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ENGLISH-GREEK MEDICAL (DOSING DIARY) 
SAMPLE TRANSLATION 

 
Instructions for Dosing and Diary Completion Οδηγίες δοζολογίας και ζσμπλήρωζης ημερολογίοσ 
• 1 tablet from each bottle twice a day (approximately 
12 hours apart). 

• 1 διζκίο από κάθε θιαλίδιο δύο θοπέρ ηην ημέπα (με 
διαθοπά 12 υπών πεπίπος). 

• With or without food. • Με ή συπίρ θαγηηό. 
• If you miss a dose, you should take it as soon as you 
remember, provided that it is within 6 hours of the 
scheduled dosing time. 

• Εάν παπαλείτεηε μια δόζη, ππέπει να ηη λάβεηε μόλιρ 
ηο θςμηθείηε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα είλαη εληόο 6 
σξώλ κεηά από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ιήςεο 
ηεο δόζεο. 

Study Visits: Επιζκέψεις μελέηης: 
• Do NOT take your study drug on the morning of 
your study visit. You will take your study drug during 
your study visit when at the clinic. 

• ΜΗ ιάβεηε ην θάξκαθν κειέηεο ην πξσηλό πξηλ από 
ηελ επίζθεςε κειέηεο ζαο. Θα λάβεηε ηο θάπμακο 
μελέηηρ καηά ηην επίζκετή ζαρ ζηην κλινική. 

— Please remember — nothing to eat or drink 
(other than water) for at least 9 hours before your 
study visit. 

— Μελ μεράζεηε — δελ πξέπεη λα θάηε ή λα πηείηε 
νηηδήπνηε (εθηόο από λεξό) γηα ηνπιάρηζηνλ 9 ώξεο 
πξηλ από ηελ επίζθεςε κειέηεο ζαο. 

• Bring all of your study drugs to the clinic with you. • Πποζκομίζηε όλα ηα θάπμακα μελέηηρ ζαρ ζηην κλινική 
καηά ηην επίζκετή ζαρ. 

Please bring this diary with you to every visit for 
review by study personnel. 

Να θξαηάηε ην παξόλ εκεξνιόγην καδί ζαο ζε θάζε 
επίζθεςε για επιζκόπηζη από ηο πποζυπικό ηηρ 
μελέηηρ. 

It is very important that you be completely honest 
when recording your dosing times. There will be no 
penalty for taking your dose at the wrong time, but the 
times you record must be accurate. 

Είναι πολύ ζημανηικό να είζηε απνιύησο εηιηθξηλείο 
καηά ηην καηαγπαθή ηυν υπών λήτηρ δόζευν. Δεν θα 
επιβληθεί καμία ποινή ζε πεπίπηυζη λήτηρ ηηρ δόζηρ 
ζε εζθαλμένη ώπα, αλλά οι ώξεο πνπ ζα θαηαγξάςεηε 
πξέπεη λα είλαη αθξηβείο. 

Thank you for your time and effort to complete your 
diary! 

Σας εσταριστούμε για τον τρόνο και την προσπάθειά σας 
για τη σσμπλήρωση τοσ ημερολογίοσ σας! 

It is important to record your study drug dose 
times every day. 

Είναι ζημανηικό να καηαγράθεηε ηις ώρες λήψης ηων 
δόζεων ηοσ θαρμάκοσ μελέηης ζας κάθε ημέρα. 

• You must return all study drug containers along with 
any unused study drug at each study visit. 

• Ππέπει να επιζηπέθεηε όλερ ηιρ ζςζκεςαζίερ θαπμάκυν 
μελέηηρ, καθώρ και ηςσόν μη σπηζιμοποιημένα θάπμακα 
μελέηηρ ζε κάθε επίζκετη μελέηηρ. 

• In the A.M. Dose Time column, check the A and B 
boxes and enter in the time at which you took your 
study drug. 

• Σηη ζηήλη Ώρα πρωινής δόζης, επιλέξηε ηα πλαίζια 
A και B και ειζαγάγεηε ηην ώπα πος λάβαηε ηο θάπμακο 
μελέηηρ ζαρ. 

• In the P.M. Dose Time column, check the A and B 
boxes and enter in the time at which you took your 
study drug. 

• Σηη ζηήλη Ώρα βραδινής δόζης, επιλέξηε ηα πλαίζια 
A και B και ειζαγάγεηε ηην ώπα πος λάβαηε ηο θάπμακο 
μελέηηρ ζαρ. 

Please do NOT chew the study drug. Swallow 
study drug whole and take with a glass of water. 

ΜΗ μαζάηε ηο θάρμακο μελέηης. Καηαπιείηε ηο 
ολόκληρο με ένα ποηήρι νερό. 

 

 

 


