
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
ZINOCEPT 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 

 ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 
(Donepezil Hydrochloride) 

 
 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 
παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. 

-‐	   Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό ή τον 

νοσοκόµο σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει 

να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα 
και όταν τα σηµεία της ασθένειάς τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 

- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο 
φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον 
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). 
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. 

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 

1. Τι είναι το ZINOCEPT και ποια είναι η χρήση του. 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το ZINOCEPT 
3. Πώς να πάρετε το ZINOCEPT 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το ZINOCEPT 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
1. Τι είναι το ZINOCEPT και ποια είναι η χρήση του	  

Το ZINOCEPT (υδροχλωρική δονεπεζίλη) ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων, που 
ονοµάζονται αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης. Η δονεπεζίλη αυξάνει τα 
επίπεδα µιας ουσίας (ακετυλοχολίνη) στον εγκέφαλο που εµπλέκονται στην λειτουργία 
της µνήµης επιβραδύνοντας την κατανοµή της ακετυλοχολίνης. 
Χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των συµπτωµάτων της άνοιας, σε άτοµα τα οποία 
έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από τη νόσο Alzheimer ήπιας και µέτριας βαρύτητας. 
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν αυξανόµενη απώλεια µνήµης, σύγχυση και αλλαγές 
στη συµπεριφορά. Ως αποτέλεσµα, ασθενείς που πάσχουν από την νόσο Alzheimer 
βρίσκουν όλο και περισσότερες δυσκολίες στην εκτέλεση των φυσιολογικών 
καθηµερινών δραστηριοτήτων τους. 
 
Το ZINOCEPT συνιστάται µόνο για χρήση από ενήλικες. 
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το ZINOCEPT 
 
ΜΗΝ πάρετε ZINOCEPT: 



• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην υδροχλωρικήδονεπεζίλη ή σε 
παράγωγα πιπεριδίνης ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του ZINOCEPT, όπως 
αναγράφονται στη παράγραφο 6. 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Ενηµερώστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας, προτού αρχίσετε να παίρνετε 
ZINOCEPT εάν είχατε ποτέ ή έχετε : 
• γαστρικό έλκος ή έλκος του δωδεκαδακτύλου 
• σπασµούς (παροξυσµούς) ή κρίσεις 
• κάποια καρδιακή πάθηση (άρρυθµο ή πολύ αργό καρδιακό ρυθµό) 
• άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονικές παθήσεις 
• προβλήµατα µε το ήπαρ (συκώτι) ή ηπατίτιδα 
• πρόβληµα στην ούρηση ή ήπια νόσο των νεφρών 
Επίσης ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είσαστε έγκυος ή νοµίζετε οτι µπορεί να είστε 
έγκυος. 
 
 
Άλλα φάρµακα και	  ZINOCEPT	  
Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε 
πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα. Να συµπεριλάβετε και φάρµακα που δεν έχει 
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας αλλά έχετε αγοράσει εσείς οι ίδιοι από κάποιο 
φαρµακείο. Ενηµερώστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας και για τα φάρµακα που 
µπορεί να πάρετε κάποια στιγµή στο µέλλον εάν συνεχίζετε να παίρνετε το 
ZINOCEPT, διότι αυτά τα φάρµακα µπορεί να µειώσουν ή να ενισχύσουν τη δράση 
του ZINOCEPT. 
 
Ιδιαίτερα να ενηµερώσετε το γιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από τους ακόλουθους 
τύπους φαρµάκων: 
• άλλα φάρµακα για τη νόσο Alzheimer, π.χ. γκαλανταµίνη 
• παυσίπονα ή φάρµακα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, π.χ. ασπιρίνη, µη 
στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ), όπως η ιβουπροφαίνη, ή η νατριούχος 
δικλοφενάκη 
• αντιχολινεργικά φάρµακα, π.χ. τολτεροδίνη 
• αντιβιοτικά π.χ. ερυθροµυκίνη, ριφαµπικίνη 
• αντιµυκητιασικά, π.χ. κετοκοναζόλη , 
• αντικαταθλιπτικά, π.χ. φλουοξετίνη 
• αντισπασµωδικά, π.χ. φαινυτοϊνη, καρβαµαζεπίνη 
• φάρµακα για κάποια καρδιακή πάθηση, π.χ. κινιδίνη, βήτα αποκλειστές 
(προπανολόλη και ατενολόλη), 
• µυοχαλαρωτικά, π.χ. διαζεπάµη, σουκινυλοχολίνη 
• γενικά αναισθητικά 
• φάρµακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή π.χ. φυτικά φάρµακα. 
 
