
 1986 - עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו
 ללא מרשם רופא תמשווק תרופהה

 תרודנט שטיפת פה 
 )w/v 0.2% )Chlorhexidine gluconate 0.2% w/vכלורהקסידין גלוקונאט  :חומר פעיל

 .6בסעיף  מפורטת הנוספים החומרים רשימת
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות  .קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

 נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. 

עליך  .לפני השימוש מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא שנה. 12התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל גיל 
 למידע נוסף.זקוק אתה . היוועץ ברוקח אם על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זהבתכשיר להשתמש 

 
  למה מיועדת התרופה? .1

 לעיכוב היווצרות פלאק •
 כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'ינג'יביטיס) •
 כעזר בשמירה על היגיינת הפה •
 ליים, לקידום ריפוי החניכייםאלשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנט •
 בפהלשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת  •

 אנטיספטי :פויטיתקבוצה תר

 שימוש בתרופההלפני  .2

X בתרופה אם: להשתמש אין 
לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר  או גלוקונאט כלורהקסידין אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל •

 ).""מידע נוסף 6ראה פרק מכילה התרופה (
 

 :אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
 .רופא בהמלצת אלא שנים 12 לגיל מתחת בילדים להשתמש אין •
 משהו נכנס אם במים ביסודיות טוףש .לבלוע אין .שלך הפה למעט אחר מקום בכל להשתמש אין •

 .שלך האוזניים העיניים או לתוך מהתרופה
ראה  עזרה. לקבלת מיד ולגשת השימוש להפסיק עליך קשה, אלרגית תגובה של במקרה •

 ."לוואי תופעות"
 .נוסף למידע "בתרופה תשתמש כיצד"ה רא .שלך יםהשיני צחצוח לאחר מיד להשתמש אין •
 .הפה שטיפת עם במגע שהיו בדים להלבין אין •
 ."לוואי תופעות"ראה  והלשון. השיניים של זמנית הכתמה להופיע עלולה •
 ."ילווא תופעות"ראה  .צריבה תחושת שתורגש או ,הטעם בתחושת שינוי יחולש ייתכן •

 
, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה !

 לרופא או לרוקח.
 
 היריון והנקה !

 .מיניקה או בהיריון את אם בתרופה להשתמש ניתן

 
 כיצד תשתמש בתרופה? .3

 עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
 .המומלצת המנה על לעבור אין
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 .לבלוע אין
 

 פיך את שטוף שלך, השיניים צחצוח לאחר .הפה שטיפת של בפעילות לפגום תעלולו שיניים משחות
 להשתמש יכול אתה ,לחילופין .הפה שטיפת בתרודנט השימוש לפני דקות 5 מים והמתן עם ביסודיות
 .של היום אחר בזמן גם הפה בשטיפת

 
 :הוא המקובל המינון

 ולאחר אחת דקה למשך ביסודיות הפה את טוףש .ל"מ 10 לקו עדכוסית המדידה  את מלא .ביום פעמיים השתמש
 .תירק מכן

 מומלץ להשתמש במשך חודש.דלקת חניכיים: 
 . החלמה לאחר ימים 2 במשך להשתמש המשך :ופטרת פה פהבכיבים 
  .ביום פעמיים דקות 15 למשך הפה בשטיפת שלך התותבות את והשרה נקה :תותבות שיניים בעקבות פה דלקות

 .שלך השיניים רופא הוראות לפי לשטוף ליים:אטלאחר ניתוחים דנ
 

 .לרופא פנה ,נמשכים שלך התסמינים אם
 מיוחדת. המדידה היש להקפיד על מדידת המנה בכוסית 

 מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.או מבוגר אם בטעות בלע ילד 
תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק לוקח שהנך  בכל פעםהתווית והמנה תרופות בחושך! בדוק לקחת אין 

