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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη  
 

VONCON 500 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση 
 

υδροχλωρική βανκομυκίνη 
 

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 
ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το 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 VONCON και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το VONCON 
3. Πώς να πάρετε το VONCON 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το VONCON 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το VONCON και ποια είναι η χρήση του 
 
Το VONCON είναι αντιβιοτικό, χορηγείται κατά κανόνα με ενδοφλέβια έγχυση και ενδείκνυται στη 
θεραπεία των ακολούθων λοιμώξεων: 
 
Σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις που προκαλούνται από ευαίσθητα στελέχη σταφυλοκκόκων, ανθεκτικών 
στη μεθικιλλίνη. Ενδείκνυται σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλίνη, σε ασθενείς οι οποίοι δεν 
μπορούν να λάβουν άλλα φάρμακα ή δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά και για λοιμώξεις που 
προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στο VONCON, αλλά ανθεκτικούς σε άλλα 
αντιμικροβιακά φάρμακα.  
 
Ενδοκαρδίτιδα που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο, είδη στρεπτοκόκκων , είδη εντεροκόκκων  ή 
διφθεροειδή. Ανάλογα με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό  το VONCON  χορηγείται  μόνο του ή σε 
συνδυασμό με άλλα αντιβιοτικά. Επιπλέον, το VONCON προτείνεται ως προφύλαξη έναντι της 
βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλλίνη, οι οποίοι έχουν ιστορικό 
προηγηθείσας ενδοκαρδίτιδας, ή συγγενές καρδιακό νόσημα ή προσθετική βαλβίδα, όταν αυτοί 
υποβάλλονται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες χρήζουν 
χημειοπροφύλαξης. 
 
Άλλες Λοιμώξεις: Η δραστικότητα της βανκομυκίνης έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές λοιμώξεις 
οφειλόμενες σε σταφυλόκοκκους, μεταξύ των οποίων σε βακτηριαιμία, σε οστεομυελίτιδες, 
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και λοιμώξεις του δέρματος και σχηματισμών αυτού. Όταν 
οι σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις είναι εντοπισμένες και διαπυημένες, τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται 
ως επικουρικά στα κατάλληλα χειρουργικά μέτρα.  
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Το VONCON χορηγείται από το στόμα αποκλειστικά για τη θεραπεία της σοβαρής 
ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας, που συνδέεται με χρήση αντιβιοτικών και προκαλείται από ένα 
μικροοργανισμό, το Clostridium difficile και της σταφυλοκοκκικής εντεροκολίτιδας. Η υδροχλωρική 
βανκομυκίνη δεν είναι δραστική από του στόματος για άλλες μορφές λοιμώξεων. 
 
Για να καθοριστεί ο παθογόνος μικροοργανισμός που προκαλεί τη λοίμωξη καθώς και η ευαισθησία 
του στο VONCON, πρέπει να γίνουν βακτηριολογικές εξετάσεις. Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να 
αρχίσει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων εξετάσεων. Ανάλογα με τα ευρήματα, 
προσαρμόζεται και η αντιμικροβιακή αγωγή.  
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το VONCON 

Μην πάρετε το VONCON 
- σε περίπτωση αλλεργίας στην υδροχλωρική βανκομυκίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα 
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το VONCON. 
 
Η ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση (π.χ. μέσα σε μερικά λεπτά) μπορεί να προκαλέσει υπόταση και 
καταπληξία. Το VONCON πρέπει να χορηγείται σε χρόνο όχι μικρότερο των 60 λεπτών ώστε να 
αποφεύγονται αντιδράσεις οφειλόμενες στην ταχεία έγχυση. Η διακοπή της έγχυσης, συνήθως, 
επιφέρει ταχεία υποχώρηση αυτών των αντιδράσεων.  
 
Ωτοτοξικότητα έχει αναφερθεί σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν υψηλές δόσεις, ή είχαν προϋπάρχουσα 
μειωμένη ακοή ή έλαβαν παράλληλα θεραπεία με άλλο ωτοτοξικό φάρμακο.  
 
Το VONCON πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, γιατί 
παραμένει παρατεταμένα, σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα. Στους ασθενείς αυτούς, η δοσολογία  
του VONCON πρέπει να τροποποιείται (βλέπε παράγραφο 3). Για την μείωση του κινδύνου 
νεφροτοξικότητας κατά τη θεραπεία ασθενών με προϋπάρχουσα νεφρική δυσλειτουργία ή σε 
ασθενείς που τους χορηγείται ταυτόχρονα άλλο αντιβιοτικό που ανήκει στην οικογένεια των 
αμινογλυκοσιδών, θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς η νεφρική λειτουργία και να τηρείται η 
κατάλληλη δοσολογία (βλέπε παράγραφο 3). 
 
Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα έχει αναφερθεί με τη χορήγηση όλων των αντιβιοτικών ευρέος 
φάσματος. Η διάγνωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που εμφανίζουν διάρροια με 
τη χρήση αντιβιοτικών. Η σοβαρότητα κυμαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή. Οι ήπιες 
περιπτώσεις ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας ανταποκρίνονται στην απλή διακοπή του φαρμάκου. Σε 
περιπτώσεις μέσης ή μεγάλης βαρύτητας ο γιατρός σας θα λάβει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 
 
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της αγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιας χορήγησης, για την εμφάνιση ανθεκτικών μικροοργανισμών. Εάν κατά τη διάρκεια της 
αγωγής εμφανισθεί επιπλέον λοίμωξη, ο γιατρός σας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 
 
Σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν VONCON έχει αναφερθεί μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων 
λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία)  η οποία είναι αναστρέψιμη   Εάν πρόκειται να υποβληθείτε 
σε μακροχρόνια θεραπεία με VONCON  ή λαμβάνετε ταυτόχρονα φάρμακα που μπορούν να 
προκαλέσουν ουδετεροπενία, ο γιατρός σας θα παρακολουθεί περιοδικά τον αριθμό των λευκών 
αιμοσφαιρίων σας. 
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Το VONCON πρέπει να χορηγείται από την ενδοφλέβια οδό. Αν το VONCON χορηγηθεί με ένεση 
εκτός των φλεβών, είναι ενδεχόμενο να παρατηρηθούν πόνος, ευαισθησία και πιθανά νέκρωση της 
περιοχής.  Μπορεί να σημειωθεί θρομβοφλεβίτιδα, της οποίας η συχνότητα και η σοβαρότητα είναι 
δυνατό να ελαχιστοποιηθούν με το να χορηγείται το φάρμακο βραδέως ως αραιωμένο διάλυμα .Έχει 
αναφερθεί αυξημένη συχνότητα συμβάντων που σχετίζονται με την έγχυση (συμπεριλαμβανομένων 
υπότασης, έξαψης, ερυθήματος, κα) με την ταυτόχρονη χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων. Η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης  του VONCON ενδοραχιαία, δεν έχει 
τεκμηριωθεί. 
Έχει αναφερθεί ότι η χορήγηση υδροχλωρικής βανκομυκίνης μέσω της ενδοπεριτοναϊκής οδού στη 
διάρκεια συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης είχε ως συνέπεια ένα σύνδρομο χημικής 
περιτονίτιδας. Το σύνδρομο υποχωρεί σύντομα με τη διακοπή της ενδοπεριτοναϊκής βανκομυκίνης. 
 
Παιδιά  
Σε πρόωρα νεογνά και μικρά βρέφη ο γιατρός επιβεβαιώνει τις επιθυμητές συγκεντρώσεις του 
VONCON στον ορό. Η ταυτόχρονη χορήγηση του VONCON με αναισθητικά φάρμακα έχει 
συσχετισθεί με ερύθημα και “flushing” τύπου ισταμίνης σε παιδιά. 
 
Ηλικιωμένοι 
Σε ηλικιωμένους ασθενείς, λόγω μειωμένης νεφρικής λειτουργίας, ο γιατρός θα τροποποιήσει τη 
δοσολογία (βλ. παράγραφο 3). 
 
Άλλα φάρμακα και VONCON 
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να 
πάρετε άλλα φάρμακα. 
Η ταυτόχρονη χορήγηση VONCON και αναισθητικών φαρμάκων έχει συσχετισθεί με ερύθημα, 
ερύθημα τύπου ισταμίνης και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις. 
 
Χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση κατά τη διαδοχική συστηματική ή τοπική χρήση άλλων 
δυνάμει νευροτοξικών και/ή νεφροτοξικών φαρμάκων. 
 
Κύηση και θηλασμός 
 
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, 
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 
 
Δεν είναι γνωστό κατά πόσο η βανκομυκίνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη του εμβρύου κατά τη 
χορήγηση στην έγκυο ή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αναπαραγωγής. 
 
Επειδή οι μελέτες αναπαραγωγής σε πειραματόζωα δεν είναι πάντοτε ενδεικτικές των αντιδράσεων 
στον άνθρωπο, το VONCON μπορεί να χορηγείται σε έγκυο μόνο όταν κρίνεται απόλυτα 
απαραίτητο. 
 