Εάν πρόκειται να κάνετε κάποια εγχείρηση η οποία απαιτεί γενική αναισθησία, 
ενηµερώστε το γιατρό και τον αναισθησιολόγο σας ότι παίρνετε ZINOCEPT. Αυτό 
πρέπει να γίνει γιατί το ZINOCEPT µπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του 
αναισθητικού που απαιτείται. 
 



Το ZINOCEPT µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς µε νόσο των νεφρών ή ήπια έως 
µέτρια νόσο του ήπατος. Ενηµερώστε πρώτα το γιατρό σας εάν έχετε νόσο των 
νεφρών ή του ήπατος. Οι ασθενείς µε σοβαρή νόσο του ήπατος δε θα πρέπει να 
λαµβάνουν το ZINOCEPT. 
 
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας για το όνοµα του ανθρώπου που σας 
φροντίζει. Ο άνθρωπος που σας φροντίζει θα σας βοηθήσει να λαµβάνετε το φάρµακο, 
όπως σας έχει συνταγογραφηθεί. 

 
Το ZINOCEPT µε τροφές, ποτά και οινόπνευµα 

Λήψη του µε τροφές και ποτά 
Οι τροφές δεν θα επηρεάσουν τη δράση του ZINOCEPT. 
Το ZINOCEPT δεν θα πρέπει να λαµβάνεται µαζί µε αλκοόλ, καθώς το αλκοόλ µπορεί 
να αλλάξει τη δράση του. 
 
 
Κύηση και θηλασµός 
Το ZINOCEPT δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 
Εάν είστε έγκυος ή νοµίζετε ότι µπορεί να είστε έγκυος, ρωτήστε το γιατρό σας πριν 
να πάρετε αυτό το φάρµακο. 
 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Η νόσος Alzheimer µπορεί να προκαλέσει µείωση της ικανότητας οδήγησης ή 
χειρισµού µηχανηµάτων και αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να αποφεύγονται, 
εκτός εάν ο γιατρός σας πει ότι είναι ασφαλές να τις κάνετε. 
Επιπλέον, το φάρµακό σας µπορεί να σας προκαλέσει κόπωση, ζάλη και µυϊκές 
κράµπες και, εάν έχετε επηρεαστεί, δεν θα πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε 
µηχανήµατα. 
 
Το ZINOCEPT περιέχει   
Πυρήνας: lactose monohydrate, maize starch, microcrystalline cellulose, sodium    
starch glycolate, magnesium stearate. 
  
 Επικάλυψη: hypromellose, macrogol 400, titanium dioxide. 
 
Αυτό το φάρµακο περιέχει λακτόζη. Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε µία 
δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, πρέπει να επικοινωνήσετε µε το γιατρό σας πριν να 
πάρετε ZINOCEPT. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το ZINOCEPT 
 
Συνήθως, θα ξεκινήσετε παίρνοντας 5 mg (ένα λευκό-υπόλευκο δισκίο) κάθε βράδυ. 
Μετά από ένα µήνα, ο γιατρός σας µπορεί να σας πει να παίρνετε 10 mg (ένα λευκό-
υπόλευκο δισκίο) κάθε βράδυ. 
Να καταπίνετε το δισκίο ZINOCEPT µε νερό, πριν από την κατάκλιση το βράδυ. Η 
περιεκτικότητα του δισκίου που θα πάρετε µπορεί να αλλάξει, ανάλογα µε τη χρονική 



περίοδο για την οποία έχετε πάρει το φάρµακο και σύµφωνα µε αυτό που θα σας 
συστήσει ο ιατρός σας. Η µέγιστη συνιστώµενη δόση είναι 10 mg κάθε βράδυ. 
 
