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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή 

 
Myelomide 5 mg καψάκια σκληρά 

Myelomide 10 mg καψάκια σκληρά 
Myelomide 15 mg καψάκια σκληρά 
Myelomide 25 mg καψάκια σκληρά 

λεναλιδοµίδη 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν 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 σας. 
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το 

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

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 

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

 

1. Τι είναι το Myelomide και ποια είναι η χρήση του  

Τι είναι το Myelomide 
Το Myelomide περιέχει τη δραστική ουσία «λεναλιδοµίδη». Αυτό το φάρµακο ανήκει σε µια 
οµάδα φαρµάκων που επηρεάζουν τον τρόπο δράσης του ανοσοποιητικού σας συστήµατος. 

 
Το Myelomide χρησιµοποιείται σε ενήλικες για πολλαπλό µυέλωµα 

 
Πολλαπλό µυέλωµα 
Το πολλαπλό µυέλωµα είναι ένας τύπος καρκίνου που επηρεάζει ένα συγκεκριµένο είδος λευκών 
αιµοσφαιρίων, που ονοµάζονται κύτταρα πλάσµατος. Αυτά τα κύτταρα συγκεντρώνονται στο µυελό 
των οστών και διαιρούνται ανεξέλεγκτα. Αυτό µπορεί να βλάψει τα οστά και τους νεφρούς. 

 
Γενικά, το πολλαπλό µυέλωµα δεν µπορεί να θεραπευθεί. Ωστόσο, τα σηµεία και τα συµπτώµατα 
µπορούν να ελαττωθούν σηµαντικά ή να εξαφανιστούν για µια χρονική περίοδο. Αυτό ονοµάζεται 
«ανταπόκριση». 
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Νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό µυέλωµα - σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση µυελού των 
οστών 
Το Myelomide χρησιµοποιείται µόνο του ως µια θεραπεία συντήρησης µετά από επαρκή 
αποκατάσταση η οποία ακολουθεί τη µεταµόσχευση µυελού των οστών. 

 
Νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό µυέλωµα - σε ασθενείς που δεν µπορούν να υποβληθούν σε µεταµόσχευση 
µυελού των οστών 
Το Myelomide λαµβάνεται µαζί µε άλλα φάρµακα. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν: 
• ένα χηµειοθεραπευτικό φάρµακο που ονοµάζεται «βορτεζοµίµπη» 
• ένα αντιφλεγµονώδες φάρµακο που ονοµάζεται «δεξαµεθαζόνη». 
• ένα χηµειοθεραπευτικό φάρµακο που ονοµάζεται «µελφαλάνη» και 
• ένα ανοσοκατασταλτικό φάρµακο που ονοµάζεται «πρεδνιζόνη». 
Θα πάρετε αυτά τα άλλα φάρµακα κατά την έναρξη της θεραπείας και κατόπιν θα συνεχίσετε να 
παίρνετε το Myelomide µόνο του. 

 
Σε περίπτωση που είστε ηλικίας 75 ετών ή άνω ή έχετε µέτρια έως σοβαρά νεφρικά προβλήµατα – ο 
γιατρός σας θα σας εξετάσει προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας. 

 
Πολλαπλό µυέλωµα - σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούµενη θεραπεία 
To Myelomide λαµβάνεται µαζί µε ένα αντιφλεγµονώδες φάρµακο που ονοµάζεται «δεξαµεθαζόνη». 

 
Το Myelomide µπορεί να σταµατήσει την επιδείνωση των σηµείων και συµπτωµάτων του πολλαπλού 
µυελώµατος. Έχει επίσης καταδειχθεί ότι καθυστερεί την υποτροπή του πολλαπλού µυελώµατος µετά 
τη θεραπεία. 

 
Πώς δρα το Myelomide 
Το Myelomide δρα επηρεάζοντας το ανοσοποιητικό σύστηµα του σώµατος και επιτίθεται απευθείας 
στον καρκίνο. Δρα µε µια σειρά από διαφορετικούς τρόπους: 
• σταµατώντας την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων 
• διακόπτοντας την ανάπτυξη των αιµοφόρων αγγείων στον καρκίνο 
• ενεργοποιώντας µέρος του ανοσοποιητικού συστήµατος ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά 

κύτταρα. 
 
 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Myelomide 
 
Πρέπει να διαβάσετε τo φύλλo οδηγιών χρήσης όλων των φαρµακευτικών προϊόντων που θα 
ληφθούν σε συνδυασµό µε το Myelomide πριν την έναρξη της θεραπείας µε Myelomide. 

 
Μην πάρετε το Myelomide: 

 
• εάν είσθε έγκυος, νοµίζετε ότι µπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος, διότι το 

Myelomide αναµένεται να προκαλέσει βλάβη στο έµβρυο (βλ. παράγραφο 2, «Κύηση, θηλασµός 
και αντισύλληψη – πληροφορίες για γυναίκες και άνδρες»). 

