Florinef 0,1 mg comprimits (Fludrocortisona acetat)
Si us plau, llegiu el prospecte detingudament abans de començar a prendre el
medicament. Aquest prospecte proporciona un resum de la informació
disponible sobre el seu medicament. Aquest medicament se li ha receptat a
vostè. No li doneu a altres persones. Pot perjudicar, tot i que els vostres
símptomes siguin els mateixos que els seus. Si voleu saber més o no esteu
segur pregunteu al vostre metge o farmacèutic.
Florinef comprimit 0,1 mg és un medicament esteroide prescrit per moltes
condicions diferents, incloent malalties greus.
Vostè el necessiteu prendre regularment per obtenir el màxim benefici. No
deixeu de prendre aquest medicament sense consultar el vostre metge potser
heu
de
reduir
la
dosi
gradualment.
Contingut del prospecte:
1. Què Florinef és i per a què s'utilitza
2. Abans de prendre Florinef
3. Com prendre Florinef
4. Possibles efectes adversos
5. Com emmagatzemar Florinef
6. Informació addicional
1. Què és Florinef i per a què s'utilitza
El nom d'aquest medicament és Florinef. Cada comprimit conté 0,1 mg de
l'ingredient actiu, acetat de fludrocortisona.
Florinef pertany a un grup de medicaments anomenats corticosteroides,
s’utilitzen per ajudar a controlar la quantitat de sodi i líquids al cos. S’utilitza
per a tractar la malaltia de Addison i els síndromes a on es perden quantitats
excessives de sodi a la orina. Funciona al disminuir la quantitat de sodi que es
perd amb l’orina
2. Abans de prendre Florinef
No preneu aquest medicament si:
• Heu tingut alguna vegada una al·lèrgia (hipersensibilitat) o qualsevol
reacció a algun dels ingredients de Florinef
• Teniu una úlcera pèptica, tuberculosi activa o una malaltia mental .
Heu d'informar el vostre metge abans de prendre aquest medicament si:
• Teniu o heu tingut recentment qualsevol infecció bacteriana, viral o
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micòtica que no està sent tractada.
• Si teniu o alguna vegada heu tingut tuberculosi.
• Si heu tingut algun trastorn intestinal o úlcera d'estómac.
• Si teniu una infecció o inflamació de les venes de la cama
(tromboflebitis).
• Heu tingut trastorns mentals o epilèpsia.
• Heu tingut algun problema de ronyó, fetge o tiroides.
• Heu patit recentment de qualsevol forma de càncer.
• Si teniu osteoporosi.
• Si teniu miastènia gravis (una malaltia que causa debilitat dels
músculs).
• Si teniu hipertensió o insuficiència cardíaca.
• Si vostè o algú en la seva família té glaucoma (augment de la pressió en
els ulls).
• Si sou diabètic, potser que necessiteu que es canviï la seva dosi
d'insulina.
• Si teniu una erupció a la pell causada per una infecció viral (per
exemple, el xarampió).
• Si sou una persona major de 65 anys, ja que pot ser més susceptible als
efectes secundaris.
• Si sou menor de 18 anys d'edat, Florinef pot produir retràs del
creixement.
• Si teniu o heu tingut una cirurgia intestinal.
• Si alguna vegada heu tingut depressió severa o depressió maníaca
(trastorn bipolar).