Να ακολουθείτε πάντα τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας, σχετικά 
µε το πώς και πότε πρέπει να παίρνετε το φάρµακό σας. Μην αλλάξετε τη δόση του 
φαρµάκου µόνοι σας, χωρίς τη συµβουλή του γιατρού σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες γυρίστε στην άλλη πλευρά του φύλλου οδηγιών 
 
Ο γιατρός σας ή ο φαρµακοποιός σας θα σας συµβουλέψει για πόσο καιρό θα πρέπει 
να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία σας. Θα πρέπει να επισκέπτεσθε το γιατρό σας σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να εκτιµά τη θεραπεία σας και να αξιολογεί τα 
συµπτώµατά σας. 
 
Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το ZINOCEPT 
Μην σταµατήσετε να παίρνετε τα δισκία, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Εάν 
σταµατήσετε να παίρνετε το ZINOCEPT τα οφέλη από τη θεραπεία θα εξασθενήσουν 
σταδιακά. 

Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση ZINOCEPT από την κανονική 
ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ παραπάνω από ένα δισκίο την ηµέρα. Καλέστε το γιατρό σας 
αµέσως, εάν πάρετε παραπάνω δισκία από όσα πρέπει. Εάν δεν µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε τον ιατρό σας, καλέστε στα Επείγοντα Περιστατικά του τοπικού 
νοσοκοµείου σας αµέσως. Να παίρνετε πάντα µαζί σας στο νοσοκοµείο τα δισκία και 
το κουτί, έτσι ώστε ο γιατρός να γνωρίζει τι έχει ληφθεί. 
Τα συµπτώµατα της υπερδοσολογίας συµπεριλαµβάνουν ναυτία και έµετο, έκκριση 
σιέλου από το στόµα, εφίδρωση, αργό καρδιακό ρυθµό, χαµηλή πίεση αίµατος 
(αίσθηµα ζάλης ή ζάλη όταν είσαστε σε όρθια στάση), προβλήµατα στην αναπνοή, 
απώλεια συνείδησης και σπασµούς (παροξυσµούς) ή κρίσεις. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ZINOCEPT 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε ένα δισκίο, απλώς πάρτε ένα δισκίο την επόµενη ηµέρα στην 
συνηθισµένη ώρα. Μην παίρνετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε ένα δισκίο που 
έχετε ξεχάσει. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρµακό σας για περισσότερο απο µία 
εβδοµάδα, κάλεστε το γιατρό σας πριν πάρετε επιπλέον φάρµακο. 
 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, το ZINOCEPT µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες 
ενέργειες,αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν αναφερθεί από ανθρώπους που 
παίρνουν ZINOCEPT. 
 
Ενηµερώστε το γιατρό σας, εάν έχετε κάποια από αυτές ενώ παίρνετε 
ZINOCEPT. 
 
Σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες: 
Πρέπει να ενηµερώσετε αµέσως το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε αυτές τις 
ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται. Μπορεί να χρειαστείτε άµεση ιατρική 
θεραπεία. 



 
• βλάβη στο ήπαρ π.χ. ηπατίτιδα. Τα συµπτώµατα της ηπατίτιδας έχουν ως 
εξής: ναυτία ή εµετούς, απώλεια της όρεξης, γενική αδιαθεσία, πυρετός, 
φαγούρα, κιτρίνισµα του δέρµατος και των µατιών και σκούρο χρώµα ούρων 
(πιθανά εµφανίζονται σε 1 εώς 10 στους 10000 ανθρώπους) 
• γαστρικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη. Τα συµπτώµατα του έλκους είναι πόνος 
στο στοµάχι και δυσφορία (δυσπεψία) ανάµεσα στον οµφαλό και στο στέρνο 
(πιθανά εµφανίζονται σε 1 εώς 10 στους 1000 ανθρώπους) 
 