• εάν µπορείτε να µείνετε έγκυος, εκτός εάν λαµβάνετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εµποδίσετε 
µια ενδεχόµενη κύηση (βλ. παράγραφο 2, «Κύηση, θηλασµός και αντισύλληψη – πληροφορίες 
για γυναίκες και άνδρες τα»). Εάν µπορείτε να µείνετε έγκυος, ο γιατρός σας θα καταγράψει µαζί 
µε κάθε συνταγή ότι έχουν ληφθεί απαραίτητα µέτρα και θα σας χορηγήσει αυτήν την 
επιβεβαίωση. 

• σε περίπτωση αλλεργίας στη λεναλιδοµίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του 
φαρµάκου που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Εάν νοµίζετε ότι µπορεί να έχετε αλλεργία στο 
φάρµακο, συµβουλευθείτε τον γιατρό σας. 

 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ισχύει στην περίπτωσή σας, µην πάρετε το 
Myelomide. Εάν έχετε αµφιβολίες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας. 
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Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας πριν πάρετε το Myelomide εάν: 
• έχετε εµφανίσει θρόµβους στο αίµα κατά το παρελθόν - έχετε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης 

θρόµβων αίµατος στις φλέβες και τις αρτηρίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
• έχετε οποιαδήποτε σηµεία λοίµωξης, όπως βήχα ή πυρετό 
• έχετε ή είχατε στο παρελθόν ιογενή λοίµωξη, ιδιαίτερα λοίµωξη από ηπατίτιδα B, ανεµοβλογιά- 

έρπητα ζωστήρα, HIV. Εάν έχετε αµφιβολίες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Η θεραπεία µε το 
Myelomide µπορεί να προκαλέσει την επανενεργοποίηση του ιού σε ασθενείς που φέρουν τον ιό. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την επανεµφάνιση της λοίµωξης. Ο γιατρός σας θα πρέπει να ελέγξει 
εάν είχατε ποτέ λοίµωξη από ηπατίτιδα Β 

• έχετε νεφρικά προβλήµατα – ο γιατρός σας ενδέχεται να προσαρµόσει τη δόση σας του Myelomide 
• έχετε υποστεί καρδιακή προσβολή, είχατε ποτέ θρόµβο αίµατος ή εάν καπνίζετε, έχετε υψηλή 

αρτηριακή πίεση ή υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 
• έχετε εµφανίσει µια αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια λήψης της θαλιδοµίδης (ένα άλλο 

φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πολλαπλού µυελώµατος) όπως εξάνθηµα, 
κνησµό, οίδηµα, ζάλη ή δυσκολία στην αναπνοή 

• έχετε εκδηλώσει στο παρελθόν έναν συνδυασµό από οποιαδήποτε από τα ακόλουθα 
συµπτώµατα: εξάνθηµα στο πρόσωπο ή διάχυτο εξάνθηµα, ερυθρό δέρµα, υψηλό πυρετό, 
συµπτώµατα γρίπης διογκωµένους λεµφαδένες – αυτά είναι σηµεία µιας σοβαρής δερµατικής 
αντίδρασης που ονοµάζεται φαρµακευτική αντίδραση µε ηωσινοφιλία και συστηµατικά 
συµπτώµατα, η οποία είναι επίσης γνωστή ως DRESS ή σύνδροµο υπερευαισθησίας σε 
φάρµακο. (Βλ. επίσης παράγραφο 4 “Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες”.) 

• εκδηλώσετε δύσπνοια, κόπωση, ζάλη, πόνο στο στήθος, ταχύτερο καρδιακό παλµό, ή πρήξιµο 
στα πόδια ή τους αστραγάλους. Αυτά µπορεί να είναι συµπτώµατα µιας σοβαρής πάθησης, η 
οποία είναι γνωστή ως πνευµονική υπέρταση (βλέπε παράγραφο 4) 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τα παραπάνω ισχύει στην περίπτωσή σας, ενηµερώστε τον 
γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον/την νοσοκόµο σας πριν την έναρξη της θεραπείας. 

 
Ενηµερώστε άµεσα τον γιατρό ή τον/την νοσοκόµο σας, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας ή µετά από αυτήν, σε περίπτωση που παρατηρήσετε θολή όραση, απώλεια όρασης ή 
διπλωπία, δυσκολία στην οµιλία, αδυναµία στα χέρια ή στα πόδια, αλλαγή στον τρόπο βάδισης ή 
προβλήµατα ισορροπίας, εµµένουσα αιµωδία, µειωµένη αίσθηση ή απώλεια αίσθησης, απώλεια 
µνήµης ή σύγχυση. Όλα αυτά µπορεί να αποτελούν συµπτώµατα µιας σοβαρής και δυνητικά 
θανατηφόρας πάθησης του εγκεφάλου γνωστής ως προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας 
(ΠΠΛ). Εάν είχατε τα συµπτώµατα αυτά πριν από τη θεραπεία µε λεναλιδοµίδη, ενηµερώστε τον 
γιατρό σας σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή στα συµπτώµατα αυτά. 

