
  

  1986 –ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  

 י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
  

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
  
  

  שטיפת פה תרודנט
  

  :הרכב
Chlorhexidine gluconate 0.2 w/v 

  
  :התכשיר מכיל בנוסף

Sorbitol sol., Ethanol, Polysorbate 80, Peppermint oil, Purified water. 
  

  אנטיספטי :קבוצה תרפויטית
  

  :התוויה מאושרת
וכעזר בטיפול , ניתן להשתמש בתרודנט לאחר ניתוח חניכיים. בקטריאלית לחיטוי הפה-שטיפת פה אנטי

ימום חניכיים כולל דימום בזמן במצבים של חניכיים נפוחים ואדומים וד(יביטיס 'ינג'כיבים בפה וג-בדלקות
   ).בדיקה

  
  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

  .אם הינך בהריון או מניקה
  

  :אזהרות
  . עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  . י ממגע בעיניים ובאוזן התיכונה/המנע
  
  :ופעות לוואית

הכתמה קלה של : כגון, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .כלל עם תום השימוש-והיא נעלמת בדרך, הכתמה זו אינה קבועה. השיניים והלשון

  :ידי-ניתן למנוע זאת במידה רבה על
ועל ידי המנעות מצריכת .  לפני השימוש בתרודנט,במיםהברשת השיניים במשחת שיניים רגילה ושטיפת הפה 

והמנעות מעישון במשך שעה לפחות לאחר השטיפה ) קולה, יין אדום, תה, קפה(מזונות ומשקאות מכתימים 
   .בתרודנט

  .ניתן להסיר אותה במלואה בניקוי שיניים מקצועי אצל שיננית, אם מתרחשת בכל זאת הכתמה
  .עם המשך הטיפול, כלל-בדרך, יםפהחול, יתכנו שינויים בטעם

  .י לרופא/י את הטיפול ופנה/ הפסק,אם התפתח גירוי מקומי
עליך , או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה בו הינך מרגיש

  .להתייעץ עם הרופא מיד
  

  :י לב/שים
  .לשטיפת חלל הפה בלבדתרופה זו מיועדת ! לא לבלוע 

   .יש להקפיד על מדידת המנה בכוסית מדידה מיוחדת.  לא למהול במים
  

   :אופן השימוש
  .י שינייך היטב/צחצח
  . ל" מ10י את כוסית המדידה עד לקו המסמן /מלא
  .  בוקר וערב–פעמיים ביום ,  שניות30י את הפה בתרודנט במשך /שטוף

  .ץ להשתמש בתרודנט במשך חודש מומל:לעזר בטיפול בדלקת חניכיים
  .  יש להשתמש בתרודנט יומיים נוספים לאחר שהאזור החלים:לטיפול בכיבים בחלל הפה

   .י בתרודנט לפי הוראות הרופא/ שטוף:לאחר ניתוח חניכיים או עקירה כירורגית
  

   !י הרעלה/מנע
י /ידי כך תמנע-או תינוקות ועל/ים ותרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילד

  . י אריזת התרופה איתך/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/פנה, אם בטעות בלע ילד מן התרופה. הרעלה



  

  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה
אם הינך י משקפיים /הרכב. ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך

  . ה להן/זקוק
  

תרופות נשמרות לתקופה , האחסנה המומלצים/ גם לפי תנאי האריזה .  לשמור במקום קריר וחשוך:אחסנה
עליך להיוועץ ברוקח שסיפק , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. מוגבלת בלבד

  . לך את התרופה
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  60.32.27698: רישום התרופה' סמ
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