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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 

 

Soril-Med Honey & Lemon lozenges 

Amylmetacresol/ 2, 4-Dichlorobenzyl Alcohol 

 
 
 
 

Διαβάστε ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

-  Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. 

-            Επιβάλλεται να επικοινωνήσετε με γιατρό, εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ή   

δεν υποχωρήσουν μετά από 2 ημέρες. 

- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε 

να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών 
1 Τι είναι το Soril-Med Honey & Lemon και ποια είναι η χρήση του 

2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon 

3 Πώς να πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon 

4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

5 Πώς να φυλάσσεται το Soril-Med Honey & Lemon 

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

 

1. Τι είναι το Soril-Med Honey & Lemon και ποια είναι η χρήση του 

 
Το Soril-Med Honey & Lemon περιέχει αμυλομετακρεσόλης και 2, 4-διχλωροβενζυλική 

αλκοόλη. Αυτά τα συστατικά είναι ήπια αντισηπτικά. 

 

Το Soril-Med Honey & Lemon χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του 

επώδυνου και ερεθισμένου λαιμού σε ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών. Με το πιπίλισμα 

της παστίλιας επιτρέπει τα δραστικά συστατικά να δράσουν στην ερεθισμένη περιοχή και 

επίσης λιπαίνουν και ανακουφίζουν την επώδυνη περιοχή. Αυτό βοηθά στην ανακούφιση από 

τον πόνο και την ενόχληση που προκαλούνται στις λοιμώξεις του στόματος και του λαιμού. 

 

Θα πρέπει να μιλήσετε με έναν γιατρό, εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε 

χειρότερα μετά από 3 ημέρες. 

 

 

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon 

 

Αυτό το προϊόν συνιστάται για ενήλικες, παιδιά (άνω των 6 ετών) και ηλικιωμένους. 

 

Μην πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon : 
 

- Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αμυλομετακρεσόλη, 2, 4 

διχλωροβενζυλική αλκοόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου 

(τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6). 

- Αν είστε κάτω των 6 ετών 

- Εάν έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, όπως μαλτιτόλη ή ισομαλτιτόλη. 

 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Συζητήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon 
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εάν: 

- Παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που 

λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή. 

- Πάσχετε από άλλα προβλήματα του λαιμού. 

 

Λόγω του μεγέθους των παστιλιών τα νεαρά παιδιά μπορεί να πνιγούν λαμβάνοντας αυτό το 

προϊόν. 

Η παρατεταμένη χρήση αυτού του φαρμάκου δε συνιστάται. 

Γενικά ο ερεθισμένος λαιμός είναι μια ήπια ασθένεια η οποία δε διαρκεί περισσότερο από μία 

εβδομάδα. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο 

από 3 ημέρες, χειροτερεύουν ή παρουσιαστούν άλλα συμπτώματα, όπως υψηλός πυρετός, 

κεφαλαλγία, ναυτία ή εμετός και δερματικά εξανθήματα, διότι μπορεί να οφείλονται σε 

βακτηριακή λοίμωξη (στηθαγχικός πόνος, αμυγδαλίτιδα), η οποία χρειάζεται να θεραπευτεί 

με διαφορετικό τρόπο. 

 

Παιδιά 
Το Soril-Med Honey & Lemon δεν μπορεί να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

 

Άλλα φάρμακα και Soril-Med Honey & Lemon 

Δεν υπάρχουν γνωστές κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις. 

Ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνεται, χρησιμοποιείται, έχετε 

πρόσφατα λάβει ή χρησιμοποιήσει ή προτίθεστε να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε 

οποιαδήποτε άλλα φάρμακα. 

 

Εγκυμοσύνη 
Η ασφάλεια του προϊόντος κατά την εγκυμοσύνη δεν έχει αποδειχθεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία 

για τη χρήση της αμυλομετακρεσόλης και της διχλωροβενζυλικής αλκοόλης ως 

φαρμακολογικά δραστικά συστατικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στην απουσία 

καταγεγραμμένης εμεπιρίας, η χρήση του προϊόντος δε συνιστάται κατά την εγκυμοσύνη. 

 

Θηλασμός 

Η ασφάλεια του προϊόντος κατά τον θηλασμό δεν έχει αποδειχθεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία για 

την έκκριση της αμυλομετακρεσόλης και της διχλωροβενζυλικής αλκοόλης στο ανθρώπινο 

γάλα. Στην απουσία καταγεγραμμένης εμπειρίας, η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται κατά 

τον θηλασμό 

 

Γονιμότητα 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση της αμυλομετακρεσόλης και της διχλωροβενζυλικής 

αλκοόλης στη γονιμότητα. 