 
Δοκιµασίες και έλεγχοι 
Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Myelomide θα κάνετε τακτικές αιµατολογικές εξετάσεις. 
Αυτές θα τις κάνετε επειδή το Myelomide µπορεί να προκαλέσει µείωση των αιµοσφαιρίων που 
βοηθούν στην καταπολέµηση λοιµώξεων (λευκά αιµοσφαίρια) και στην πήξη του αίµατος 
(αιµοπετάλια). Ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να κάνετε εξέταση αίµατος: 
• πριν τη θεραπεία 
• κάθε εβδοµάδα για τις πρώτες 8 εβδοµάδες της θεραπείας 
• στη συνέχεια, τουλάχιστον κάθε µήνα µετά από αυτό το διάστηµα. 

 
Ο γιατρός σας µπορεί να εξετάσει εάν έχετε υψηλό συνολικό φορτίο όγκου σε όλο το σώµα, 
συµπεριλαµβανοµένου του µυελού των οστών σας. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κατάσταση 
όπου οι όγκοι αποδοµούνται και προκαλούν ασυνήθη επίπεδα χηµικών ουσιών στο αίµα που µπορούν 
να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια (αυτή η κατάσταση ονοµάζεται «Σύνδροµο Λύσης Όγκου»). 

 
Ο γιατρός σας µπορεί να σας εξετάσει για µεταβολές στο δέρµα σας, όπως ερυθρές κηλίδες ή 
εξανθήµατα. 

 
Ο γιατρός σας µπορεί να προσαρµόσει τη δόση του Myelomide ή να σταµατήσει τη θεραπεία σας µε 
βάση τα αποτελέσµατα των αιµατολογικών εξετάσεων και τη γενική σας κατάσταση. Εάν έχετε 
διαγνωσθεί πρόσφατα, ο γιατρός σας ενδέχεται επίσης να αξιολογήσει τη θεραπεία σας µε βάση την 
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ηλικία σας και άλλες καταστάσεις από τις οποίες ενδεχοµένως πάσχετε. 
 
Μπορεί να αξιολογηθείτε για σηµεία καρδιοπνευµονικών προβληµάτων πριν από και κατά την 
διάρκεια της θεραπείας µε λεναλιδοµίδη 

 
Αιµοδοσία 
Δεν πρέπει να δωρίσετε αίµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 ηµέρες µετά το 
τέλος της θεραπείας. 

 
Παιδιά και έφηβοι 
Το Myelomide δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. 
 
Ηλικιωµένα άτοµα και άτοµα µε νεφρικά προβλήµατα 
Σε περίπτωση που είστε ηλικίας 75 ετών ή άνω ή έχετε µέτρια έως σοβαρά νεφρικά προβλήµατα – ο 
γιατρός σας θα σας εξετάσει προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας. 

 
Άλλα φάρµακα και Myelomide 
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόµο σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρµακα. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Myelomide µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης ορισµένων 
άλλων φαρµάκων. Επίσης, ορισµένα άλλα φάρµακα µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του 
Myelomide. 

 
Ειδικότερα, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόµο σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
φάρµακα: 
• ορισµένα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη της εγκυµοσύνης, όπως τα από του 

στόµατος χορηγούµενα αντισυλληπτικά, καθώς µπορεί να διακοπεί η δράση τους 
• ορισµένα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για καρδιακά προβλήµατα - όπως η διγοξίνη 
• ορισµένα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την αραίωση του αίµατος - όπως η βαρφαρίνη. 

Κύηση, θηλασµός και αντισύλληψη – πληροφορίες για γυναίκες και άνδρες 

Κύηση 
Για τις γυναίκες που παίρνουν Myelomide 
• Μην πάρετε το Myelomide εάν είστε έγκυος, διότι αναµένεται να προκαλέσει βλάβη στο έµβρυο. 
• Δεν πρέπει να µείνετε έγκυος ενώ παίρνετε το Myelomide. Συνεπώς, πρέπει να χρησιµοποιείτε 

αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης εάν είστε γυναίκα µε δυνατότητα τεκνοποίησης (βλ. 
«Αντισύλληψη»). 

• Εάν µείνετε έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας µε Myelomide, σταµατήστε τη 
θεραπεία και ενηµερώστε τον γιατρό σας άµεσα. 

 
Για τους άνδρες που παίρνουν Myelomide 
• Σε περίπτωση που η σύντροφός σας µείνει έγκυος ενώ παίρνετε Myelomide, πρέπει να 

ενηµερώσετε τον γιατρό σας άµεσα. Προτείνεται η σύντροφός σας να αναζητήσει ιατρική 
συµβουλή. 

• Πρέπει επίσης να χρησιµοποιείτε αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης (βλ. 
«Αντισύλληψη»). 

 
Θηλασµός 
Μη θηλάζετε ενώ παίρνετε Myelomide, διότι δεν είναι γνωστό εάν το Myelomide περνά στο 
µητρικό γάλα. 

 
Αντισύλληψη 
Για γυναίκες που παίρνουν το Myelomide 
Πριν αρχίσετε τη θεραπεία, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν µπορείτε να µείνετε έγκυος, ακόµα και εάν 
νοµίζετε ότι αυτό είναι απίθανο. 

