
 1986 - )مستحَضرات( الصیادلة أنظمة بموجب للمستھلك نشرة
 طبیب وصفة بدون الدواء ُیسّوق

 

 تارودنت غسول للفم 
 )w/v 0.2% )Chlorhexidine gluconate 0.2% w/v چلوكوناتكلورھیكسیدین المادة الفّعالة: 

 .6قائمة المواد اإلضافّیة مفصلة في البند 

شرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لدیك أسئلة نتحتوي ھذه الا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. لنشرة بتمّعن حتى نھایتھاقرأ ا
 .ة فتوّجھ إلى الطبیب أو إلى الصیدليّ إضافیّ 

ك استعمال دون ھذا العمر یجب التوجھ إلى الطبیب قبل االستعمال. یجب علیعاًما.  12فوق جیل  تعالجینھذا الدواء معّد لالستعمال للم
 المستحضر حسب التعلیمات في بند الجرعة، الموجود في ھذه النشرة. استشر الصیدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافّیة.

 
 لم أعّد ھذا الدواء؟ .1

 )plaque(الجرثومیة اللویحة تكّون كوسیلة مساعدة في تأخیر  •
 )gingivitisفي عالج ومنع التھاب اللثة (كوسیلة مساعدة  •
 الفمنظافة في الحفاظ على مساعدة  كوسیلة •
 شفاء اللثة لحث لالستعمال بعد عملیات جراحّیة أو عالجات أسنان، •
   الفم فيوعدوى فطریة سنان اصطناعیة ألتقرحات، التھابات نتیجة عند وجود لالستعمال  •

 مطّھر   المجموعة العالجیة:

 قبل استعمال الدواء .2

X :ُیمنع استعمال الدواء إذا 
(أنظر  بات األخرى التي یحتویھا الدواءأو ألحد المركّ  لوكوناتچكلورھیكسیدین ك حساسّیة للماّدة الفّعالة وجدت لدی •

  ، "معلومات إضافّیة"). 6البند 
 

 تحذیرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء: 
 فقط بتوصیة طبیب. إالسنة،  12ُیمنع االستعمال لألطفال تحت جیل  •
 .كأو أذنی كإلى عینین من الدواء ُیمنع البلع. أشطف جیًدا بالماء إذا دخل شيء ما ن آخر باستثناء فمك.ُیمنع االستعمال في كل مكا •
أنظر "األعراض  في حالة حدوث رد فعل تحسّسي خطیر، یجب علیك إیقاف االستعمال والتوجھ فوًرا للحصول على مساعدة. •

 الجانبّیة".
 "كیف تستعمل الدواء"، لمعلومات إضافّیة. أنظرُیمنع االستعمال فوًرا بعد فرك أسنانك.  •
 كانت قد المست غسول الفم.ُیمنع تبییض أقمشة  •
 أنظر "األعراض الجانبّیة". من الممكن ظھور تبّقع مؤقت على األسنان واللسان. •
 من الممكن حدوث تغیر في حاسة الذوق، أو قد یكون ھناك شعور بالحرقة. أنظر "األعراض الجانبّیة". •

 
ة، فأخبر الطبیب أو الصیدلّي أدویة أخرى بما في ذلك األدویة بدون وصفة طّبیة والمكّمالت الغذائیّ  ،مؤّخًرا ت تتناول أو تناولتكنإذا  !

 بذلك.
 
 الحمل واإلرضاع !

 یمكن استعمال الدواء إذا كنت حامالً أو مرضعة. 

 
 كیف تستعمل الدواء؟ .3
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 .تكن متأّكًدا ذا لمإ یجب علیك الفحص مع الطبیب أو مع الصیدلي
 ُیمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا. 

 ُیمنع البلع.
 

دقائق قبل استعمال  5بعد فرك أسنانك، أغسل فمك بالماء جیًدا وانتظر  قد تؤثر معاجین األسنان سلًبا وتعطل عمل غسول الفم.
 م.في وقت آخر من الیوأیًضا بدال من ذلك، یمكنك استخدام غسول الفم تارودنت غسول الفم. 

 
 الجرعة المعتادة ھي: 

 ملل. أغسل الفم جیًدا لمدة دقیقة ومن ثم أبصق. 10قم بملء كأس القیاس حتى الخط  استعمل مرتین في الیوم.
 یوصى باالستعمال لمدة شھر.التھاب اللثة: 

 بعد الشفاء.إضافیین استمر في االستعمال لمدة یومین التھاب الفم وفطریات الفم: 
 دقیقة، مرتین في الیوم. 15في غسول الفم لمدة  أسنانك االصطناعیةطقم نظف وانقع أسنان اصطناعیة: طقم یجة استعمال نت الفم اتالتھاب

 اغسل بحسب تعلیمات طبیب األسنان. بعد عملیات جراحیة في األسنان:
 

 توجھ إلى الطبیب.، لدیك إذا استمرت األعراض
 اصة.یجب الحرص على قیاس الجرعة بواسطة كأس قیاس خ

شفى، ستإلى الطبیب أو إلى غرفة الطوارئ في الم فوًرا ،فتوّجھ یة من الدواء عن طریق الخطأبابتالع كمّ أو شخص بالغ إذا قام طفل 
 .وأحضر علبة الدواء معك

 اراتالنظّ  ضع. دواء فیھا تتناول مّرة كلّ  في ةالدوائیّ  الجرعة ومن الدواءعبّوة  على تحّقق من الملصق! الظالم في یةوداأل تناول ُیمنع
 .إلیھا بحاجة كنت إذا ةیالطبّ 

 .ة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستِشر الطبیب أو الصیدليّ إذا كانت لدیك أسئلة إضافیّ 
 

 األعراض الجانبّیة .4
أعراًضا جانبّیة لدى قسم من المستخدمین. ال تصدم عند قراءة قائمة األعراض  تارودنت غسول للفمكجمیع األدویة، قد یسّبب استعمال 

 الجانبّیة. من المحتمل أّال تعاني من أيٍّ منھا. 