Το φάρμακο απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το VONCON 
χορηγείται σε γυναίκες που θηλάζουν. Επειδή είναι πιθανό το θηλάζον βρέφος να εμφανίσει 
ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αποφασισθεί να διακοπεί ή ο θηλασμός ή η χορήγηση του 
φαρμάκου, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα χορήγησης του φαρμάκου στη μητέρα.   
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
 
Το VONCON δεν ενδέχεται να επιδράσει στην ικανότητα οδήγησης των ασθενών. 
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Το VONCON περιέχει μαννιτόλη 
 
 
3. Πώς να πάρετε το VONCON 
 
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του 
φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
 
Το VONCON χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση και μόνο στην περίπτωση ψευδομεμβρανώδους 
κολίτιδας και σταφυλοκοκκικής εντεροκολίτιδας, χορηγείται από το στόμα. 
 
 
 
Eνδοφλέβια έγχυση: 
Ενήλικες: Η συνιστώμενη δοσολογία σε ενήλικους ασθενείς είναι 2 g κατανεμημένα είτε ως 500 mg 
ανά 6 ώρες ή 1 g ανά 12 ώρες, με ενδοφλέβια έγχυση. Κάθε δόση πρέπει να χορηγείται σε 
διαστήματα τουλάχιστον 60 λεπτών για παρατεταμένη χορήγηση. Σε μηνιγγίτιδα η συνολική 
ημερήσια δόση μπορεί να φθάσει τα 4 g.  
 
Άλλοι παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή, όπως η ηλικία ή η παχυσαρκία, ενδέχεται να 
απαιτήσουν τροποποίηση της συνήθους ενδοφλέβιας ημερήσιας δόσης. 
 
Παιδιά: Η συνήθης ημερήσια δόση του VONCON στα παιδιά είναι 10 mg/kg βάρους σώματος ανά 6 
ώρες. Κάθε δόση πρέπει να χορηγείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 λεπτών. H ολική 
ημερήσια ενδοφλέβια δόση στα παιδιά είναι 40 mg/kg βάρους σώματος και μπορεί διαιρούμενη να 
ενσωματωθεί στα υγρά που χορηγούνται στο παιδί για την κάλυψη των αναγκών του 24ώρου.  
 
Νεογνά και Βρέφη: Συνιστάται μία αρχική δόση 15 mg/kg ακολουθούμενη από δόση 10 mg/kg/12ωρο 
για την πρώτη εβδομάδα της ζωής και κατόπιν 10 mg/kg/8ωρο για βρέφη ηλικίας μέχρι ενός μηνός.  
 
Ο γιατρός θα παρακολουθεί τακτικά τις συγκεντρώσεις του VONCON στον ορό.  
 
Από του στόματος: 
H χορήγηση βανκομυκίνης από του στόματος ενδείκνυται μόνο στη θεραπεία της 
ψευδομεμβρανώδους κολίτιδος, που συνδέεται με χρήση αντιβιοτικών και προκαλείται από τον 
μικροοργανισμό Clostridium difficile, και της σταφυλοκοκκικής εντεροκολίτιδας. Η συνήθης 
συνολική δόση στους ενήλικες είναι 500 mg  χορηγούμενα σε 4 δόσεις για διάστημα 7 έως 10 ημέρες 
και σε παιδιά είναι 40 mg/kg σωματικού βάρους σε 3 ή 4 δόσεις για διάστημα 7 έως 10 ημερών. Η 
συνολική ημερήσια δόση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 g.  
 
Η κατάλληλη δόση μπορεί να αραιωθεί σε 1 ποτήρι νερό. Στο διάλυμα μπορούν να προστεθούν 
συνήθη αρωματικά σιρόπια για τη βελτίωση της γεύσης. ΤοVONCON δεν είναι δραστικό από του 
στόματος για άλλες μορφές λοιμώξεων. 
 
Ασθενείς με Νεφρική Δυσλειτουργία και Ηλικιωμένοι: Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία πρέπει 
να χορηγείται μειωμένη δοσολογία. Επίσης σε πρόωρα νεογνά και σε ηλικιωμένους, λόγω 
ελαττωμένης νεφρικής λειτουργίας, ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη μείωση στη χορηγούμενη 
δόση.  
 