 
Εάν µπορείτε να µείνετε έγκυος 
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• θα κάνετε τεστ εγκυµοσύνης υπό την επίβλεψη του γιατρού σας (πριν από κάθε θεραπεία, 
τουλάχιστον κάθε 4 εβδοµάδες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τουλάχιστον 4 εβδοµάδες 
µετά το τέλος της θεραπείας) εκτός όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι οι σάλπιγγες έχουν κοπεί και 
περιδεθεί, ώστε να µη µπορούν τα ωάρια να προσεγγίσουν τη µήτρα (σαλπιγγική στείρωση) 

ΚΑΙ 
• πρέπει να χρησιµοποιείτε αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης για τουλάχιστον 4 εβδοµάδες 

πριν την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και µέχρι τουλάχιστον 
4 εβδοµάδες µετά το τέλος της θεραπείας. Ο γιατρός σας θα σας συµβουλεύσει για τις 
κατάλληλες µεθόδους αντισύλληψης. 

Για άνδρες που παίρνουν το Myelomide 
Το Myelomide περνά στο ανθρώπινο σπέρµα. Εάν η σύντροφός σας είναι έγκυος ή µπορεί να µείνει 
έγκυος και δεν χρησιµοποιεί αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης, πρέπει να χρησιµοποιείτε 
προφυλακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 ηµέρες µετά το τέλος της 
θεραπείας, ακόµα και αν έχετε υποβληθεί σε εκτοµή σπερµατικού πόρου. 

 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανηµάτων 
Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε µηχανήµατα εάν αισθανθείτε ζάλη, κόπωση, υπνηλία, έχετε ίλιγγο ή θαµπή 
όραση µετά τη λήψη του Myelomide. 

 
Το Myelomide περιέχει νάτριο 
Tο φαρµακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, είναι αυτό 
που ονοµάζουµε «ελεύθερο νατρίου». 

 
3. Πώς να πάρετε το Myelomide 

 
Το Myelomide πρέπει να χορηγείται σε εσάς από επαγγελµατίες υγείας πεπειραµένους στην 
αντιµετώπιση του πολλαπλού µυελώµατος. 
• Όταν το Myelomide χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πολλαπλού µυελώµατος σε ασθενείς που 

δεν είναι κατάλληλοι για µεταµόσχευση µυελού των οστών ή έχουν προηγουµένως λάβει άλλες 
θεραπείες, το Myelomide λαµβάνεται µε άλλα φάρµακα (βλ. παράγραφο 1 «Ποια είναι η χρήση 
του Myelomide»). 

• Όταν το Myelomide χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του πολλαπλού µυελώµατος, σε ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή για τη θεραπεία ασθενών µε ΜΔΣ ή 
ΛΚΜ, το Myelomide λαµβάνεται µόνο του. 

 
Πάντοτε να παίρνετε το Myelomide αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 

 
Εάν λαµβάνετε το Myelomide σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, θα πρέπει να ανατρέξετε στα 
φύλλα οδηγιών χρήσης αυτών των φαρµάκων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
και τις ενέργειές τους. 

 
Κύκλος θεραπείας 
Το Myelomide λαµβάνεται σε συγκεκριµένες ηµέρες για 3 εβδοµάδες (21 ηµέρες). 
• Κάθε διάστηµα 21 ηµερών ονοµάζεται «κύκλος θεραπείας». 
• Ανάλογα µε την ηµέρα του κύκλου, θα πάρετε ένα ή περισσότερα από τα φάρµακα. Ωστόσο, σε 

ορισµένες ηµέρες δεν θα πάρετε κάποιο από τα φάρµακα. 
• Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου 21 ηµερών, θα πρέπει να αρχίζετε ένα νέο «κύκλο» για τις 

επόµενες 21 ηµέρες. 
Ή 
Το Myelomide λαµβάνεται σε συγκεκριµένες ηµέρες για 4 εβδοµάδες (28 ηµέρες). 
• Κάθε διάστηµα 28 ηµερών ονοµάζεται «κύκλος θεραπείας». 
• Ανάλογα µε την ηµέρα του κύκλου, θα πάρετε ένα ή περισσότερα από τα φάρµακα. Ωστόσο, σε 

ορισµένες ηµέρες δεν θα πάρετε κάποιο από τα φάρµακα. 
• Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου 28 ηµερών, θα πρέπει να αρχίζετε ένα νέο «κύκλο» για τις 

επόµενες 28 ηµέρες. 
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Πόσο Myelomide να πάρετε 
Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει σχετικά µε: 
• το πόσο Myelomide θα πρέπει να πάρετε 
• το πόσο από τα άλλα φάρµακα θα πρέπει να πάρετε σε συνδυασµό µε το Myelomide, εάν υπάρχουν 
• τις ηµέρες του κύκλου θεραπείας κατά τις οποίες θα πρέπει να λαµβάνετε το κάθε φάρµακο. 
 
Πώς και πότε να πάρετε το Myelomide 
• Καταπίνετε τα καψάκια ολόκληρα, κατά προτίµηση µε νερό. 
• Μην σπάζετε, ανοίγετε ή µασάτε τα καψάκια. Εάν η σκόνη από ένα σπασµένο καψάκιο 

Myelomide έρθει σε επαφή µε το δέρµα, πλύνετε το δέρµα αµέσως και σχολαστικά µε νερό και  
σαπούνι. 