 

 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 
Soril-Med Honey & Lemon δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα 

οδήγησης ή χειρισμό μηχανών. 

 

Το Soril-Med Honey & Lemon περιέχει υγρή μαλτιτόλη και ισομαλτιτόλη. 

Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με 

το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 

 

3. Πώς να πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon  

  

Πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών χρήσης ή όπως σας έχει πει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Ελέγξτε με το γιατρό ή 

το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι. 
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Χρήση σε ενήλικες 

Η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες είναι 1 παστίλια κάθε 2 ή 3 ώρες, όπως απαιτείται, 

μέχρι ένα μέγιστο από 8 παστίλιες σε 24 ώρες. 

 

Χρήση σε παιδιά άνω των 6 ετών 

Η συνιστώμενη δόση για παιδιά άνω των 6 ετών είναι: 1 παστίλια κάθε 2 ή 3 ώρες, όπως 

απαιτείται, μέχρι ένα μέγιστο από 4 παστίλιες σε 24 ώρες. Παιδιά κάτω των 6 ετών δεν 

πρέπει να λαμβάνουν αυτό το προϊόν. 

 

Παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μόνο 

υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. 

 

 

Το Soril-Med Honey & Lemon πρέπει να διαλυθεί αργά στο στόμα. Το Soril-Med Honey & 

Lemon δεν πρέπει να καταπίνεται ή να συνθλίβεται ή να μασσάται. 

 

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Soril-Med Honey & Lemon από την κανονική 
Αν υπερβείτε τη συνιστώμενη δοσολογία, μπορεί να αντιμετωπίσετε γαστρεντερικές 

ενοχλήσεις. Μην πάρετε άλλη δόση αυτού του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας. 

 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Soril-Med Honey & Lemon 
- Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 

- Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κανονικά 

 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 

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. Αν έχετε οποιοδήποτε 

υπερευαισθησία στο προϊόν αυτό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το προϊόν και 

συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται 

σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 

Σπάνιες ( ≥1 / 10,000 με  ≤1 / 1,000): αντιδράσεις υπερευαισθησίας που συμπεριλαμβάνουν 

εξάνθημα, κάψιμο, κνησμό, και πρήξιμο του στόματος ή του φάρυγγα. Κνίδωση 

αγγειοοίδημα, δύσπνοια, επώδυνη γλώσσα (γλωσσοδυνία) και γαστρεντερικές ενοχλήσεις 

όπως δυσπεψία και ναυτία έχουν αναφερθεί, η συχνότητα των οποίων δεν είναι γνωστή (δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα). 

 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: 

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον 

φαρμακοποιό τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να 

αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 

Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649. Μέσω της 

αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου 
 

 

 

 

http://www.moh.gov.cy/phs
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5. Πώς φυλάσσεται το  Soril-Med Honey & Lemon  

 
 

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί 

μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται. 

 

Να μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες πάνω από 30 °C. 

 

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό 

σας 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  Soril-Med Honey & Lemon  
Οι δραστικές ουσίες είναι αμυλομετακρεσόλη 0,6 mg και 2, 4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη 

1,2 mg. 

 

Τα άλλα συστατικά είναι: 

Peppermint oil 

Quinoline yellow (E104) 

Saccharin sodium (E954) 

Tartaric acid (E334) 

Sunset yellow (E110) 

Lemon essence 

Honey flavour 

Isomalt (E953) 

Maltitol, liquid (E965) 

 

Τι είναι το Soril-Med Honey & Lemon και περιεχόμενο της συσκευασίας 
Κυψέλη από PVC-PVDC / Αλουμίνιο. 

Κάθε συσκευασία περιέχει 24 παστίλιες. 

 

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής 

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας  

Sapiens Pharmaceuticals Ltd 

Ιερού Λόχου 39 

3082 Λεμεσός 

Κύπρος 

 

Παρασκευαστής 

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 

Site Diététique et Pharmacie 

Zone Industrielle de la Coudette 32290 Aignan 
FRANCE 

ή 

LOZY’S PHARMACEUTICALS, S.L 

Campus Empresarial s/n 31792 Lekaroz (Navarra) 

SPAIN 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 04/2018. 

 

 