Κατά τη θεραπεία με VONCON είναι ενδεχόμενο να χρειαστεί μέτρηση των συγκεντρώσεων του 
VONCON στον ορό. Οι συγκεντρώσεις του VONCON στον ορό μπορούν να προσδιοριστούν με 
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μικροβιολογικό προσδιορισμό, με ανοσολογικό προσδιορισμό φθορισμού, ή με υγρή χρωματογραφία 
υψηλής απόδοσης. 
 
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση VONCON από την κανονική 
Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την ενδεικνυόμενη. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το VONCON 
Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν ξεχάσετε να πάρετε τη δόση σας. 
 
Σε περίπτωση όπου  είναι διαθέσιμη  η μέτρηση της κάθαρσης της κρεατινίνης σε ασθενείς με 
νεφρική δυσλειτουργία, και εφόσον  η κάθαρση κρεατινίνης αντιπροσωπεύει σταθεροποιημένη 
νεφρική λειτουργία  ο γιατρός σας μπορεί να ρυθμίσει τη δοσολογία του VONCON με βάση την 
κάθαρση κρεατινίνης.  Σε ανεφρικούς ασθενείς, ανουρία, τελικού σταδίου νεφρική βλάβη και σε 
καταστάσεις όπου η η κάθαρση κρεατινίνης  δεν αντιπροσωπεύει σταθεροποιημένη νεφρική 
λειτουργία  ο γιατρός σας μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις  της δοσολογίας του VONCON.  
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Συμβάματα από την έγχυση: Με ταχεία έγχυση του VONCON, οι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν 
αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν υπόταση, δύσπνοια με συρίττοντες ρόγχους, 
κνίδωση ή κνησμό.  Επίσης, ερύθημα στο λαιμό, πόνο και μυϊκό σπασμό στο θώρακα και τη ράχη. Οι 
αντιδράσεις αυτές συνήθως υποχωρούν εντός 20 λεπτών αλλά ενδέχεται να επιμείνουν για ώρες. 
Τέτοια συμβάματα είναι σπάνια όταν το VONCON χορηγείται με βραδεία έγχυση, των 60 λεπτών. 
 
H βραδεία έγχυση (με ρυθμό 10 mg/min ή βραδύτερο) του VONCON μειώνει κατά πολύ την 
πιθανότητα εμφάνισης αναφυλακτοειδών συμβαμάτων. 
 
Νεφροτοξικότητα: Νεφρική ανεπάρκεια έχει αναφερθεί σπάνια, η οποία εκδηλώνεται, κυρίως, με 
άνοδο της κρεατινίνης ορού ή των συγκεντρώσεων αζώτου ουρίας αίματος, ειδικά σε ασθενείς που 
έλαβαν υψηλές δόσεις VONCON. Σπάνιες περιπτώσεις διάμεσης νεφρίτιδας σε ασθενείς οι οποίοι 
ελάμβαναν ταυτόχρονα αμινογλυκοσίδες ή οι οποίοι είχαν προϋπάρχουσα νεφρική διαταραχή. Η 
αζωθαιμία υποχωρεί με τη διακοπή της χορήγησης της υδροχλωρικής βανκομυκίνης. 
 
Καρδιαγγειακές: Με ταχεία έγχυση του VONCON, οι ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν 
καρδιαγγειακές διαταραχές όπως καρδιακή ανακοπή, εξάψεις, υπόταση και καταπληξία. 
 
Γαστρεντερικό Σύστημα: Ψευδομεμβρανώδης κολίτις ενδέχεται να εμφανισθεί κατά τη διάρκεια ή 
μετά τη θεραπεία με αντιβιοτικά (βλ. παράγραφο 3). Μεμονωμένες περιπτώσεις ήπιας 
τρανσαμινασαιμίας έχουν αναφερθεί κυρίως σε ασιατικό πληθυσμό. 
 
Ωτοτοξικότητα: Απώλεια ακοής σχετιζόμενη με VONCON έχει αναφερθεί σε μερικές δεκάδες 
περιπτώσεων, κυρίως σε ασθενείς με νεφρική διαταραχή ή προϋπάρχουσα έκπτωση της ακοής ή που 
λάμβαναν ταυτόχρονη θεραπεία με κάποιο ωτοτοξικό φάρμακο. Ίλιγγος, ζάλη και εμβοές ώτων έχουν 
αναφερθεί σπάνια. 
 
