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Ανθελονοσιακή Χηµειοπροφύλαξη για ταξιδιώτες σε ενδηµικές περιοχές 

Φάρµακο  Σκεύασµα ∆όση Ενηλίκων  Αντενδείξεις    Ανεπιθύµητες Ενέργειες 

Χλωροκίνη   
(Chloroquine)  

Τab 200 mg χλωροκίνης 
Sir 25 mg/5 ml 
 

300 mg/εβδ ή 100 mg/ηµ 
 
(έναρξη 1 εβδοµάδα πριν το 
ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού και για 4 βδοµάδες µετά 
την επιστροφή) 

Αλλεργία στη χλωροκίνη, άτοµα µε έλλειψη 
G6PD, ψωρίαση, αµφιβληστροειδοπάθεια, νόσο 
του Κ.Ν.Σ., µυασθένεια gravis, διαταραχές του 
αιµοποιητικού συστήµατος, και σε άτοµα µε 
ιστορικό επιληψίας ή ψύχωσης. 

Kνησµός, ναυτία, κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης, 
υπέρχρωση δέρµατος-ονύχων, εξάνθηµα, µυοπάθεια, 
φωτοφοβία,  κώφωση,   αλωπεκία, αµφιβληστροειδοπάθεια 
σε µακρόχρονη λήψη, δυσκρασίες αίµατος, ψύχωση, 
σπασµοί. 

Μεφλοκίνη 
(Mefloquine)  

Lariam, Τab 250mg 
 

250 mg/εβδ  
 
(έναρξη 2 - 3 βδοµάδες πριν το 
ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού και για 4 βδοµάδες µετά 
την επιστροφή).  

Αλλεργία στη µεφλοκίνη, ψυχιατρικές ή 
νευρολογικές διαταραχές, ιστορικό επιληψίας, 
ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, έγκυες ή 
θηλάζουσες, παιδιά βάρους < 15 kg. 
Προσοχή στη χορήγηση :  
Αρρυθµίες, επαγγέλµατα που απαιτούν λεπτούς 
χειρισµούς ή στερεοσκοπική όραση (π.χ. 
πιλότοι) 

ζάλη, ναυτία, διάρροια, κεφαλαλγία, διαταραχές του ύπνου, 
αλλαγή συµπεριφοράς, σπασµοί, ψυχιατρικές διαταραχές 
 

∆οξυκυκλίνη 
(Doxycycline) 

Novimax,   Impalamycin, 
Otosal, 
Microvibrate, Relyomycin, 
Smilitene, 
caps 100mg 
Vibramycin, Disp.Tab 
100mg, sir 50mg/5 ml 

100 mg/ηµ 
 
(έναρξη 1 ηµέρα πριν το ταξίδι, 
για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
και για 4 βδοµάδες µετά την 
επιστροφή).  

Αλλεργία στις τετρακυκλίνες, παιδιά < 8 ετών, 
κύηση 
Προσοχή στη χορήγηση: σε άτοµα µε 
φωτοευαισθησία, άσθµα, µυκητίαση του κόλπου 

γαστρεντερικές διαταραχές, φωτοευαισθησία, µυκητιασική 
κολπίτιδα, αλλεργικές αντιδράσεις, δυσκρασίες αίµατος, 
ηπατίτιδα. 
 

Συνδυασµός 
Ατοβακόνης 
Προγουανίλης 
(Atovaquone – 
proguanil) 

Malarone,  
tb 250mg ατοβακόνη 
+100mg προγουανίλη 
Malarone Paediatric,  
tab (62,5 mg ατοβακόνη + 
25 mg προγουανίλη) 

1 tab/ηµ.  
(έναρξη 1 ηµέρα πριν το ταξίδι, 
για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
και για 7 ηµέρες µετά την 
επιστροφή) 

Αλλεργία στα συστατικά του. Σηµαντικού 
βαθµού νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση 
κρεατινίνης<30ml/min). Λόγω έλλειψης  
δεδοµένων ασφαλείας,  η χρήση του 
αποφεύγεται σε κατά την περίοδο της 
εγκυµοσύνης και του θηλασµού και σε 
παιδιά<11 kg. 

Γαστρεντερικές διαταραχές, αφθώδης στοµατίτιδα,  
σπασµοί, εξανθήµατα,  αύξηση των τρανσαµινασών. 

Πριµακίνη 
(Primaquine) 

Tab 15 mg Τελική προφύλαξη : 15 mg/ηµ (30 
mg/ηµ για P.vivax ανθεκτικό στην 
πριµακίνη) 

άτοµα µε έλλειψη G6PD, κύηση, παιδιά < 5 ετών 
 

Γαστρεντερικές δια/χές, αιµόλυση επί ελλείψεως G6PD, 
µεθαιµοσφαιριναιµία 

Προγουανίλη 
(Proguanil) 

Tab 100 mg 200 mg/ηµ 
∆εν πρέπει να χορηγείται µόνη 
της για χηµειοπροφύλαξη 

∆εν έχει καµία απόλυτη αντένδειξη Ανορεξία, ναυτία, αφθώδης στοµατίτιδα 

 


