
 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986
 קרא בעיון את העלון עד סופו 

בטרם תשתמש בתרופה
העלון כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו 

נבדק ואושר על ידו במאי 2012

קורסודיל™ דנטל ג'ל 
הרכב:  

החומר הפעיל וריכוזו:
Chlorhexidine Digluconate 1% W/W 

חומרים בלתי פעילים:
Purified Water, Isopropyl Alcohol 4%, Hydroxypropylcellulose, 
Sodium Acetate, Peppermint Oil, Levomenthol, 
Macrogolglycerol Hydroxystearate

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי.

פעילות רפואית: 
מחטא ונוגד זיהומים, לשימוש בחלל הפה.

התרופה מיועדת:
לעיכוב היווצרות פלאק.  •

כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים )ג'ינג'יביטיס(.   •
כעזר בשמירה על הגיינת הפה.   •

לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי   •
החניכיים.

לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת   •
בפה.

כעזר למניעה של עששת, לנמצאים בסיכון גבוה, בתוספת   •
לפלואוריד.

מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לכלורהקסידין דיגלוקונאט 

או לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 
הטיפול:

אם הינך בהריון או מיניקה.
בילדים מתחת לגיל 12.

אזהרות:
משחות שיניים עלולות לפגוע בפעילות של קורסודיל דנטל ג'ל ולכן 
 לאחר הצחצוח - יש לשטוף ביסודיות את הפה עם מים ולהמתין
5 דקות אחרי צחצוח השיניים במשחת שיניים ולפני השימוש 
בקורסודיל דנטל ג'ל, או להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל בזמנים 

שונים במשך היום מזמני צחצוח השיניים.
 כאשר משתמשים בקורסודיל דנטל ג'ל כעזר לטיפול ומניעה

של דלקת חניכיים, החניכיים עלולים לדמם בעת הצחצוח.
אין להלבין בדים שבאו במגע עם הג'ל.

תגובות בין תרופתיות:
 אם הנך נוטל תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול
בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים 

או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. 

תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות 
 להופיע תופעות לוואי, כגון: שינוי בחוש הטעם או תחושת

צריבה. 
תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת 
 ההסתגלות לתכשיר. באם התופעות ממשיכות, יש לפנות

לרופא.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

הכתמה זמנית של הלשון. תופעה זו חולפת לאחר הפסקת 
השימוש בתכשיר. 

הכתמה זמנית של השיניים הניתנת בדרך כלל להסרה על ידי 
צחצוח. ניתן למנוע את ההכתמה על ידי המנעות משתיית תה, 
 קפה ויין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש ועל ידי צחצוח
יומיומי במשחת שיניים. אם ההכתמה נותרת ניתן להסירה 
 באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השיננית. שיניים 

תותבות ניתן לנקות במוצרים לניקוי תותבות.

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE 
WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS 

(PREPARATIONS) - 1986
Read this package insert carefully in its entirety 

before using this medicine
The format of this leaflet was determined by  

the Ministry of Health and its content was 
checked and approved by it in May 2012

CORSODYL™ DENTAL GEL
Composition:
Active ingredient and concentration:
Chlorhexidine Digluconate 1% W/W
Inactive ingredients:
Pur i f ied Water,  Isopropyl  A lcohol  4%, 
Hydroxypropylcel lulose, Sodium Acetate, 
Peppermint Oil, Levomenthol, Macrogolglycerol 
Hydroxystearate

Therapeutic group: Antiseptic.

Therapeutic activity: 
Disinfectant and antiseptic, for use in the oral 
cavity.

The medicine is intended:
• For inhibition of formation of dental plaque.
• As an aid in the treatment and prevention of gingivitis. 
• As an aid in the maintenance of oral hygiene.
• For use following dental surgery or treatments, to promote 

healing of the gums.
• For use in mouth ulcers, inflammations due to dentures 

and oral thrush.
• As an aid in the prevention of dental caries in high risk 

patients, as an adjunct to fluoride.

When should the preparation not be used?

Do not use if you know of sensitivity to chlorhexidine 
digluconate or to any of the medicine’s ingredients.

Do not use this medicine without consulting a physician 
before starting treatment:
If you are pregnant or breastfeeding.
In children under 12 years of age.

Warnings: 
Toothpastes may impair the action of Corsodyl Dental 
Gel. Therefore, after brushing - rinse the mouth thoroughly 
with water and wait 5 minutes after brushing the teeth with 
toothpaste and before using Corsodyl Dental Gel, or use 
Corsodyl Dental Gel at times of the day different from the 
times of toothbrushing.
When using Corsodyl Dental Gel to help in the treatment 
and prevention of gingivitis, the gums may bleed when 
brushing.
Do not bleach fabrics that have been in contact with the 
gel.

Drug interactions: 
If you are taking another medicine, or if you have just 
finished treatment with another medicine, inform the 
attending physician, in order to prevent hazards or lack of 
efficacy arising from drug interactions. 