 להם.
 ברוקח. או ברופא היוועץ, בתרופה לשימוש בנוגע נוספות שאלות לך יש אם 

 
 תופעות לוואי .4

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא שטיפת פה  תרודנטכמו בכל תרופה, השימוש ב
 .לא תסבול מאף אחת מהןשתכן ירשימת תופעות הלוואי. י

 בפנים או בפה נפיחות פריחה, אצלך מופיעה אם רפואית לעזרה מיד פנהו הפה בשטיפת להשתמש הפסק
 נדירה שהיא חמורה אלרגית התגוב של תסמינים להיות עלולות אלה תופעות נשימה. קשיי יש לך אם או

 .מאוד
  .הלחיים-פנים של נפיחות או כאב בפה, גירוי אצלך מופיע אם לרופא פנהו הפה בשטיפת להשתמש הפסק

 :להתרחש שיכולות אחרות לוואי תופעות
 .הטיפול הפסקת עם נעלמת זו הלשון. של זמנית הכתמה •
 הכתמה למנוע יכול אתה צחצוח. ידי על להסרה ניתנת כלל בדרך זו השיניים. של זמנית הכתמה •

 יומיומי צחצוח ידי ועל השימוש, לאחר שעה במיוחד - אדום יין או קפה תה, משתיית הימנעות באמצעות
 ניקוי באמצעות להסרה ניתנת היא נותרת ההכתמה ). אם"בתרופה כיצד תשתמש" האר( שיניים במשחת

 לניקוי חומר באמצעות שלך התותבות את קותלנ יכול אתה .השיננית או השיניים רופא אצל וליטוש
 .תותבות

 משתמש אתה כאשר בלשון דקירה או נימול, צריבה, בתחושת ,הטעם בחוש שינויב שתבחין יתכןי •
 לפנות יש  -ממשיכות התופעות אם הטיפול. המשך עם חולף כלל בדרך זה הפה לראשונה. בשטיפת

 .לרופא
 .מים של שווה כמות עם הפה שטיפת את דלל הפה, בתוך העור של קילוף מתרחש אם •

 
 צוינה שלא לוואי מתופעת סובל אתה כאשר או מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם לוואי, תופעת הופיעה אם

 .הרוקח או השיניים רופא הרופא, עם להתייעץ עליך ,בעלון
 

 עקב לוואי תופעות על דיווח" הקישור על לחיצה באמצעות הבריאות למשרד לוואי תופעות על לדווח ניתן
 המקוון לטופס המפנה )www.health.gov.il (הבריאות משרד אתר של הבית בדף שנמצא "טיפול תרופתי

 :לקישור כניסה י"או ע תופעות לוואי על לדיווח
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEff
ectMedic@moh.gov.il 
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 איך לאחסן את התרופה? .5
של ילדים ו/או הישג ידם ומנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם  •

 תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס  exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( •

 ליום האחרון של אותו חודש.
 אחסן במקום קריר וחשוך. •
 אחסן באריזה המקורית. •
 לשימוש עד חודש מהפתיחה. -מ"ל  50אריזת  .מהפתיחה חודשים 9 לשימוש עד -מ"ל  300אריזת  •
 

 מידע נוסף .6

  :התרופה מכילה גם הפעיל נוסף על החומר 
Purified water, Sorbitol sol., Ethanol, Polysorbate 80, Peppermint oil  

 
מנטה. התרופה ארוזה  בריח, עכורה טמע עד צלולה, שקופה תמיסה – כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

ייתכן  של תמיסה.מ"ל  50או מ"ל  300בקבוק פלסטיק עם סוגר עמיד בפני ילדים וכוסית מדידה. הבקבוק מכיל ב
 .לא כל גדלי האריזה משווקיםש
 

 בעל הרישום היצרן ו
 .2624761 מפרץ חיפה, 14רח' הקיטור  תרו תעשיה רוקחית בע"מ,

 
ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך  2013יוני  ע"י משרד הבריאות בתאריך עלון זה נבדק ושאושר

 .2018אוגוסט 
 

 60.32.27698 :מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

 .לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים
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