• Τα καψάκια µπορούν να ληφθούν είτε µε τροφή είτε χωρίς. 
• Πρέπει να παίρνετε το Myelomide περίπου την ίδια ώρα τις προγραµµατισµένες µέρες. 

 
Πώς να πάρετε το φάρµακο αυτό 
Για την αφαίρεση του καψακίου από την κυψέλη: 
• πιέστε µόνο τη µία άκρη του καψακίου ώστε να εξέλθει από το φύλλο αλουµινίου 
• µην ασκείτε πίεση στο κέντρο του καψακίου, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει το σπάσιµό του. 

 
 

 
 

Διάρκεια της θεραπείας µε Myelomide 
Το Myelomide λαµβάνεται σε κύκλους θεραπείας, καθένας από τους οποίους διαρκεί 21 ή 28 ηµέρες 
(βλ. παραπάνω «Κύκλος θεραπείας»). Πρέπει να συνεχίσετε τους κύκλους θεραπείας µέχρι ο γιατρός 
σας να σας συµβουλεύσει να σταµατήσετε. 

 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Myelomide από την κανονική 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Myelomide από εκείνη που σας έχει συνταγογραφηθεί, ενηµερώστε τον 
γιατρό σας άµεσα. 

 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Myelomide 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε Myelomide την κανονική ώρα και: 
• έχουν περάσει λιγότερες από 12 ώρες: πάρτε το καψάκιο αµέσως. 
• έχουν περάσει περισσότερες από 12 ώρες: µην πάρετε το καψάκιο. Πάρτε το επόµενο καψάκιο τη 

συνηθισµένη ώρα την επόµενη ηµέρα. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή 
τον φαρµακοποιό σας. 

 
 

4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Myelomide µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν και 
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δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 
ανθρώπους (πολύ συχνές) 
Το Myelomide µπορεί να µειώσει τον αριθµό των λευκών αιµοσφαιρίων που καταπολεµούν τις 
λοιµώξεις και επίσης τον αριθµό των αιµοσφαιρίων που βοηθούν στην πήξη του αίµατος (αιµοπετάλια), 
πράγµα το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε αιµορραγικές διαταραχές όπως ρινορραγία και µώλωπες.  
Το Myelomide µπορεί επίσης να προκαλέσει θρόµβους αίµατος στις φλέβες (θρόµβωση). 

 
Συνεπώς, πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας άµεσα εάν παρουσιάσετε: 
• Πυρετό, ρίγη, πόνο στο λαιµό, βήχα, έλκη στο στόµα ή οποιαδήποτε άλλα συµπτώµατα λοίµωξης 

συµπεριλαµβανοµένης εντός της κυκλοφορίας του αίµατος (σηψαιµία) 
• Αιµορραγία ή µώλωπες χωρίς να υπάρχει τραυµατισµός 
• Πόνο στο στήθος ή στα πόδια 
• Δύσπνοια 

 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες 
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένας µικρός αριθµός ασθενών ενδέχεται να αναπτύξει πρόσθετες 
µορφές καρκίνου και είναι πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος µπορεί να αυξηθεί µε το Myelomide. Συνεπώς, 
ο γιατρός σας θα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά τα οφέλη και τους κινδύνους όταν σας 
συνταγογραφεί Myelomide. 

 
Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 
ανθρώπους): 
• Μείωση στον αριθµό των ερυθρών αιµοσφαιρίων, η οποία µπορεί να προκαλέσει αναιµία που 

οδηγεί σε κόπωση και αδυναµία 
• Δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, κοκκίνισµα του δέρµατος, εξανθήµατα, έµετος, µυϊκές 

κράµπες, µυϊκή αδυναµία, µυϊκός πόνος, µυϊκές ενοχλήσεις, οστικός πόνος, πόνος στις 
αρθρώσεις, πόνος στη µέση, πόνος στα άκρα, κόπωση, γενικευµένο πρήξιµο 
συµπεριλαµβανοµένου και του πρηξίµατος των χεριών και των ποδιών σας 

• Πυρετός και γριππώδη συµπτώµατα, όπως πυρετός, µυϊκός πόνος, πονοκέφαλος, πόνος στο αυτί 
και ρίγη 

• Μούδιασµα, µυρµηκίαση ή αίσθηµα καύσου στο δέρµα, πόνοι στα χέρια ή τα πόδια, ζάλη, 
τρόµος, µεταβολές στη γεύση 

• Πόνος στο θώρακα που εξαπλώνεται στα χέρια, τον αυχένα, τη γνάθο, την πλάτη ή το στοµάχι, 
µε αίσθηση ιδρώτα και δύσπνοιας, αίσθηση ναυτίας ή έµετο, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν 
συµπτώµατα καρδιακής προσβολής (έµφραγµα του µυοκαρδίου) 

• Μειωµένη όρεξη 
• Χαµηλά επίπεδα καλίου και/ή νατρίου στο αίµα 
• Πόνος στα πόδια (που θα µπορούσε να αποτελεί σύµπτωµα θρόµβωσης), πόνος στο στήθος ή 

δύσπνοια (που µπορεί να είναι σύµπτωµα θρόµβων αίµατος στους πνεύµονες και ονοµάζεται 
πνευµονική εµβολή) 

