sp.zn. sukls229935/2018
Příbalová informace: informace pro pacienta
Euphangin lemon 2 mg/ml + 0,5 mg/ml orální sprej, roztok
chlorhexidini digluconas/lidocaini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 3 až 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
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1.

Co je přípravek Euphangin lemon a k čemu se používá

Přípravek Euphangin lemon je k místnímu působení v ústech a hltanu.
Přípravek obsahuje léčivé látky chlorhexidin a lidokain a patří do skupiny krčních léčiv. Přípravek snižuje
počet choroboplodných zárodků a působí místní znecitlivění.
Přípravek Euphangin lemon je určen k léčbě příznaků infekce v dutině ústní a krku (jako jsou bolest a
zarudnutí v krku), k léčbě zánětu hltanu, zánětu dásní, zánětu sliznice dutiny ústní a aft.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti starší 6 let.
2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Euphangin lemon používat

Nepoužívejte přípravek Euphangin lemon
- jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na lidokain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- u dětí mladších 6 let.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Euphangin lemon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Euphangin lemon se nesmí používat dlouhodobě, nepřerušovaně ani opakovaně. Používání
omezte na nezbytnou úlevu od bolesti a podráždění.
Přípravek se nesmí dostat do očí a do uší. Pokud se sprej dostane do očí, ihned je vypláchněte velkým
množstvím vody.
Přípravek obsahuje alkohol. Pacienti s chorobami jater nebo epilepsií, pacienti se zvýšenou náchylností
k alergiím a alkoholici mohou tento přípravek používat pouze po konzultaci s lékařem.
Pokud máte horečku, obtíže při polykání nebo pokud se příznaky nezlepší do 3-4 dnů, poraďte se s lékařem
o dalším postupu, neboť onemocnění může vyžadovat jinou léčbu.
Pokud se Vás některé z výše uvedených upozornění týká nebo týkalo, poraďte se se svým lékařem o vhodnosti
používání přípravku Euphangin lemon.

Děti
Tento přípravek není určen pro děti mladší 6 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Euphangin lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Nepoužívejte současně s dalšími přípravky určenými k dezinfekci dutiny ústní.
Přípravek Euphangin lemon s jídlem a pitím
Účinek lidokainu může vést k riziku dočasného znecitlivění ústní dutiny a oblasti hltanu. Přípravek proto
nemá být používán bezprostředně před nebo během jídla a pití z důvodu rizika sníženého ovládání
polykacího reflexu a možného vdechnutí potravy.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání léčivé látky těhotným ženám. Přípravek lze během těhotenství
a kojení použít pouze tehdy, když je to nezbytně nutné, a to jen na doporučení lékaře. Je třeba vzít rovněž
v úvahu, že přípravek obsahuje 29,7 objemových % alkoholu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní opatření nejsou potřebná.
Přípravek Euphangin lemon obsahuje až 29,7 objemových % alkoholu (ethanolu), tj. až 108 mg v jedné
dávce (5 vstřiků), což odpovídá 2,7 ml piva nebo 1,1 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno to vzít
v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním
onemocněním nebo epilepsií.
Přípravek Euphangin lemon obsahuje až 80 mg propylenglykolu v jedné dávce (5 vstřiků). Pokud trpíte
onemocněním jater nebo ledvin, nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař. Váš
lékař může provést další kontroly, zatímco budete používat tento léčivý přípravek.
3.

Jak se přípravek Euphangin lemon používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento přípravek se nesmí používat dlouhodobě. Pokud se příznaky zhorší nebo pokud se nezlepší do 3 až 4
dnů, poraďte se s lékařem.
Doporučená dávka je:
Dospělí a dospívající starší 12 let: jednotlivá dávka je 3 až 5 vstřiků. Tato dávka se aplikuje dle potřeby,
nejvýše však 6 až 10krát za den.
Děti ve věku 6-12 let: jednotlivá dávka jsou 2 – 3 vstřiky. Tato dávka se aplikuje dle potřeby, nejvýše však 3 až
5krát za den.
Rozprašovač nasměrujte do hltanu a stlačte pumpičku. Jeden stisk pumpičky uvolní jeden vstřik.
Při aplikaci spreje je třeba zadržet dech.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Euphangin lemon, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Euphangin lemon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4.
Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky (četnost výskytu není známa):
- alergické reakce na kůži a sliznicích, těžké alergické reakce.
- poruchy vnímání chutí, pocit podráždění na jazyku.
- Při dlouhodobém a nepřerušovaném podávání se může objevit zhnědnutí zubů. Hnědé zabarvení zubů lze
však snadno odstranit.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41
Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5.

Jak přípravek Euphangin lemon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Sprej lze používat 6 měsíců po prvním použití.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky/krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Euphangin lemon obsahuje
- Léčivými látkami jsou chlorhexidini digluconas a lidocaini hydrochloridum monohydricum. Jeden ml
roztoku obsahuje chlorhexidini gluconas 2 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 0,5 mg.
- Pomocnými látkami jsou citronové aroma, sukralosa, glycerol 85%, propylenglykol, monohydrát
kyseliny citronové, ethanol 96% (V/V), čištěná voda.
Jak přípravek Euphangin lemon vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Euphangin lemon je k dispozici v lahvičce s rozprašovací pumpičkou obsahující 30 ml orálního
spreje (vstřebávání přes ústní sliznici).
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika
Výrobce
Laboratoria QUALIPHAR N.V./ Qualiphar N.V. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 7. 2018

