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Celestone Chronodose

Ενέσιμο Εναιώρημα Παρατεταμένης Δράσης

ΒΕΤΑΜΕΤΗΑSONE ΑCETATE &

ΒΕΤΑΜΕΤΗΑSΟΝΕ SΟDIUM ΡΗΟSΡΗΑΤΕ

Schering- Plough

Εναιώρημα λευκού χρώματος και ελαφριάς οσμής

ΟXI ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Περιγραφή: Το Celestone Chronodose ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης είναι
ένα στείρο υδατικό εναιώρημα, που περιέχει δινατριούχο φωσφορική βηταμεθαζόνη και
οξική βηταμεθαζόνη για ενδομυϊκή, ενδαρθρική, περιαρθρική. ενδοθυλακική, ενδοδερμική και
μέσα στις αλλοιώσεις ένεση. Κάθε ml περιέχει 3,0 mg βηταμεθαζόνης ως διαντριούχου
φωσφορικής και 3,0 mg οξικής βηταμεθαζόνης σε ένα στείρο έκδοχο με ρυθμισμένο pΗ, που
περιέχει συντηρητικά.

ΔΡΑΣΗ: Το Celestone Chronodose ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης είναι ένα
μοναδικό ενέσιμο σκεύασμα ενός διαλυτού και ενός ελαφρά διαλυτού εστέρα της
βηταμεθαζόνης, που έχει αυξημένη αντιφλεγμονώδη, αντιρρευματική και αντιαλλεργική
δράση. Η άμεση θεραπευτική δράση στις καταστάσεις που ανταποκρίνονται στα
κορτικοστεροειδή αρχίζει με τη δινατριούχο φωσφορική βηταμεθαζόνη, ένα διαλυτό εστέρα
που απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς μετά την ένεση. Η παρατεταμένη δράση
οφείλεται στην οξική βηταμεθαζόνη, που είναι λιγότερο διαλυτή και δημιουργεί ένα
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απόθεμα για αργή απορρόφηση. Ο συνδυασμός της ταχείας και παρατεταμένης δράσης
αυτών των τύπων βηταμεθαζόνης διευκολύνουν τόσο τον γρήγορο έλεγχο όσο και τη
σταθερή συντήρηση των αποτελεσμάτων του κορτικοστεροειδούς.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: Το Celestone Chronodose ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης
δράσης ενδείκνυται στη θεραπεία βαριών και ήπιων παθήσεων, σε οξείες και χρόνιες
αυτοπεριοριζόμενες παθήσεις που ανταποκρίνονται στη συστηματική θεραπεία με
κορτικοστεροειδή και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αρρώστους που δεν είναι δυνατή η αγωγή
με κορτικοστεροειδή φάρμακα από το στόμα. Οι συνιστώμενες οδοί χορήγησης είναι (1)
ενδομυϊκή ένεση σε αλλεργικές, δερματολογικές, ρευματικές και άλλες καταστάσεις που
ανταποκρίνονται στα συστηματικά κορτικοστεροειδή περιλαμβανομένης και της
θυλακίτιδας (2) ένεση, κατ’ευθείαν στα προσβεβλημένα μαλακά μόρια στη θυλακίτιδα και
στις συνδεόμενες φλεγμονώδεις διαταραχές των ενόντων, όπως η τενοντοθηκίτιδα και σε
φλεγμονώδεις διαταραχές των μυών, όπως συνδετικίτιδα και μυΐτιδα, (3) ενδαρθρική και
περιαρθρική ένεση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα, (4) ένεση μέσα στις
αλλοιώσεις σε διάφορες δερματολογικές καταστάσεις και (5) τοπική ένεση σε ορισμένες
φλεγμονώδεις διαταραχές του ποδιού.

Αντιπροσωπευτικές Καταστάσεις:

Ρευματικές Διαταραχές: Μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα οστεαρθρική
αρθροθυλακίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οξεία και υποξεία θυλακίτιδα, επικονδυλίτιδα,
οξεία μη ειδική τενοντοθηκίτιδα, μυΐτιδα, συνδετικίτιδα, τενοντίτιδα, οξεία ουρική
αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο χαμηλής οσφυαλγίας, οσφυαλγία, ισχυαλγία,
κοκκυγοδυνία, ραιβόκρανο, κύστις γαγγλίου.