• Λοιµώξεις όλων των τύπων 
• Λοίµωξη των πνευµόνων και του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, δύσπνοια 
• Θαµπή όραση 
• Θολερότητα των µατιών σας (καταρράκτης) 
• Νεφρικά προβλήµατα 
• Μεταβολές σε µια πρωτεΐνη στο αίµα που µπορεί να προκαλέσει διόγκωση των αρτηριών 

(αγγειίτιδα) 
• Αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίµα σας (διαβήτης) 
• Μειώσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίµα σας 
• Πονοκέφαλος 
• Ξηροδερµία 
• Πόνος στο στοµάχι 
• Μεταβολή της διάθεσης, δυσκολία στον ύπνο 
• Βήχας 
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• Πτώση της αρτηριακής πίεσης 
• Φλεγµονώδεις πληγές στο στόµα, ξηροστοµία 
• Αφυδάτωση 

 
Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 10 ανθρώπους): 
• Λοίµωξη των κόλπων που περιβάλλουν τη µύτη 
• Αιµορραγία από τα ούλα, το στοµάχι ή τα έντερα 
• Αύξηση του πόνου, του µεγέθους του όγκου, του κοκκινίσµατος γύρω από τον όγκο 
• Αυξηµένη πίεση του αίµατος, αργός, γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθµός 
• Σκούρος χρωµατισµός του δέρµατός σας 
• Δερµατικά εξανθήµατα, ρωγµές του δέρµατος, απολέπιση ή ξεφλούδισµα του δέρµατος 
• Κνίδωση, κνησµός, αυξηµένη εφίδρωση 
• Δυσκολία κατάποσης 
• Στοµαχικός καύσος 
• Παραγωγή πολύ µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας ούρων απ’ ότι συνήθως (το οποίο θα 

µπορούσε να αποτελεί σύµπτωµα νεφρικής ανεπάρκειας), αιµατουρία 
• Δύσπνοια, ειδικά κατά την κατάκλιση (το οποίο θα µπορούσε να αποτελεί σύµπτωµα καρδιακής 

ανεπάρκειας) 
• Δυσκολία στην επίτευξη στύσης 
• Εγκεφαλικό επεισόδιο, λιποθυµία, προσωρινή απώλεια συνείδησης 
• Μυϊκή αδυναµία 
• Διόγκωση άρθρωσης 
• Αλλαγές στη θυρεοειδική ορµόνη του αίµατος, χαµηλά επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου ή 

µαγνησίου στο αίµα 
• Κατάθλιψη 
• Κώφωση 
• Δυσκολία στην οµιλία 
• Μη φυσιολογικά αποτελέσµατα ηπατικών δοκιµασιών, ηπατική βλάβη 
• Μειωµένη ισορροπία, δυσκολία στην κίνηση 
• Κουδούνισµα στα αυτιά (εµβοές) 
• Νευρικός πόνος, δυσάρεστη µη φυσιολογική αίσθηση, ιδιαίτερα στο άγγιγµα 
• Δίψα 
• Σύγχυση 
• Απώλεια σωµατικού βάρους 

 
Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 100 ανθρώπους): 
• Αιµορραγία εντός του κρανίου 
• Κυκλοφορικά προβλήµατα 
• Απώλεια όρασης 
• Απώλεια σεξουαλικής επιθυµίας (γενετήσιας ορµής) 
• Παραγωγή µεγάλης ποσότητας ούρων µε οστικό πόνο και αδυναµία, το οποίο θα µπορούσε να 

αποτελεί σύµπτωµα µιας νεφρικής διαταραχής (σύνδροµο Fanconi) 
• Πόνος στο στοµάχι, µετεωρισµός ή διάρροια, τα οποία ενδέχεται να είναι συµπτώµατα 

φλεγµονής του παχέος εντέρου (που ονοµάζεται κολίτιδα ή φλεγµονή του τυφλού) 
• Παραγωγή πολύ µεγαλύτερης ή πολύ µικρότερης ποσότητας ούρων απ’ ότι συνήθως, το οποίο 

ενδέχεται να είναι σύµπτωµα ενός τύπου νεφρικού προβλήµατος (που ονοµάζεται νέκρωση 
νεφρικών σωληναρίων) 

• Μεταβολές στο χρώµα του δέρµατός σας, ευαισθησία στο ηλιακό φως 
• Ορισµένοι τύποι δερµατικών όγκων 
• Κνίδωση, εξανθήµατα, πρήξιµο των µατιών, του στόµατος ή του προσώπου, δυσκολία στην 

αναπνοή ή κνησµός, τα οποία ενδέχεται να είναι συµπτώµατα αλλεργικής αντίδρασης 
• Διάχυτο εξάνθηµα, υψηλή θερµοκρασία σώµατος, αυξήσεις ηπατικών ενζύµων, ανωµαλίες στο 

αίµα (ηωσινοφιλία), διογκωµένοι λεµφαδένες και συµµετοχή άλλων σωµατικών οργάνων 
(φαρµακευτική αντίδραση µε ηωσινοφιλία και συστηµατικά συµπτώµατα, η οποία είναι επίσης 
γνωστή ως DRESS ή σύνδροµο υπερευαισθησίας σε φάρµακο). Σταµατήστε να χρησιµοποιείτε τη 
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λεναλιδοµίδη εάν εκδηλώσετε αυτά τα συµπτώµατα και επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας ή 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Βλ. επίσης παράγραφο 2. 