 طفح جلدّي، انتفاخ في الفم أو في الوجھ إذا ظھر لدیكوتوجھ فوًرا للحصول على مساعدة طبّیة  غسول الفمتوقف عن استعمال 
 ھذه األعراض ممكن أن تكون أعراًضا لرد فعل تحسّسي شدید، األمر الذي ُیعتبر نادًرا جًدا.  في التنفس.كانت لدیك صعوبات أو إذا 

 .انتفاخ في القسم الداخلّي من الخدینأو  ألم تھّیج في الفم،إذا ظھر لدیك  وتوجھ إلى الطبیب غسول الفمتوقف عن استعمال 

 التي ممكن أن تحدث:  أخرىأعراض جانبّیة 
 ھذا یختفي مع إیقاف العالج. مؤقت للسان. تبّقع  •
. یمكن عادة إزالتھا بواسطة فرك األسنان. بإمكانك تجنب التبقّع بواسطة االمتناع عن شرب الشاي، القھوة تبّقع مؤقت لألسنان •

ل الدواء"). خاصة ساعة بعد االستعمال، وبواسطة فرك األسنان یومًیا بمعجون أسنان (أنظر "كیف تستعم –أو النبیذ األحمر 
طقم بإمكانك تنظیف . مساعدة طبیب األسنان لدى طبیب األسنان أو والتلمیع تنظیفالإذا بقي التبقّع، ممكن إزالتھ بواسطة 

 ألسنان االصطناعیة.طقم اأسنانك االصطناعیة بواسطة مادة تنظیف خاصة ل
عند استعمالك غسول الفم ألول  أو وخز في اللسان تغیًرا في حاسة الذوق، بشعور بالحرقة، بالتنمیل،من المحتمل أن تالحظ  •

 یجب التوجھ إلى الطبیب. –مّرة. تختفي ھذه األعراض عادة مع استمرار العالج. إذا استمرت األعراض 
 داخل الفم، خفف تركیز غسول الفم بكمیة متساویة من الماء.  تقّشر للجلدإذا حدث  •
 

ة غیر مذكورة في النشرة، فعلیك استشارة ة أو إذا عانیت من أعراض جانبیّ الجانبیّ إذا تفاقم أحد األعراض  إذا ظھر عرض جانبي،
 ، طبیب األسنان أو الصیدلّي.الطبیب

 
" الموجود ائيعالج دونتیجة لة عن أعراض جانبّیة من خالل الضغط على الرابط "التبلیغ عن أعراض جانبّیة حّ من الممكن تبلیغ وزارة الص

للتبلیغ عن األعراض  عبر اإلنترنتستمارة االذي یحّولك إلى  )www.health.gov.il(موقع وزارة الصّحة  يالصفحة الرئیسیة ف على
 الجانبّیة، أو عبر دخول الرابط: 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEff
ectMedic@moh.gov.il 
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 كیف ُیخزن الدواء؟ .5
/أو األطفال، وھكذا متناول أیدي األوالد وو مجال رؤیةتجّنب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن  •

 .بدون تعلیمات صریحة من الطبیبتقّیؤ تسبّب التتجّنب التسّمم. ال 
من ة ینسب إلى الیوم األخیر ) الظاھر على العبّوة. تاریخ انتھاء الصالحیّ exp. dateة (تناول الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیّ  ُیمنع •

 .الشھر نفس
 یجب الخزن في مكان بارد ومظلم. •
 العبّوة األصلیة. احفظ في •
 لالستعمال حتى شھر من یوم الفتح. –ملل  50أشھر من یوم الفتح. عبوة  9لالستعمال حتى  –ملل  300عبوة  •
 

 معلومات إضافّیة .6

 باإلضافة للمادة الفّعالة، یحتوي الدواء أیًضا على:  
Purified water, Sorbitol sol., Ethanol, Polysorbate 80, Peppermint oil  

 
محلول شفاف، صاف حتى عكر بعض الشيء، برائحة النعناع. العبّوة مرزومة بقنینة بالستیكیة ذات  – كیف یبدو الدواء وماذا تحوي العبّوة

 قد ال یتم تسویق كل أحجام العبّوات. ملل محلول. 50ملل أو  300القنینة تحتوي على  غطاء مقاوم للفتح من قِبل األطفال وكأس قیاس.
  

 وصاحب التسجیلالُمنتج 
 .2624761حیفا خلیج ، 14تارو للصناعة الدوائّیة م.ض.، شارع ھیكتور 

  
ة في وتّم تحدیثھا بموجب تعلیمات وزارة الصحّ  ،2013حزیران  تّم فحص ھذه النشرة والتصدیق علیھا من قِبل وزارة الصّحة في تاریخ

 . 2018آب تاریخ 
 

 60.32.27698في وزارة الصّحة:  رقم تسجیل الدواء في سجّل األدویة الرسميّ 

 .المذّكر. مع ھذا فالدواء معّد لكال الجنسین صیغةورد النّص بوتسھیلھا لتبسیط قراءة ھذه النشرة 
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