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לאחד ממרכיבי או  לכלורהקסידין דיגלוקונאט אם הייתה לך תגובה אלרגית אין להשתמש
 התרופה.

 

 

 
 

 2017 נובמברעודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך:  תוכן עלון זה
 

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

 

 שטיפת פהקורסודיל 
       0.2% w/v (chlorhexidine digluconate) כלורהקסידין דיגלוקונאט :חומר פעיל

 .6הנוספים מפורטת בסעיף  החומריםרשימת 

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

 . לפני השימוש מתחת לגיל זה יש לפנות לרופאשנה.  12שימוש במטופלים מעל לגיל ל התרופה מיועדת
 זקוק למידע נוסף. אתההיוועץ ברוקח אם  בתכשיר בצורה נכונה. עליך להשתמש

  למה מיועדת התרופה? .1

 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 •

 אנטיספטי :קבוצה תרפויטית

 

 שימוש בתרופההלפני  .2

 

 

 

  :אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

 אלא בהמלצת רופא. שנים 12בילדים מתחת לגיל  אין להשתמש •

אם נכנס משהו לתוך העיניים  במיםשטוף ביסודיות .  לבלוע איןלמעט הפה שלך. אחר בכל מקום  אין להשתמש •
 או האוזניים שלך.

 ראה 'תופעות לוואי'. .עזרה לקבלת מיד ולגשת השימוש להפסיק עליך, קשה אלרגית תגובה של במקרה •

 .למידע נוסף 'כיצד תשתמש בתרופה' ראהמיד לאחר צחצוח השיניים שלך.  אין להשתמש •

 .פההת שטיפשהיו במגע עם  אין להלבין בדים •

 '.לוואי'תופעות  ראהלהופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון.  עלולה •

 '.לוואי'תופעות  ראה. צריבה תחושת שתורגש או, הטעם בתחושת שינוי ויחול ייתכן •
 

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

  הריון והנקה 
 .מניקה או בהיריון את אם בתרופה להשתמש ניתן

 

  של התרופה הרכיביםמידע חשוב על חלק מ
 .בעורמקרוגולגליצרול הידרוקסיסטארט עלול לגרום לתגובות 

 כיצד תשתמש בתרופה? .3

 עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
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 לפני הפתיחה.בשלמותו ו נמצא פקקהעל  סוגרההשתמש רק אם 
 המנה המומלצת. עלאין לעבור 

  אין לבלוע

 
מים עם  ביסודיותשטוף את פיך  ,ם שלךשיניהלאחר צחצוח  .פההת שטיפפעילות של לפגום ב משחות שיניים עלולות

של בזמן אחר גם  פההת שטיפאתה יכול להשתמש בלחילופין, . פההשטיפת קורסודיל לשימוש בהלפני  דקות 5והמתן 
 היום.

 
 המינון המקובל הוא:

 ירק.תולאחר מכן  אחת ביסודיות למשך דקהשטוף את הפה  מ"ל. 10קו פקק עד להמלא את השתמש פעמיים ביום. 
 .חודשמומלץ להשתמש במשך : דלקת חניכיים

 .חלמהימים לאחר ה 2להשתמש במשך המשך  :כיבים בפה ופטרת פה
 .דקות פעמיים ביום 15משך לפה הבשטיפת שלך את התותבות נקה והשרה  :בעקבות שיניים תותבות פה דלקות

 לפי הוראות רופא השיניים שלך. לשטוף :לאחר ניתוחים דנטליים
 

 .רופאל פנהאם התסמינים שלך נמשכים, 

 זקוק להם. אתהתרופה. הרכב משקפיים אם  לוקח אתהש בכל פעםתרופות בחושך! בדוק התווית והמנה  קחתאין ל

 תופעות לוואי .4

אל תיבהל למקרא  עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.קורסודיל שטיפת פה כמו בכל תרופה, השימוש ב
 רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש  אם אופנים ב או פהב נפיחותפריחה,  אצלך מופיעה אם עזרה רפואיתמיד ל פנהופה השטיפת ב להשתמשהפסק 
 .מאודתופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה  נשימה. לך קשיי
 .הלחיים-פניםשל נפיחות  או, כאב פהב גירוי אצלך מופיעאם  לרופא פנהו פההשטיפת ב להשתמשהפסק 

 שיכולות להתרחש: אחרותתופעות לוואי 
 עם הפסקת הטיפול. נעלמת זו זמנית של הלשון.הכתמה 
המנעות באמצעות  הכתמה ל למנועאתה יכוצחצוח.  על ידי הסרלה נתבדרך כלל נית זו זמנית של השיניים.הכתמה 
כיצד 'במשחת שיניים )ראה  יומיומיצחצוח  על ידיו ,השימוש לאחר שעה מיוחדב - יין אדוםאו תה, קפה משתיית 

רופא השיניים או השיננית.  אצל וליטושניקוי באמצעות  היא ניתנת להסרה ותרתנ הכתמה. אם ה('בתרופה שתמשת
 לניקוי תותבות.באמצעות חומר שלך תותבות ה את לנקות אתה יכול

 פההשטיפת ב אתה משתמש כאשר , נימול, או דקירה בלשוןבתחושת צריבה, שינוי בחוש הטעםיתכן שתבחין ב
 א.יש לפנות לרופ -אם התופעות ממשיכות עם המשך הטיפול. חולףכלל  ךזה בדר. לראשונה

 מים.פה עם כמות שווה של הדלל את שטיפת , בתוך הפה קילוף של העור מתרחש אם
 

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

   לקישור כניסה י"ע
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il 

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, 
 ., רופא השיניים או הרוקחעליך להתייעץ עם הרופא

 התרופה? איך לאחסן את .5

של ילדים ו/או תינוקות  הישג ידםשדה ראייתם ויש לשמור במקום סגור מחוץ לתרופה זו וכל תרופה אחרת מנע הרעלה! 
  הרופא.מלהקאה ללא הוראה מפורשת  גרוםת אל ועל ידי כך תמנע הרעלה.

מתייחס ליום האריזה. תאריך התפוגה  יהמופיע על גב exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )
 .האחרון של אותו חודש

 פתיחה.החודשים מ 6לשימוש עד  .C25° -מתחת לאחסן יש ל

 מידע נוסף .6

  –התרופה מכילה גם  ,נוסף על החומר הפעיל

Purified water, Sorbitol, Glycerol, macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour. 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
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מ''ל  300בקבוק של שקופה, צלולה עד מעט עכורה, בריח מנטה.  תמיסה – כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
 . עם פקק מתברג

  שום:יבעל הר
 , פתח תקווה3256בע"מ, ת.ד.  לג'י.אס קיי קונסיומר הלת'קר ישרא

 

 , פורס, בלגיה.פורנה פארמציוטיקלס צרן:י

 2014יוני משרד הבריאות ב:  ע"יעלון זה נבדק ואושר 

  029-96-21599-00 :משרד הבריאותבמספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 

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