• Αύξηση της αρτηριακής πίεσης στα αιµοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τους πνεύµονες 
(πνευµονική υπέρταση) 

 
Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1 στους 1.000 ανθρώπους): 
• Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία ενδέχεται να ξεκινήσει ως εξάνθηµα σε µια περιοχή αλλά 

να επεκταθεί µε εκτεταµένη απώλεια δέρµατος σε ολόκληρο το σώµα (σύνδροµο Stevens- 
Johnson ή και τοξική επιδερµική νεκρόλυση). 

• Σύνδροµο λύσης όγκου – µεταβολικές επιπλοκές που µπορεί να προκύψουν κατά τη θεραπεία 
του καρκίνου και µερικές φορές ακόµα και χωρίς θεραπεία. Αυτές οι επιπλοκές προκαλούνται 
από τα προϊόντα αποδόµησης των καρκινικών κυττάρων που πεθαίνουν και µπορεί να 
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: µεταβολές στη χηµεία του αίµατος - υψηλό κάλιο, φώσφορο, 
ουρικό οξύ και χαµηλό ασβέστιο, οδηγώντας κατά συνέπεια σε µεταβολές στη νεφρική 
λειτουργία, τον καρδιακό παλµό, σε σπασµούς και ενίοτε, σε θάνατο. 

 
Μη γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες (η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα 
δεδοµένα): 
• Αιφνίδιο ή ήπιο αλλά επιδεινούµενο πόνο στο άνω µέρος του στοµάχου και/ή στην πλάτη, ο 

οποίος παραµένει για µερικές ηµέρες, πιθανόν συνοδευόµενος από ναυτία, έµετο, πυρετό και 
ταχύ σφυγµό – αυτά τα συµπτώµατα ενδέχεται να οφείλονται σε φλεγµονή του παγκρέατος. 

• Συριγµό, δυσκολία κατά την αναπνοή ή ξηρό βήχα, που ενδέχεται να αποτελούν συµπτώµατα 
που προκαλούνται από φλεγµονή του ιστού των πνευµόνων. 

• Κίτρινος χρωµατισµός του δέρµατος, των βλεννογόνιων υµένων ή των οφθαλµών (ίκτερος), 
ανοιχτόχρωµα κόπρανα, σκουρόχρωµα ούρα, κνησµός του δέρµατος, εξάνθηµα, πόνος ή πρήξιµο 
του στοµάχου – αυτά ενδέχεται να αποτελούν συµπτώµατα βλάβης του ήπατος (ηπατική 
διαταραχή). 

• Έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις διάσπασης των µυών (µυϊκός πόνος, αδυναµία ή 
πρήξιµο) που µπορεί να οδηγήσουν σε νεφρικά προβλήµατα (ραβδοµυόλυση), ορισµένες από 
αυτές όταν το Myelomide χορηγείται µε στατίνη (ένας τύπος φαρµάκου που µειώνει τη 
χοληστερόλη). 

• Μια κατάσταση που επηρεάζει το δέρµα, η οποία προκαλείται από φλεγµονή των µικρών 
αιµοφόρων αγγείων, µαζί µε πόνο στις αρθρώσεις και πυρετό (λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα). 

• Διάσπαση του τοιχώµατος του στοµάχου ή του εντέρου. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρή 
λοίµωξη. Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν εµφανίσετε σοβαρό πόνο στο στοµάχι, πυρετό, ναυτία, 
έµετο, αίµα στα κόπρανά σας ή αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. 

• Ιογενείς λοιµώξεις, συµπεριλαµβανοµένου του έρπητα ζωστήρα (γνωστού επίσης ως «ζωστήρα», 
µιας ιογενούς νόσου που προκαλεί επώδυνο δερµατικό εξάνθηµα µε φουσκάλες) και 
επανεµφάνιση της λοίµωξης από ηπατίτιδα Β (η οποία µπορεί να προκαλέσει κιτρίνισµα του 
δέρµατος και των µατιών, καφέ σκουρόχρωµα ούρα, στοµαχικό πόνο στη δεξιά πλευρά, πυρετό 
και αίσθηµα ναυτίας ή αδιαθεσία). 

• Απόρριψη µοσχεύµατος συµπαγούς οργάνου (όπως νεφρού, καρδιάς). 
 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον/την 
νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας, µέσω του 
εθνικού συστήµατος αναφοράς: 

Ελλάδα 
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 
Μεσογείων 284 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα 
Τηλ: + 30 21 32040380/337 
Φαξ: + 30 21 06549585  
Ιστότοπος: http://www.eof.gr 
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Κύπρος 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
Υπουργείο Υγείας 
CY-1475 Λευκωσία 
Φαξ: + 357 22608649 
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 
 
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά  µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου 
 
 

5. Πώς να φυλάσσετε το Myelomide 
 
• Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα 

παιδιά. 
• Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην 

κυψέλη και το κουτί µετά την ένδειξη «EXP». Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του 
µήνα που αναφέρεται εκεί. 

