
  
  )תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

   1986 –ו "תשמ
  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

  

  נוזל לשטיפת הפהמדידנט 
  

  
  

  או, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
  ,יןאו לחומר חיטוי המכיל כלורהקסיד, לכלורהקסידין

  .עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה
  

  :תגובות בין תרופתיות
  או אם סיימת זה עתה, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

  ,עליך לדווח לרופא המטפל, הטיפול בתרופה אחרת
  כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות

  .תרופתיות-בין
  :תופעות לוואי

 בזמן השימוש בה.  של התרופהבנוסף לפעילות הרצויה

  
  

  :אופן השימוש
ל בכוסית המדידה ולשטוף את הפה פעמיים " מ10יש למלא 

  .מיד לאחר צחצוח שיניים, ביום למשך דקה
  

  !י הרעלה/מנע
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג 

  .או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/יד של ילדים ו
פנה מיד ,  מן התרופהאו אם בטעות בלע ילד, אם נטלת מנת יתר

  .לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך
   ללא הוראה מפורשת מהרופאאין לגרום להקאה

  שהינךבכל פעםבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך
  :הרכב

  Chlorheidine Gluconate 0.2% w/w:חומר פעיל
  :חומרים בלתי פעילים

Purified Water, Sorbitol Sol., Ethanol, Polyoxyl 40 Stearate, Peppermint Oil.  
 

  :פעילות רפואית
  .תמיסה אנטי בקטריאלית לחיטוי הפה

  .ניתן להשתמש בה לאחר ניתוח חניכיים וכעזר בטיפול בדלקות ובכיבים בפה

עלולות להופיע השפעות לוואי כגון הכתמה קלה של 
כן התכשיר עלול לגרום להגברת -כמו. השיניים והלשון

  ).טרטר(צטברות אבן השיניים ה
י שימוש בחוט "ל ע"ניתן להפחית את התופעות הנ

דנטלי וצחצוח במשחת שיניים רגילה לפני השימוש 
  .בתרופה

  
 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב. נוטל התרופה
  

  :אחסנה
תרופות , גם לפי תנאי האריזה ואחסנה המומלצים. במקום קריר

נא לשים לב לתאריך התפוגה . נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד
עליך להיוועץ ברוקח שסיפק , בכל מקרה של ספק! של התכשיר

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. לך את התרופה

  לכן חשוב לשמור על. התמיסה אינה מונעת היווצרות הרובד הדנטלי ואבן בשיניים
  .י צחצוח נכון ושימוש בחוט דנטלי"ניקיון השיניים ע

  .חיטוי הפה: התרופה מיועדת ל
  

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  .הפסק טיפול ופנה לרופא): נדיר(גירוי מקומי 
ה תופעות לוואי שלא /בכל מקרה שבו הינך מרגיש

או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית , צויינו בעלון זה
  .עליך להיוועץ עם הרופא מיד

  
ל נוזל לשטיפת פה למשך דקה עד פעמיים " מ10: מינון

 .לעבור על המנה המומלצתביום אין 

  1089229293: מספר רישום התרופה
  

  .20692יקנעם , 531. ד.מ ת"מדיברנדס בע: היצרן
  

 .י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"ע עפורמט עלון זה נקב

                         
  .לא למהול במים! לא לבלוע! שים לב

  !ופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבדתר
 .האוזניים, יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים

 

  :אזהרות
  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

 

  

  .אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
  ברופאאם הינך בהריון אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ 

  .לפני התחלת הטיפול



 


