
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Trachilid 8 mg losengid 
Lidokaiinvesinikkloriid 

 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Trachilid’i täpselt juhistele vastavalt.  
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigusnähud süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust 

võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on Trachilid ja milleks seda kasutatakse. 
2. Mida on vaja teada enne Trachilid’i kasutamist 
3. Kuidas Trachilid’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5.  Kuidas Trachilid’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Trachilid ja milleks seda kasutatakse 
 
Need losengid kuuluvad ravimite rühma, mis leevendavad kurguvalu (lokaalanesteetikumid). 
Lokaalanesteetikumide kasutamine vähendab kurgu valulikkust. 
 
Trachilid’i kasutatakse lühiajalise lokaalse kurguvalu raviks, mis on tingitud mittemädasest 
kurguhaigusest. 
  
 
2. Mida on vaja teada enne Trachilid’i kasutamist 
 
Ärge kasutage Trachilid’i 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) lidokaiinvesinikkloriidi, teiste amiid-tüüpi 

lokaalanesteetikumide või Trachilid’i mõne koostisosa suhtes; 
- alla 12-aastased lapsed ei tohi Trachilid’i kasutada. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Trachilid 
- Kui teil on tugevalt põletikuline kurk või kurguvalu koos palaviku, peavalu, iivelduse või 

oksendamisega. Nendel juhtudel ei tohi Trachilid’i võtta üle kahe päeva, ilma arstiga nõu 
pidamata, et ennetada võimalikke tüsistusi. 

 
- Tugevalt kahjustatud ja/või põletikulise suu või neelu limaskesta kahjustusega patsientidel võib 

toimeaine imenduda suuremas koguses. See on oluline eelkõige südame-veresoonkonna 
haiguste või ka suurenenud krambivalmidusega patsientidel. 

 
- Kahjustunud maksa- ja/või neerutalitlusega patsientidel, sest need seisundid võivad suurendada 

toimeaine sisaldust veres. 
 
- Kui te teate, et olete allergiline teistele amiid-tüüpi lokaalanesteetikumidele, sest sellisel juhul 

võite olla allergiline ka lidokaiinile. 
 
Lapsed ja noorukid 



Alla 12-aastased lapsed ei tohi Trachilid’i kasutada (vt eespool). 
 
Trachilid’i kasutamise efektiivsuse ja talutavuse kohta lastel ja noorukitel on ebapiisavalt andmeid. 
Seetõttu ei soovitata noorukitel vanuses 12...17 aastat Trachilid’i kasutada. 
 

Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Trachilid võtmine koos toidu ja joogiga 
Lokaalanesteetikumid võivad kahjustada neelamisfunktsiooni ja suurendada aspiratsiooni ohtu, eriti 
väikestel lastel. Te tohi süüa ega juua vahetult pärast Trachilid’i kasutamist, et vältida aspiratsiooni või 
hammustustraumasid. 
 
Olge ettevaatlikud kuumade toitude ja jookidega. Alanenud kuumatundlikkuse tõttu on suurenenud ka 
võimalus tekitada suu ja kurgu limaskesta põletusi kuumade jookide ja toitudega. Korduv kasutamine 
võib põhjustada kurgu tundetust ja seetõttu neelamisraskusi. 
 
Rasedus 
Raseduse ajal ei tohi Trachilid’i kasutada, välja arvatud, kui teie arst peab seda hädavajalikuks. 
 
Imetamine 
Lidokaiin imendub ema rinnapiima niivõrd väikestes kogustes, et Trachilid’i ettenähtud annustes 
kasutades on ravimi kahjulik toime rinnapiimaga toidetavale imikule väga ebatõenäoline. 
 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Trachilid ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.  
 
Oluline teave mõningate Trachilid koostisainete suhtes 
Trachilid sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle 
ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga. 
 
 
3.  Kuidas Trachilid’i kasutada 

 
Võtke Trachilid’i alati täpselt nii, nagu selles infolehes kirjeldatud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Soovitatav annus on: 
Täiskasvanutele üks loseng vähemalt iga kahe tunni järel. Ärge võtke päevas rohkem kui kuus losengi. 
Laske Trachilid losengil aeglaselt suus imenduda. 
 
Kui kaua peate Trachilid’i kasutama? 
Ärge tarvitage Trachilid’i kauem kui kolm päeva ilma arstiga konsulteerimata. 
 

Kui teil on tunne, et Trachilid’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te kasutate Trachilid’i rohkem kui ette nähtud 
Võtke kohe ühendust arsti või apteekriga. 
Väga suure hulga Trachilid’i võtmisel võib tekkida lidokaiini üleannustamine, mis tekitab järgmisi 
sümptomeid: haigutamine, rahutus, pearinglus, iiveldus või oksendamine, düsartria (närvisüsteemiga 
seotud kõnehäire), kuulmis- ja nägemishäired ja ka liigutuste koordinatsioonihäired. Keskmise 
raskusega lidokaiini üleannus võib põhjustada lihastõmblusi, krampe, teadvusetust, hingamise 
pärssumist ja koomat, kusjuures raske üleannus võib tekitada hüpotensiooni ja vereringe kollapsi. 



 
Kui te unustate Trachilid’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata. 
Jätkake losengide võtmist eespool kirjeldatud moel (mitte üle ühe losengi iga kahe tunni järel ja kuni 6 
losengi päevas). 
 
Kui te lõpetate Trachilid’i võtmise 
Toime ei ole teada. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Trachilid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kõrvaltoimed on määratletud järgmiste esinemissageduste alusel: 
 
Väga sage: rohkem kui 1 kasutajal 10st 
Sage: 1 kuni 10 kasutajal 100st 
Aeg-ajalt: 1 kuni 10 kasutajal 1000st 
Harv: 1 kuni 10 kasutajal 10 000st 
Väga harv: vähem kui 1 kasutajal 10 000st 
Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 
 
Harv:  
- soovitud valuvaigistava toime tõttu võib muutuda maitsemeel või tekkida keele tundetus. Need 

toimed kaovad tavaliselt lühikese aja jooksul. 
 
Väga harv:  
- ülitundlikkusreaktsioonid või suu muutumine tundlikuks 
- sorbitooli sisaldusest põhjustatud lahtistav toime 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest 
 
5. Kuidas Trachilid’i säilitada 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Trachilid’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast EXP 
/ Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas. 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 



6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Trachilid sisaldab 
- Toimeaine on lidokaiinvesinikkloriid. Iga loseng sisaldab 8 mg lidokaiinvesinikkloriidi 
 (monohüdraadina). 
- Abiained on sorbitool, veevaba sidrunhape, sukaadisidruni maitseaine, sidrunimahla 

maitseaine, atsesulfaamkaalium, magneesiumstearaat. 
 
Kuidas Trachilid välja näeb ja pakendi sisu 
Trachilid losengid on valged, ümarad, lamedad, kaldservadega imemistabletid. 
 
Trachilid on saadaval pakendis, milles on 2, 10, 12, 16 ,20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60 või 100 losengi. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Herzbergstr. 3 
61138 Niederdorfelden 
Saksamaa 
E-mail: info@engelhard-am.de 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
A/S Sirowa Tallinn,  
Salve 2 c,  
EE-11612 Tallinn 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Küpros:            Trachilid 
Tšehhi Vabariik:    Trachisan 8 mg proti bolesti v krku 
Eesti:            Trachilid 
Kreeka:            Trachilid 
Poola:            Trachisan 8 mg  
Läti:    Trachilid 
Leedu:          Trachilid 
Sloveenia:           Trachisan 8 mg pastile 
Holland:    Trachisan 8 mg 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015. 
 


