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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Trachisan ® 
L O Z E N G E S 

 
Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate  

(0.5+1+1) mg/lozen 

 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 
χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. 
Πρέπει πάντοτε να  χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο 
οδηγιών χρήσης ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του  γιατρού  ή του φαρµακοποιού σας. 
 
• Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
• Aπευθυνθείτε στον φαρµακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συµβουλές 
• Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον  γιατρό ή  τον φαρµακοποιό σας. 

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 
οδηγιών  χρήσης. 

• Απευθυνθείτε στο γιατρό σας εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν αισθάνεσθε χειρότερα µετά από 3 
ηµέρες θεραπείας. 
 

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 
1. Τι είναι το Trachisan και ποια η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Trachisan 
3. Πώς να πάρετε το Trachisan 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Trachisan 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
1. Τι είναι το Trachisan και ποια είναι η χρήση του 
Το Trachisan ενδείκνυται για την ανακούφιση από τα συµπτώµατα φλεγµονωδών καταστάσεων της 
στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα. Ο συνδυασµός των δραστικών συστατικών του έχει 
αναλγητική και αντιµικροβιακή δράση. 
Οι φλεγµονές της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα µπορεί να οφείλονται σε παθολογικούς ή 
άλλους παράγοντες. Τα συµπτώµατα είναι ερυθρωποί και ευερέθιστοι βλεννογόνοι µε κάψιµο στο 
στόµα ή δυσκολία στη κατάποση, πονόλαιµος και βραχνάδα. Τα δραστικά συστατικά του Trachisan 
έχουν βακτηριοκτόνες και σηµαντικά καταπραϋντικές ιδιότητες, οι οποίες θα σας ανακουφίσουν. 
Το Trachisan δεν περιέχει ζάχαρη. 
Είναι κατάλληλο για τους διαβητικούς διότι περιέχει σορβιτόλη σαν υποκατάστατο της ζάχαρης. Ο κάθε 
τροχίσκος περιέχει 0.69 g σορβιτόλης που ισοδυναµούν µε 0.057 ΒU.    
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Trachisan 

 
  Μην πάρετε το Trachisan: 
Το Trachisan δεν πρέπει να χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 
• Γνωστή υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά του 
• Φλυκταινώδεις και διαβρωτικές καταστάσεις του στοµατικού βλεννογόνου 
• Πρόσφατα τραύµατα στη στοµατική και φαρυγγική κοιλότητα 
 
Στην περίπτωση δυσανεξίας στη φρουκτόζη, η θεραπεία γίνεται µόνο µετά από ιατρική συµβουλή 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
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Να µη χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα γιατί µπορεί να διαταράξει την ισορροπία της 
χλωρίδας της στοµατικής κοιλότητας. 
 
Παιδία και έφηβοι 
Η χρήση του Trachisan ενδείκνυται σε παιδιά άνω των 6 ετών. 

 
  Άλλα φάρµακα και Trachisan 
Να µη χρησιµοποιείται παράλληλα µε άλλα αντισηπτικά φάρµακα εξαιτίας πιθανών    
αλληλεπιδράσεων.   
 

  Kύηση, θηλασµός και γονιµότητα 
∆εν συνίσταται η χρήση του κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Trachisan αναµένεται να είναι ασφαλές και θεωρείται απίθανο να έχει κάποια επίδραση στην 
ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. 

 
3.  Πώς να πάρετε το Trachisan 
Ενήλικες  
Ένας τροχίσκος αφήνεται να διαλυθεί αργά στο στόµα κάθε 4 ώρες, 4-6 φορές  ηµερησίως. 
  
Παιδιά άνω των 6 ετών 
Ένας τροχίσκος αφήνεται να διαλυθεί αργά στο στόµα 2 µέχρι 3 φορές ηµερησίως. 
 
Με τη συστηµατική λήψη του φαρµάκου, τα συµπτώµατα υποχωρούν σε µερικές ηµέρες. Για 
αποτελεσµατικότερη θεραπεία το Trachisan θα πρέπει να λαµβάνεται για ακόµη 2-3 ηµέρες µετά την 
υποχώρηση των συµπτωµάτων. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει σηµαντική βελτίωση µετά από 3 ηµέρες, είναι απαραίτητη η 
συµβουλή γιατρού. 
Το Trachisan δεν θα πρέπει να λαµβάνεται, χωρίς διακοπή, για διάστηµα µεγαλύτερο από 10 ηµέρες. 
∆εν συνίσταται η χορήγησή του σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 
 
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Trachisan από την κανονική 
Λόγω των φαρµακολογικών ιδιοτήτων των δραστικών συστατικών δεν αναµένονται τοξικές επιδράσεις 
ακόµη και στη περίπτωση τυχαίας λήψης µεγάλης ποσότητας Trachisan. Στην περίπτωση πάντως 
υπερδοσολογίας συνιστάται πλύση στοµάχου. 

 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Trachisan 
Αν παραλείψετε να πάρετε µία δόση, µπορείτε να την πάρετε µόλις αυτό είναι δυνατόν. Εν 
τούτοις αν πλησιάζει η ώρα για την επόµενη, µη πάρετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά 
συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. 
Μη διπλασιάζετε τις δόσεις. 

 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες 
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην  Tyrothricin. 
Το  Trachisan είναι γενικά καλά ανεκτό, µπορεί όµως να προκαλέσει µείωση της γευστικής ικανότητας 
και µούδιασµα της γλώσσας, συµπτώµατα που κατά κανόνα υποχωρούν εντελώς. Το κιτρίνισµα ή το 
ελαφρό µαύρισµα των δοντιών όπως και η τραχεία υφή των σφραγισµάτων τους ή της γλώσσας, που 
σπανίως µπορεί να παρατηρηθούν, µετά από µακρόχρονη λήψη, περιορίζονται µε τη στοµατική 
υγιεινή.  
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Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο 
επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων 
(Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr).  
 
5.   Πώς να φυλάσσεται το Trachisan 
Το Trachisan πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία προστατευµένο από την 
υγρασία και σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25οC. 
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα 
παιδιά. 
Να µην χρησιµοποιείτε το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην 
εξωτερική  και στην εσωτερική συσκευασία. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία µέρα του 
µήνα που αναγράφεται εκεί. 
Μην πετάτε τα φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον 
φαρµακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα 
µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Trachisan 
∆ραστικές ουσίες :     Tyrothricin:                                         0.5 mg 
                          Chlorhexidine digluconate                     1.0 mg         
                          Lidocaine Hydrochloride Monohydrate    1.0 mg 
    
Έκδοχα: Magnesium stearate, peppermint oil, sorbitol powder.     
   
Εµφάνιση του Trachisan και περιεχόµενο της συσκευασίας 
Το Trachisan κυκλοφορεί υπό µορφή τροχίσκων λευκού χρώµατος σε κουτί µε 20 τροχίσκους. 

 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
 
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας 
ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε 
Μονής ∆αµάστας 6, 121033 Περιστέρι 
Τηλ.: 210-5777140, Fax: 210-5788791 
E-mail: farmasyn@otenet.gr 
 
Παραγωγός 
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG 
Niederdorfelden, Germany 
 

 
 

 
 
 