Αίμα και εργαστηριακές εξετάσεις: Αναστρέψιμη ουδετεροπενία έχει αναφερθεί περίπου μία εβδομάδα 
ή περισσότερο μετά την έναρξη της θεραπείας με VONCON ή με χορήγηση συνολικής δόσης άνω 
των 25 g. Η ουδετεροπενία είναι ταχέως αναστρέψιμη με τη διακοπή της χορήγησης του VONCON. 
Θρομβοπενία έχει αναφερθεί σπάνια. Σπάνια, έχει αναφερθεί αναστρέψιμη ακοκκιοκυτταραιμία αλλά 
η αιτιολογική συσχέτιση δεν έχει τεκμηριωθεί. Μεμονωμένα περιστατικά πανκυτταροπενίας, 
αναιμίας και  λευκοπενίας έχουν αναφερθεί. 
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Θρομβοφλεβίτιδα:  Φλεγμονή στο σημείο της ένεσης έχει αναφερθεί. 
 
Άλλες: Αναφυλακτοειδής αντίδραση, εξάνθημα οφειλόμενο στο φάρμακο με ηωσινοφιλία και 
συστεμικά συμπτώματα (DRESS), φαρμακευτικός πυρετός, ρίγη, νέκρωση στη θέση ένεσης, άλγος 
στη θέση ένεσης, ναυτία, ηωσινοφιλία, εξανθήματα (αποφολιδωτική δερματίτιδα), πομφολυγώδης 
δερματοπάθεια (με γραμμοειδή εναπόθεση IgA), αγγειίτιδα, σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική 
επιδερμική νεκρόλυση έχουν αναφερθεί σπάνια με χορήγηση VONCON. Χημική περιτονίτιδα έχει 
αναφερθεί μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση VONCON.  
 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό 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 Οργανισμού Φαρμάκων 
(Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε 
στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσετε το VONCON 
 
Πριν την ανασύσταση: Το προϊόν φυλάσσεται για 24 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15°C - 
30°C). 
Μετά την ανασύσταση: Το διάλυμα φυλάσσεται σε ψυγείο (2°C - 8°C) για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται από τον τρόπο ανασύστασης. 
 
Η ανασύσταση του ενέσιμου λυόφιλου, γίνεται αμέσως πριν τη χρήση σε 10 ml αποστειρωμένου 
ενέσιμου ύδατος. Τo διάλυμα μετά την ανασύσταση πρέπει να αραιωθεί περαιτέρω σε τουλάχιστον 
100 ml υγρού αραίωσης. To αραιωμένο αντιβιοτικό πρέπει να χορηγηθεί με ενδοφλέβια έγχυση μέσα 
σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 λεπτών της ώρας. 
 
Τα διαλύματα που προκύπτουν μετά την αραίωση με 5 % διαλύματος Δεξτρόζης ή 0,9 % Ενέσιμου 
Χλωριούχου Νατρίου ή διαλύματος Ringer’s μπορούν να διατηρηθούν σε ψυγείο επί 14 ημέρες χωρίς 
σημαντική απώλεια ισχύος. 
 
Τα διαλύματα που προκύπτουν μετά την αραίωση με τα ακόλουθα υγρά μπορούν να διατηρηθούν σε 
ψυγείο επί 96 ώρες: 
 
5 % Dextrose Injection & 0,9 % Sodium Chloride Injection USP 
Lactated Ringer’s Injection U.S.P. 
Lactated Ringer’s Injection USP & 5 % Dextrose Injection  
Normosol M & 5 % Dextrose  
0,9 % Sodium Chloride Injection U.S.P.  
Isolyte E  
Acetate Ringer’s Injection 
 
Τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για παρεντερική χορήγηση πρέπει να 
επιθεωρούνται οπτικά πριν από τη χορήγηση για στερεά σωματίδια και αλλαγή χροιάς όταν το 
επιτρέπουν το διάλυμα και ο περιέκτης. 
 

http://www.eof.gr/
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6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το VONCON 
 
- Η  δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική βανκομυκίνη 
- Το άλλο συστατικό είναι η μαννιτόλη 
 
Εμφάνιση του VONCON και περιεχόμενα της συσκευασίας 
 
Το VONCON είναι κόνις για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση ή από του στόματος χορήγηση 
και περιέχεται σε φιαλίδιο. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 500 mg υδροχλωρικής βανκομυκίνης.  
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 
 
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β – Λ Ι Λ Λ Υ  Α. Ε. Β. Ε. 
15ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά ▪ ΤΗΛ: +30 210 6294 600  
 
Παρασκευαστής: 
 
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Ισπανία 
 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις Ιούνιος 2018 
 
Τρόπος διάθεσης 
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να 
συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου, υπό την παρακολούθηση ιατρού. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.eof.gr 

http://www.eof.gr/

