
Τα προβλήματα ύπνου είναι κοινά και προκαλούνται από διάφορους παράγοντες. Εκδηλώνονται με 
διαφορετικούς τρόπους, όπως δυσκολία να κοιμηθείτε, δυσκολία να συνεχίσετε να κοιμάστε ή αίσθημα 
ελλιπούς ανανέωσης το πρωί. Υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να σας 
βοηθήσουν - αυτό ονομάζεται υγιεινή ύπνου.

Όταν πάσχετε από διαταραχές του ύπνου, το πρώτο βήμα είναι να εφαρμόσετε κάποια απλά μέτρα υγιεινής 
ύπνου ή τον τρόπου ζωής και περιβαλλοντικές αλλαγές που μπορεί να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε 
καλύτερα. Για παράδειγμα:

Ο καλός ύπνος ξεκινά με καλές συνήθειες

Εάν αυτές οι παρεμβάσεις δεν λειτουργούν, υπάρχει μια σειρά από ψυχολογικές θεραπείες και φάρμακα 
που μπορούν να διερευνηθούν.

Καλύτερος ύπνος, καλύτερη ζωή!1

Υγιεινή ύπνου2

• Βελτιώστε το περιβάλλον ύπνου σας, για παράδειγμα βεβαιωθείτε ότι το κρεβάτι είναι άνετο και το 
υπνοδωμάτιο βρίσκεται σε κατάλληλη θερμοκρασία και είναι ήσυχο και σκοτεινό.

• Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

• Μην μένετε στο κρεβάτι προσπαθώντας να ξανακοιμηθείτε εάν είστε ξύπνιοι για περισσότερο από 20 
λεπτά· να πάτε σε άλλο δωμάτιο και κάνετε κάτι χαλαρωτικό.

• Να είστε όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να περάσετε χρόνο σε 
εξωτερικούς χώρους , αν είναι δυνατόν.

• Αποφεύγετε να κοιμάστε λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαφορετικά αν πάρετε υπνάκο, να διαρκεί το 
πολύ 20 λεπτά πριν από τις 3 μ.μ.

• Προσπαθήστε να χαλαρώσετε πριν προσπαθήσετε να κοιμηθείτε π.χ. διαβάζοντας κάποιο βιβλίο ή 
περιοδικό. Αποφεύγετε να παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να εργάζεστε αμέσως πριν πάτε για ύπνο.

• Μην συζητάτε ή αναλύετε προβλήματα στο κρεβάτι.

• Αποφύγετε το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά το βράδυ.

• Προσπαθήστε να χάσετε βάρος εάν είστε υπέρβαροι.

• Να αθλείστε για τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε ημέρα (αλλά τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο).

• Μειώστε την πρόσληψη καφεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποφύγετε τα ποτά που περιέχουν 
καφεΐνη, όπως τσάι, καφέ, κόλα και ενεργειακά ποτά μετά το μεσημέρι.

• Αποφύγετε τα βαριά γεύματα ή την έντονη άσκηση το βράδυ.
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•  Το CIRCADIN®  πρέπει να λαμβάνεται μετά το 
φαγητό, 1-2 ώρες πριν από τον ύπνο.

•  Καταπίνετε ολόκληρο το δισκίο - μην το λιώνετε, 
μην το μασάτε και μην το κόβετε διότι αυτό θα 
άλλαζε τα οφέλη.

•  Το CIRCADIN® δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα - θα πρέπει απλά να αισθάνεστε μια φυσική υπνηλία και επιθυμία 
να πάτε για ύπνο σε 1-2 ώρες μετά τη λήψη του.

•  Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ εάν παίρνετε CIRCADIN® , καθώς η παρουσία αλκοόλ στο στομάχι 
μπορεί να επηρεάσει τον μηχανισμό παρατεταμένης απελευθέρωσης.

•  Για την καλύτερη επίδραση στην ποιότητα του ύπνου θα πρέπει να παίρνετε CIRCADIN® περίπου την ίδια 
ώρα κάθε βράδυ.

•  Εάν έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο είδος φαρμάκων για τον ύπνο πριν το CIRCADIN®, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας για το πώς να σταματήσετε να το παίρνετε και ν’ αρχίσετε να παίρνετε το 
CIRCADIN®

Η μελατονίνη  είναι μια φυσική ορμόνη που ελέγχει τον κιρκάρδιο ρυθμό (το ενσωματωμένο 24ωρο ρολόι 
σας), ρυθμίζοντας την ώρα που κοιμάστε και ξυπνάτε το πρωί. Τα φυσικά επίπεδα μελατονίνης συνήθως 
αυξάνονται καθώς σκοτεινιάζει, κάνοντάς σας να αισθάνεστε υπνηλία. Τα χαμηλά επίπεδα μελατονίνης που 
παράγονται από το σώμα σας μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία στον ύπνο ή να οδηγήσουν σε κακή 
ποιότητα ύπνου, κάνοντάς σας να ξυπνάτε με ένα αίσθημα έλλειψης αναζωογόνησης.

Το CIRCADIN® είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία που περιέχει μελατονίνη. Η μελατονίνη σε δισκία CIRCADIN® έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να απελευθερώνεται αργά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μιμούμενη 
τη φυσική απελευθέρωση μελατονίνης από το σώμα. Δρα για να συμπληρώσει τη 
μελατονίνη που παράγει το σώμα σας με φυσικό τρόπο.

Η φαρμακευτική αγωγή με μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση της ποιότητας του ύπνου
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής ήχων ύπνου

του ή σε μια ψηφιακή έκδοση αυτών των συμβουλών ύπνου
σαρώστε εδώ®

CIRCADIN®