Παθήσεις του Κολλαγόνου: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία,
δερματομυοσίτιδα

Αλλεργικές Καταστάσεις: Ασθματική κατάσταση, χρόνιο βρογχικό άσθμα, εποχιακή ή
χρόνια αλλεργική ρινίτιδα, βαριά αλλεργική βρογχίτιδα, δερματίτιδα εξ’ επαφής, ατοπική
δερματίτιδα. αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα και στα τσιμπήματα εντόμων.

Δερματολογικές Καταστάσεις: Εντοπισμένες υπερτροφικές διηθημένες αλλοιώσεις του
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ομαλού λειχήνα του Wilson ψωριασικές πλάκες, δακτυλιοειδές, κοκκίωμα και απλός χρόνιος
λειχήν (νευροδερματίτιδα), χηλοειδή, δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος λιποειδική
νεκροβίωση των διαβητικών, γυροειδής αλωπεκία.

Διαταραχές του ποδιού: Θυλακίτιδα κάτω από σκληρό ή μαλακό κάλο και κάτω από την
άκανθα της πτέρνας, θυλακίτιδα στο άκαμπτο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού και στο ραιβό
μικρό δάκτυλο. αρθρική κύστη, τενοντοθηκίτιδα, περιοστίτιδα του κυβοειδούς οστού, οξεία
ουρική αρθρίτιδα και μεταταρσαλγία.

Χρήση προ του τοκετού στην πρόληψη του Συνδρόμου της Αναπνευστικής
Δυσχέρειας στα πρόωρα Βρέφη: Όταν θεωρηθεί απαραίτητη η πρόκληση τοκετού πριν
την 32η εβδομάδα της κύησης ή όταν είναι αναπότρεπτος ο πρόωρος τοκετός πριν την 32η
εβδομάδα της κύησης λόγω μαιευτικών επιπλοκών, συνιστάται η ενδομυϊκή ένεση 2 ml (12
mg) Celestone Chronodose ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης τουλάχιστον 24
ώρες πριν τον αναμενόμενο χρόνο του τοκετού. Αν δεν συμβεί ο τοκετός, θα πρέπει να
χορηγείται μία δεύτερη δόση (2 ml) 24 ώρες αργότερα. Επειδή η προφυλακτική χρήση των
κορτικοστεροειδών μετά την 32η εβδομάδα της κύησης είναι ακόμα αμφιλεγόμενη, οι
γιατροί θα πρέπει να σταθμίζουν τα οφέλη έναντι των πιθανών κινδύνων για τη μητέρα και
το έμβρυα, όταν χρησιμοποιούν κορτικοστεροειδή πέραν της 32ης εβδομάδας της κύησης.
Θα πρέπει επίσης να σκέπτεται κανείς την προφυλακτική αγωγή με Celestone Chronodose
ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης, αν είναι γνωστό ότι το έμβρυο έχει χαμηλό
λόγο λεκιθίνης/σφιγγομυελίνης. Συνιστάται η ίδια δοσολογία που περιγράφεται πιο πάνω.

Τα κορτικοστεροειδή δεν ενδείκνυνται στην αντιμετώπιση της πάθησης της υαλοειδούς
μεμβράνης μετά τη γέννηση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Η δοσολογία πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ειδικές
απαιτήσεις του αρρώστου, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης, την επιτυγχανόμενη
ανταπόκριση και την ανοχή του αρρώστου στα κορτικοστεροειδή.

Συστηματική χορήγηση: Η αγωγή των καταστάσεων που απαιτούν τη συστηματική δράση
των κορτικοστεροειδών μπορεί να ελεγχθεί προσεκτικό με ενδομυϊκές ενέσεις Celestone
Chronodose ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης. Η γρήγορη και παρατεταμένη
δράση του, το κάνουν κατάλληλο για την αρχή της θεραπείας στις οξείες καταστάσεις, στις
οποίες η φλεγμονή πρέπει να τεθεί γρήγορα και να παραμείνει υπό έλεγχο. Η
παρατεταμένη δράση του φαρμάκου βοηθά στην προφύλαξη από τις λόγω μη κανονικής
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διατήρησης των κορτικοστεροειδικών αποτελεσμάτων, υποτροπές. Στις περισσότερες
καταστάσεις η αγωγή
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