Els medicaments esteroides suprimeixen la resposta immune natural del cos.
Per tant, si entreu en contacte amb qualsevol persona que tingui una malaltia
infecciosa com varicel·la, herpes o xarampió, consulteu el vostre metge tan
aviat com sigui possible.
Florinef amb altres medicaments
Informeu sempre el vostre metge sobre els medicaments que esteu prenent, o
heu pres recentment, inclosos els adquirits sense recepta. Això és
especialment important si esteu prenent:
• Aspirina, ibuprofè o altres medicaments antiinflamatoris no esteroïdals
(AINE), poden augmentar les probabilitats de sagnat a l'intestí.
• Qualsevol antifúngics (per exemple, ketoconazol, amfotericina).
• Warfarina o altres medicaments per diluir la sang.
• Anticonceptius.
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• Hormona del creixement humà.
• Si preneu ciclosporina.
• Medicaments per la pressió arterial alta (per exemple, sodi
fenilbutirato, clonidina, metildopa, inhibidors de l'ECA, α i ßblockers,
angiotensina II antagonistes dels receptors, bloquejadors dels canals de
calci i diürètics).
• Medicaments per problemes cardíacs (per exemple, digoxina).
• Medicaments per l’epilèpsia (per exemple, fenitoïna, primidona,
carbamazepina).
• Medicaments per la tuberculosi (TB) (per exemple, isoniazida,
rifampicina, rifabutina).
• Medicaments per la diabetis.
• Medicaments pels problemes de tiroides.
• Esteroides anti-progestàgens (per exemple, la mifepristona).
• Medicaments pel glaucoma (per exemple, acetazolamida).
• Medicaments pel dolor intestinal (per exemple, escopolamina).
• Medicaments per l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (per
exemple tiotropi).
• Medicaments per la retenció urinària (per exemple, doxazosina).
• Medicaments per la demència d'Alzheimer (per exemple, donepezil,
galantamina).
• Medicaments per Miastènia Gravis (per exemple, neostigmina).
Informació important sobre alguns dels components de Florinef
Florinef conté lactosa. Els pacients amb intolerància a la lactosa no han de
prendre aquest medicament.
Embaràs i lactància
Si esteu embarassada, planegeu quedar embarassada, o si esteu en període de
lactància consulteu-ho amb el vostre metge abans de prendre Florinef.
Conduir o manejar maquinària
Florinef no perjudica l'habilitat per conduir o manejar maquinària.
3. Com prendre Florinef
Preneu les pastilles exactament com el vostre metge us ha indicat. No deixeu
de prendre de sobte de Florinef
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Adults i Ancians
Per tractar la malaltia d'Addison la dosi diària habitual és:
0,05 mg (mig comprimit) a 0,3 mg (3 comprimits) que es pren una vegada al
dia. Per al tractament de la hiperplàsia suprarenal la gamma habitual dosi
diària és: 0,1 mg (1 comprimit) a 0,2 mg (2 comprimits).
Nens
La dosi s'ajusta segons la mida i pes. Assegureu-vos de prendre el que prescriu
pel seu metge.
Si pren més Florinef del que hauria
Si preneu massa comprimits poseu-vos en contacte amb el vostre metge o
aneu a urgències a l'hospital més proper. Porteu el recipient de la medicació
amb vostè.
Si Us oblideu de prendre Florinef
Si us oblideu de prendre una dosi, no es preocupeu, preneu-la tan aviat com
sigui possible però si s’acosta a l’hora de la seva següent dosi, llavors no
preneu la dosi oblidada i continueu el tractament. No preneu una dosi doble
per compensar la dosi oblidada.
4. Possibles efectes adversos
Deixeu de prendre pastilles Florinef i contacteu amb el seu metge
immediatament si teniu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultat per respirar
Inflor de la cara, cames o turmells
Dolor sever en l'estómac o en l'abdomen
Erupció a la pell
Problemes de visió
Debilitat muscular
Refredats o infeccions que duren molt de temps
Femtes negres

Altres efectes adversos:
-

Problemes digestius, dolor d’estómac, vòmits
Mareig
Insomni
Mal de cap
Agitació, depressió, angoixa, insomni
Acne
Major del borrissol facial
Absència o irregularitat de menstruacions
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5. Com emmagatzemar Florinef
Els comprimits s’han de guardar a la nevera entre 2ºC i 8ºC.
En el cas que quedin a fora de la nevera, poden estar a una temperatura de
25 ºC durant un màxim de 30 dies. Qualsevol comprimit emmagatzemat a
temperatura ambient s'ha d'eliminar després de 30 dies.
No utilitzeu després de la data de caducitat que apareix a l'etiqueta del flascó
després de EXP. La data de caducitat és l'últim dia del mes.
Manteniu el flascó perfectament tancat per protegir-lo de la humitat.
Si li diuen que deixi de prendre aquest medicament, retorneu els comprimits
no utilitzats
al vostre farmacèutic.
Manteniu els medicaments fora de l'abast dels nens.
No llenceu els medicaments pels desguassos ni a les escombraries. Pregunteu
al vostre farmacèutic com llençar els medicaments que ja no utilitzeu.
D'aquesta manera ajudareu a protegir el medi ambient.
6. Més informació
L'ingredient actiu en Florinef és fludrocortisona d'etil. comprimits de 0.1 mg
Els comprimits de Florinef contenen 0,1 mg de Acetat de fludrocortisona. Els
altres components són: midó de blat de moro, fosfat de calci dibàsic, lactosa
anhidre i monohidrat, talc, benzoat de sodi (E211), estearat de magnesi.
Els comprimits de Florinef són de color blanc, rodons, biconvexos, ranurat per
un costat i gravat en l'altra costat amb "Squibb i 429".
Els comprimits es subministren en ampolles de vidre ambre de 100 pastilles
amb un tap de cotó.
Fabricat per:
Swords Laboratories
Informació extreta del prospecte Florinef Swords Laboratories versió Juliol
2014.
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