• Το φάρµακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
• Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο εάν παρατηρήσετε τυχόν φθορά ή ίχνη παραβίασης στη 

συσκευασία. 
• Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίµµατα.Παρακαλείσθε να 

επιστρέψετε τα µη χρησιµοποιηµένα φάρµακα στον φαρµακοποιό σας. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 

6. Περιεχόµενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

Τι περιέχει το Myelomide 

• Η δραστική ουσία είναι η λεναλιδοµίδη. Κάθε καψάκιο περιέχει λεναλιδοµίδη υδροχλωρική 
ένυδρη που αντιστοιχεί σε 5 mg, 10 mg, 15 mg ή 25 mg λεναλιδοµίδης. 

• Τα άλλα συστατικά είναι: 
Περιεχόµενα καψακίου:  
Κολλοειδές, άνυδρο πυρίτιο (Ε551), µικροκρυσταλλική κυτταρίνη (Ε460), καρµελλόζη 
νατριούχος διασταυρούµενη (Ε468) και τάλκης (Ε553b). 
Kέλυφος καψακίου:  
Myelomide 5 mg καψάκια σκληρά: Zελατίνη και διοξείδιο του τιτανίου (E171) 
Myelomide 10 mg καψάκια σκληρά: Zελατίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινο οξείδιο του 
σιδήρου (E172) και ινδικοκαρµίνιο (E132)  
Myelomide 15 mg καψάκια σκληρά: Zελατίνη, διοξείδιο του τιτανίου (E171) και ινδικοκαρµίνιο 
(E132) 
Myelomide 25 mg καψάκια σκληρά: Zελατίνη και διοξείδιο του τιτανίου (E171) 
 
Μελάνι εκτύπωσης:  
Κόµµεα λάκκας (Ε904), προπυλενογλυκόλη, µέλαν οξείδιο του σιδήρου (E172), υδροξείδιο του 
καλίου (Ε525) και συµπυκνωµένο διάλυµα αµµωνίας (Ε527) 
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Εµφάνιση του Myelomide και περιεχόµενα της συσκευασίας 

Το Myelomide 5 mgκαψάκια σκληρά είναι  
αδιαφανή, µεγέθους «4» (µήκους περίπου 14,3 mm) σκληρά καψάκια ζελατίνης, που φέρουν το «5» 
τυπωµένο µε µαύρο χρώµα στο λευκό σώµα του καψακίου και µε λευκό καπάκι, περιέχοντας υπόλευκη 
έως υποκίτρινη ή µπεζ σκόνη ή συµπιεσµένη σκόνη. 

Το Myelomide 10 mg καψάκια σκληρά είναι αδιαφανή, µεγέθους «2» (µήκους περίπου 18 mm) 
καψάκια σκληρά ζελατίνης, που φέρουν το «10» τυπωµένο µε µαύρο χρώµα στο ιβουάρ σώµα του 
καψακίου και µε πράσινο καπάκι, περιέχοντας υπόλευκη έως υποκίτρινη ή µπεζ σκόνη ή συµπιεσµένη 
σκόνη. 
 
Το Myelomide 15 mg καψάκια σκληρά είναι αδιαφανή, µεγέθους «1» (µήκους περίπου 19,4 mm) 
καψάκια σκληρά ζελατίνης, που φέρουν το «15» τυπωµένο µε µαύρο χρώµα στο λευκό σώµα του 
καψακίου και µε µπλε καπάκι, περιέχοντας υπόλευκη έως υποκίτρινη ή µπεζ σκόνη ή συµπιεσµένη 
σκόνη. 
 
Το Myelomide 25 mg καψάκια σκληρά είναι αδιαφανή, µεγέθους «0» (µήκους περίπου 21,7 mm) 
καψάκια σκληρά ζελατίνης, που φέρουν το «25» τυπωµένο µε µαύρο χρώµα στο λευκό σώµα του 
καψακίου και µε λευκό καπάκι, περιέχοντας υπόλευκη έως υποκίτρινη ή µπεζ σκόνη ή συµπιεσµένη 
σκόνη. 
 
Μεγέθη συσκευασίας: 
Το Myelomide 5 mg, 10 mg και 15 mg καψάκια σκληρά διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης που 
περιέχουν 21 καψάκια σκληρά και σε συσκευασίες κυψέλης OPA/AL/PVC/AL. 
 
Το Myelomide 25 mg καψάκια σκληρά διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης που περιέχουν 21 καψάκια 
σκληρά και σε συσκευασίες κυψέλης OPA/AL/PVC/AL 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας 
ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ 
Παράπλευρος Λεωφόρου Κύµης 3-714122 Νέο Ηράκλειο Αττικής  
Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: 210 2711020, 210 2711120 
Φαξ: 210 2712001 
Email: info@anabiosis.gr 
 
Παρασκευαστής 
PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) 
Prilaz baruna Filipovića 25 
10000 Zagreb 
Κροατία 
 
Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 
 
Ολλανδία: Lenalidomide Anabiosis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, harde capsules 
Ελλάδα: Myelomide 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, καψάκια σκληρά  
Κύπρος:  Myelomide 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, καψάκια σκληρά 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 11-06-2021 


