
 

 

  اللثة التهاب لعالج وفهيٌس األ مضمة ) غرغرة (  ستخدمت

، ه وفى العادة ما تهصف مضمضة (اللثة نزٌف احمرار، تهرم،)

 .األسنان طبٌب طرٌق عن  أوفهيٌس 

 . اللثة التهاب أنهاع جمٌع  أوفهيٌس ال تعالج غرغرة 

 

 اآلثار الجانبية :  أفوهيكس

اآلثار الغير مرغوبة التالية ، و  أفوهيكسقد تسبب غرغرة 

لى طبيبك إذا ما واجهت اى من األعراض التالية إيجب الرجوع 

: 

 . الشفاه على أه الفم داخل تقرحات أه بٌضاء بقع .1

 ) غدد تهجد تحت الفك ( . اللعابٌة الغدد تهرم .2

 آثار جانبية أقل خطورة و تشمل :  أفوهيكسقد تسبب غرغرة 

 .الفم تهٌج .1

 جفاف الفم . .2

 محبب وفى الفم . غٌر أه عادي غٌر طعم .3

 .حاسة التذهق غٌرات وفى ه تانخفاض  .4

وفى حاالت نادرة قد تحدث أعراض وفرط التحس  ، مثل تهرم  

 وفى الهجة ه الفم ه العٌنٌن ، طفح جلدى ، صعهبة وفى التنف  .

 معلومات و ارشادات:  أفوهيكس

 لدٌك سان إذا  أوفهيٌس غسهل  استخدام عدم ٌجب 

 .جلهسهنات وفهيٌس األ من حساسٌة

  التهاب أنهاع جمٌعال ٌعتبر عالج ل وفهيٌس األغسهل 

 .اللثة

 فال دهن استشارة طبٌة .لألط أوفهيٌس مضمة  تعطً ال 

 تستخدم بدهن تخفٌف ( ، سم ٌجب وفى بعض الحاالت عدم شطف الفم  وفهيٌس األغرغرة  إلى الماء ٌضاف ال (

 للفم . أوفهيٌس بالماء بعد استخدام غسهل 

 أوفهيٌس غرغرة  استخدام بعد األسنان تنظٌف أه هالشرب، األسل تجنب . 

  وفى إزالتها قد ٌتسبب وفى تصبغات لألسنان ه اللسان ، ه قد تسهن يذة البقع اه التصبغات أصعب  أوفهيٌس غسهل

 .وفى حالة األسنان الصناعٌة

  أشهر على األقل ساجراء هقائى . 6ٌجب زٌارد طبٌب األسنان سل 

 أسنانك تنظٌف بعد ٌهمٌا مرتٌن  أوفهيٌس بغرغرة  وفمك اشطف. 

  33) غطاء العبهة ( المروفق مع المستحضر ، لقٌا  السمٌة ، ثم وفم بالمضمضة أه الغرغرة لمدة  السأ  باستخدام قم 

 ثانٌة ، ثم ابصق السائل .

  أوفهيٌس ال تبتلع غسهل . 

  ألن ذلك الشطف  إلزالة يذا الطعمبالماء بشطف وفمك قد تترك طعم غٌر سار وفى الفم ، ال تقم  أوفهيٌس مضمة ،

 ٌحد من وفاعلٌة المضمضة .



 

 

  ال تعالج العدهات الفٌرهسٌة أه الفطرٌات ، أه القرهح الباردة ، أه مرض القالع الفمهى )  أوفهيٌس مضمضة

 رة ( .عدهى الخمٌ

  رة ، ه لسن ٌفضل أن ٌسهن ذلك بعد استشا أه الرضاعة  خالل وفترة الحمل أوفهيٌس ٌمسن استخدام مضمضة

 الطبٌب .

 روابط ذات صلة :

 . غسهل السلهريٌسسٌدٌن للفم 

  عداديا بهاسطة مهقع وفارماسٌا إيذة الهثٌقة تمpharmacia1.com . 
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