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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 
TRACHISAN 

Τροχίσκοι 
Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate  

(0.5+1+1) mg/lozen 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 

παίρνετε αυτό το φάρμακο. 
• Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

• Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

• Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο 

σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι 

ίδια με τα δικά σας. 

• Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. 

 
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 σορβιτόλη που ισοδυναμούν με 0.057 ΒU.    
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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 

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 

Δεν 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. 
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Το Trachisan δεν θα πρέπει να λαμβάνεται, χωρίς διακοπή, για διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

Δεν 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 συνίσταται 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.  

 

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 

Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία και σε θερμοκρασία 
έως 25 οC. 
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. 

http://www.eof.gr/
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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 

Δραστικές 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 
Θέση Ρίκια, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική  

Τηλ.: 210-5777140, Fax: 210-5788791 

E-mail: farmasyn@otenet.gr 

 

Παραγωγός 

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG 

Niederdorfelden, Germany 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον  Ιανουάριο 2013. 
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