπιή δόζε (δηπιάζηα δόζε από απηή πνπ ζπλέζηεζε ν γηαηξόο ζαο) γηα λα 

αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. 

 

Εάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην 

γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο . 

 

 

4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ 

 

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Ζodin κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ 

θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

Οη αθόινπζεο είλαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ κε απηό ην θάξκαθν:  

 

πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εθδειώλνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 100 αζζελείο):  

 ελνριήζεηο από ην ζηνκάρη θαη δπζπεςία.  

 αίζζεκα λαπηίαο 

 

Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εθδειώλνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 1.000 αζζελείο):  

 θνηιηαθόο πόλνο θαη πόλνο ζην ζηνκάρη.  

 αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 

 δάιε 

 πξνβιήκαηα ζηε γεύζε 

 δηάξξνηα 

 ηάζε πξνο έκεην 

 

πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εθδειώλνληαη ζε 1 έσο 10 ζηνπο 10.000 αζζελείο):  

 πνλνθέθαινο.  

 αθκή 

 θλεζκώδεο εμάλζεκα (θαγνύξα) 

 πςειά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα 

 επαηηθά πξνβιήκαηα 

 

Πνιύ ζπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (εθδειώλνληαη ζε ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 

10.000 αζζελείο):  

 αίκα ζηα θόπξαλα 

 ππόηαζε 

 μεξόηεηα ζηε κύηε 

 εξπζξά δεξκαηηθά εμαλζήκαηα (εμάλζεκα ή θλίδσζε) 

 κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα θάπνησλ αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ 

 

Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε 

ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην 

γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 

 

5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ  ZODIN 



 

 Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. 

 Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Ζodin κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ράξηηλν 

θνπηί θαη ζηελ επηζήκαλζε. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ 

αλαθέξεηαη.   

 Με θπιάζζεηε ην Ζodin ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 25°C. Μελ θαηαςύρεηε. 

 

Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. 

Ρσηείζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά 

ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ  πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 

 

Ση πεξηέρεη ην Ζodin 

Οη δξαζηηθέο νπζίεο είλαη αηζπιεζηέξεο ησλ σ–3 ιηπαξώλ νμέσλ,  

1000 mg αηζπιεζηέξσλ ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ 90 πνπ πεξηιακβάλνπλ 460 mg 

eicosapentaenoic acid (EPA) θαη 380 mg docosahexaenoic acid (DHA) αηζπιεζηέξεο (απηέο 

νη νπζίεο νλνκάδνληαη σκέγα-3-πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ σο 

αληηνμεηδσηηθνύ 4 mg d-alpha-tocopherol (ζε κίμε κε έλα θπηηθό έιαην, π.ρ. ζνγηέιαην).  

 

Σν θέιπθνο ηνπ καιαθνύ θαςαθίνπ απνηειείηαη από δειαηίλε, γιπθεξόιε θαη θεθαζαξκέλν 

ύδσξ.  

  

Εκθάληζε ηνπ Ζodin θαη  πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο 

 

Σα θαςάθηα Ζodin είλαη δηαθαλή καιαθά θαςάθηα δειαηίλεο πνπ πεξηέρνπλ έιαην 

σρξνθίηξηλνπ ρξώκαηνο. 

Σν Ζodin δηαηίζεηαη ζηα παξαθάησ κεγέζε ζπζθεπαζίαο: 

- 1 x 20 θαςάθηα  

- 1 x  28 θαςάθηα  

- 1 x  60 θαςάθηα  

- 1 x 100 θαςάθηα  

- 10 x 28 θαςάθηα  

 

Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 

 

Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο 

 

Δικαιούτος Οίκος & Παραγωγός: 

Pronova BioPharma Norge AS 

1327 Lysaker  

Ννξβεγία 

 

Κάτοτος Αδείας Κσκλοφορίας για την Ελλάδα:  

Ferrer Galenica A.E.  

Ειεπζεξίαο 4  

145 64 Κεθηζηά  

ηει. 210 52 81 700 

 

Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ 7/2011  