• αιµορραγία από το στοµάχι ή το έντερο. Μπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση 
µαύρων σαν πίσσα κοπράνων ή αίµα από το ορθό σας (πιθανά εµφανίζονται σε 1 εώς 
10 στους 1000 ανθρώπους) 
 
• σπασµοί (παροξυσµοί) ή κρίσεις (πιθανά εµφανίζονται σε 1 εώς 10 στους 1000 
ανθρώπους) 
 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανά εµφανίζονται σε περισσότερους από 1 
στους 10 ανθρώπους) 
• διάρροια, 
• ναυτία ή έµετος 
• πονοκέφαλοι 
 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανά εµφανίζονται σε ποσοστό µέχρι 1 στους 10 
ανθρώπους)  

• µυϊκές κράµπες 
• κόπωση 
• δυσκολία στον ύπνο (αυπνία) 
• κοινό κρυολόγηµα 
• απώλεια όρεξης 
• ψευδαισθήσεις (το να βλέπετε ή να ακούτε πράγµατα τα οποία δεν υπάρχουν) 
• ψυχοκινητική διέγερση 
• επιθετική συµπεριφορά 
• λιποθυµία 
• ζάλη 
• ανακάτωµα στο στοµάχι 
• εξάνθηµα 
• φαγούρα 
• ακράτεια ούρων 
• πόνος 
• ατυχήµατα (ασθενείς µπορεί να είναι επιρρεπείς σε πτώσεις και τραύµατα) 
 
Μη συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανά εµφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 
100 ανθρώπους): 
• βραδυκαρδία 
 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανά εµφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 
1000 ανθρώπους): 
• δυσκαµψία, τρέµουλο ή ανεξέλεγκτη κίνηση, ιδιαίτερα του προσώπου και της 
γλώσσας, αλλά και των άκρων. 



 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
Σε περίπτωση που θεωρείται ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη 
ενέργεια παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο 
φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της  υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). 
 

5. Πώς να φυλάσσεται το  ZINOCEPT 
 
ΝΑ ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τα δισκία ZINOCEPT µετά την ηµεροµηνία λήξης, που 
αναφέρεται στην επισήµανση. Η ηµεροµηνία λήξης αποτελεί την τελευταία ηµέρα 
αυτού του µήνα. 
 
Μη φυλάσσετε αυτό το φάρµακο σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30° C. Να 
φυλάσσεται σε µέρη που δεν τα φθάνουν και δεν τα βλέπουν τα παιδιά. 
 
Εάν ο γιατρός σας, σας πει να σταµατήσετε αυτό το φάρµακο, θα πρέπει να 
επιστρέψετε ότι φάρµακο δεν έχετε χρησιµοποιήσει στο φαρµακοποιό σας. 
 
 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το ZINOCEPT 
 
• Η δραστική ουσία του ZINOCEPT είναι η υδροχλωρική δονεπεζίλη. Το δισκίο 
των 5 mg περιέχει 5 mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης και το δισκίο των 10 mg 
περιέχει 10 mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης. 

• Τα άλλα συστατικά είναι:  
  Πυρήνας: lactose monohydrate, maize starch, microcrystalline cellulose, sodium    
starch glycolate, magnesium stearate. 
  
 Επικάλυψη: hypromellose, macrogol 400, titanium dioxide. 
 
 
Εµφάνιση του ZINOCEPT και περιεχόµενο της συσκευασίας 
Τα δισκία διατίθενται σε κουτιά των 28 δισκίων. 
 
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E. 
Ελαιών 54, 145 64, 
Ν. Κηφισιά, Αθήνα 
Ελλάδα 
Τηλ: 210 3506000 
Fax: 210 3506195 
E-mail: medical@medicalpq.gr 
 



Παραγωγός 
RAFARM AEBE 
Θέση Πούσι-Χατζή Αγίου Λουκά, 19002, 
Παιανία, Αττικής 
Τηλ: 210 6643835 
Fax: 210 6645813 
E-mail: info@rafarm.gr 
 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 
13/06/2013. 