Side effects: 
In addition to the desired effect of the medicine, side 
effects may occur during the course of treatment with this 
medicine, such as: change in sense of taste or burning 
sensation. 
These effects usually disappear within a short time following 
the period of adaptation to the preparation. If the effects 
persist, refer to the physician.
Side effects that require special attention:
Temporary staining of the tongue. This effect disappears 
after stop using the preparation. 
Temporary staining of the teeth that can usually be removed 
by brushing. Staining can be avoided by not drinking tea, 
coffee or red wine - especially one hour after use, and 
by brushing daily with toothpaste. If staining remains it 
can be removed with a scale and polish from the dentist 
or hygienist. You can clean your dentures with denture 
cleaner.
In case of pain, swelling or irritation in the mouth: stop 
treatment and refer to the physician.
Severe allergic reaction that can be manifested by rash, 
swelling of the mouth or face or difficulty breathing (rare): 
stop treatment and refer to the physician immediately!

 במקרה של כאב, נפיחות או גירוי בפה: הפסק הטיפול ופנה
לרופא.

תגובה אלרגית חריפה היכולה להתבטא בפריחה, התנפחות 
של הפה או פנים או קשיי נשימה )נדיר(: הפסק הטיפול ופנה 

לרופא מיד!
 בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעל ון
 זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם

הרופא מיד.

מינון:
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

לטיפול בדלקות חניכיים:
 יש לצחצח את השיניים במשך דקה אחת לפחות, פעם או
פעמיים  ביום  עם  2  ס"מ  של  ג'ל.  יש  להמשיך  את  הטיפול

במשך כחודש. 
לטיפול בכיבים ובפטרת בפה: 

יש למרוח את הג'ל ישירות על האזורים הכואבים באמצעות 
קצה האצבע או מקלון צמר גפן פעם או פעמיים ביום במשך 

דקה אחת לפחות.
יש להמשיך את הטיפול יומיים נוספים לאחר הריפוי.

לטיפול בדלקות בפה בעקבות שימוש בשיניים תותבות: 
לפני הכנסת התותבות, יש למרוח בעדינות את הג'ל על התותבות 
באזורי המגע עם החניכיים. יש לנקות ולהשרות את התותבות 
 בקורסודיל לשטיפת פה למשך 15 דקות פעמיים ביום או על

פי הוראות רופא השיניים.
כעזר למניעה של עששת או לאחר ניתוחים דנטליים: יש 

להשתמש לפי הוראות רופא השיניים.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך, יש לפנות לרופא השיניים.

שים לב:
לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש בפה בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים או האוזניים. במקרה של מגע עם 
העיניים או האוזניים, יש לשטוף אותן היטב במים.

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

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

מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוית והמנה בכל פעם 
שהנך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אחסנה:
.25°C אין לאחסן מעל

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

לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 114-62-29571

יצרן: 
פורנה פארמציוטיקלס, פורס, בלגיה. 

בעל הרישום ויבואן: 
גלקסוסמיתקליין )ישראל( בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה. 

In any event that you experience side effects not mentioned 
in this leaflet, or if there is a change in your general health, 
consult your physician immediately. 

Dosage:
Recommended dosage unless otherwise instructed by 
the physician:
For treatment of gingivitis:
Brush the teeth for at least one minute, once or twice daily 
with 2 cm of gel. Continue the treatment for about one 
month.
For treatment of mouth ulcers and oral thrush: 
Apply the gel directly on the sore areas using the finger 
tip or a cotton bud once or twice daily for at least one 
minute. Continue the treatment for an additional two days 
after healing.
For treatment of mouth inflammations due to dentures: 
Before inserting the dentures, apply the gel gently on the 
dentures in the surfaces that come in contact with the gum. 
Clean and soak the dentures in Corsodyl Mint Mouthwash 
for 15 minutes twice daily or as directed by the dentist. 
As an aid in the prevention of dental caries or after dental 
surgery: Use according to the dentist’s instructions.
Do not exceed the recommended dosage. 
If there is no improvement in your condition, refer to your 
dentist.

Attention: 
Do not swallow! This medicine is intended for oral use 
only.
Avoid contact with the eyes or ears. In case of contact with 
the eyes or ears, rinse them well with water.

Avoid poisoning! 
This medicine, and all other medicines, must be stored in 
a safe place out of the reach of children and/or infants, to 
avoid poisoning. 
If you have taken an overdose, or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital 
emergency room and bring the package of the medicine 
with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do 
so by a physician! 
Do not take medicines in the dark! Check the label and 
the dose each time you take your medicine. Wear glasses 
if you need them.

Storage: 
Do not store above 25oC.
Even if kept in their original container and stored as 
recommended, medicines may be kept for a limited period 
only. 
Please note the expiry date of the medicine! In case of 
doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine 
to you.
Do not store different medications in the same package.

License number: 114-62-29571

Manufacturer: 
Purna Pharmaceuticals, Puurs, Belgium.

License Holder and Importer: 
GlaxoSmithKline (Israel) Ltd., 25 Basel St., Petach Tikva.
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כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים )ג'ינג'יביטיס(.   •
כעזר בשמירה על הגיינת הפה.   •

לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי   •
החניכיים.

לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת   •
בפה.

כעזר למניעה של עששת, לנמצאים בסיכון גבוה, בתוספת   •
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effects may occur during the course of treatment with this 
medicine, such as: change in sense of taste or burning 
sensation. 
These effects usually disappear within a short time following 
the period of adaptation to the preparation. If the effects 
persist, refer to the physician.
Side effects that require special attention:
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by brushing. Staining can be avoided by not drinking tea, 
coffee or red wine - especially one hour after use, and 
by brushing daily with toothpaste. If staining remains it 
can be removed with a scale and polish from the dentist 
or hygienist. You can clean your dentures with denture 
cleaner.
In case of pain, swelling or irritation in the mouth: stop 
treatment and refer to the physician.
Severe allergic reaction that can be manifested by rash, 
swelling of the mouth or face or difficulty breathing (rare): 
stop treatment and refer to the physician immediately!

 במקרה של כאב, נפיחות או גירוי בפה: הפסק הטיפול ופנה
לרופא.

תגובה אלרגית חריפה היכולה להתבטא בפריחה, התנפחות 
של הפה או פנים או קשיי נשימה )נדיר(: הפסק הטיפול ופנה 

לרופא מיד!
 בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעל ון
 זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם

הרופא מיד.

מינון:
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

לטיפול בדלקות חניכיים:
 יש לצחצח את השיניים במשך דקה אחת לפחות, פעם או
פעמיים  ביום  עם  2  ס"מ  של  ג'ל.  יש  להמשיך  את  הטיפול

במשך כחודש. 
לטיפול בכיבים ובפטרת בפה: 

יש למרוח את הג'ל ישירות על האזורים הכואבים באמצעות 
קצה האצבע או מקלון צמר גפן פעם או פעמיים ביום במשך 

דקה אחת לפחות.
יש להמשיך את הטיפול יומיים נוספים לאחר הריפוי.

לטיפול בדלקות בפה בעקבות שימוש בשיניים תותבות: 
לפני הכנסת התותבות, יש למרוח בעדינות את הג'ל על התותבות 
באזורי המגע עם החניכיים. יש לנקות ולהשרות את התותבות 
 בקורסודיל לשטיפת פה למשך 15 דקות פעמיים ביום או על

פי הוראות רופא השיניים.
כעזר למניעה של עששת או לאחר ניתוחים דנטליים: יש 

להשתמש לפי הוראות רופא השיניים.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך, יש לפנות לרופא השיניים.

שים לב:
לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש בפה בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים או האוזניים. במקרה של מגע עם 
העיניים או האוזניים, יש לשטוף אותן היטב במים.

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

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

מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוית והמנה בכל פעם 
שהנך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אחסנה:
.25°C אין לאחסן מעל

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

לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 114-62-29571

יצרן: 
פורנה פארמציוטיקלס, פורס, בלגיה. 

בעל הרישום ויבואן: 
גלקסוסמיתקליין )ישראל( בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה. 

In any event that you experience side effects not mentioned 
in this leaflet, or if there is a change in your general health, 
consult your physician immediately. 

Dosage:
Recommended dosage unless otherwise instructed by 
the physician:
For treatment of gingivitis:
Brush the teeth for at least one minute, once or twice daily 
with 2 cm of gel. Continue the treatment for about one 
month.
For treatment of mouth ulcers and oral thrush: 
Apply the gel directly on the sore areas using the finger 
tip or a cotton bud once or twice daily for at least one 
minute. Continue the treatment for an additional two days 
after healing.
For treatment of mouth inflammations due to dentures: 
Before inserting the dentures, apply the gel gently on the 
dentures in the surfaces that come in contact with the gum. 
Clean and soak the dentures in Corsodyl Mint Mouthwash 
for 15 minutes twice daily or as directed by the dentist. 
As an aid in the prevention of dental caries or after dental 
surgery: Use according to the dentist’s instructions.
Do not exceed the recommended dosage. 
If there is no improvement in your condition, refer to your 
dentist.

Attention: 
Do not swallow! This medicine is intended for oral use 
only.
Avoid contact with the eyes or ears. In case of contact with 
the eyes or ears, rinse them well with water.

Avoid poisoning! 
This medicine, and all other medicines, must be stored in 
a safe place out of the reach of children and/or infants, to 
avoid poisoning. 
If you have taken an overdose, or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital 
emergency room and bring the package of the medicine 
with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do 
so by a physician! 
Do not take medicines in the dark! Check the label and 
the dose each time you take your medicine. Wear glasses 
if you need them.

Storage: 
Do not store above 25oC.
Even if kept in their original container and stored as 
recommended, medicines may be kept for a limited period 
only. 
Please note the expiry date of the medicine! In case of 
doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine 
to you.
Do not store different medications in the same package.

License number: 114-62-29571

Manufacturer: 
Purna Pharmaceuticals, Puurs, Belgium.

License Holder and Importer: 
GlaxoSmithKline (Israel) Ltd., 25 Basel St., Petach Tikva.
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