
 

 

، ل (اللثة تنزبف احمرار، تلرم،)  اللثة التهاب لعالج تنت  سبتتل األ مضمة ) غرغرة (  ستخدمت

 .األستنان طتبب طربق عن  أتنت  سبتتل ف  العادة ما تلصف مضمضة 

 . اللثة التهاب أتنلاع جمبع  أتنت  سبتتل ال تعالج غرغرة 

 

 اآلثار الجانبية :  أنتى سيبتول

اآلثار الغير مرغوبة التالية ، و يجب الرجوع غلى طبيبك إذا ما  أنتى سيبتولقد تسبب غرغرة 

 واجهت اى من األعراض التالية :

 . الشفاه عل  أل الفم داخ  تقرحات أل تبضاء تقع .1

 ) غدد تلجد تحت الفك ( . اللعاتبة الغدد تلرم .2

 آثار جانبية أقل خطورة و تشمل :  أنتى سيبتولقد تسبب غرغرة 

 .الفم تهبج .1

 جفاف الفم . .2

 محتب ف  الفم . غبر أل عادي غبر طعم .3

 .حاسة التذلق غبرات ف  ل تاتنخفاض  .4

 ف  حاالت تنادرة قد تحدث أعراض فرط التحسس ، مث  تلرم ف  اللجة ل الفم ل العبتنبن ، طفح جلدى ، صعلتة ف  التتنفس . 

 معلومات و ارشادات:  أنتى سيبتول

 جللكلتنات تنت  سبتتل األ من حساسبة لدبك كان إذا  أتنت  سبتتل غسل   استخدام عدم بجب. 

   اللثة التهاب أتنلاع جمبعال بعتتر عالج ل تنت  سبتتل األغسل. 

 فا  دلن استشارة طتبة .لألط أتنت  سبتتل مضمة  تعطي ال 

 تستخدم تدلن تخفبف ( ، كم بجب ف  تعض الحاالت عدم شطف الفم  تنت  سبتتل األغرغرة  إل  الماء بضاف ال (

 للفم . أتنت  سبتتل تالماء تعد استخدام غسل  

 أتنت  سبتتل غرغرة  استخدام تعد األستنان تتنظبف أل لالشرب، األك  تجتنب . 

   ف  إزالتها قد بتستب ف  تصتغات لألستنان ل اللسان ، ل قد تكلن هذة التقع ال التصتغات أصعب  أتنت  سبتتل غسل

 .ف  حالة األستنان الصتناعبة

   أشهر عل  األق  كاجراء لقائ  . 6بجب زبارد طتبب األستنان ك 

 أستناتنك تتنظبف تعد بلمبا مرتبن  أتنت  سبتتل تغرغرة  فمك اشطف. 

  33) غطاء العتلة ( المرفق مع المستحضر ، لقباس الكمبة ، ثم فم تالمضمضة أل الغرغرة لمدة  الكأس تاستخدام قم 

 ثاتنبة ، ثم اتصق السائ  .

   أتنت  سبتتل ال تتتلع غسل . 

  ألن ذلك الشطف  إلزالة هذا الطعمتالماء تشطف فمك قد تترك طعم غبر سار ف  الفم ، ال تقم  ل أتنت  سبتتمضمة ،

 بحد من فاعلبة المضمضة .

  ال تعالج العدلات الفبرلسبة أل الفطربات ، أل القرلح التاردة ، أل مرض القالع الفملى )  أتنت  سبتتل مضمضة

 رة ( .عدلى الخمب

  رة ، ل لكن بفض  أن بكلن ذلك تعد استشا أل الرضاعة  خال  فترة الحم  أتنت  سبتتل بمكن استخدام مضمضة

 الطتبب .

 روابط ذات صلة :

 . غسل  الكللرهبكسبدبن للفم 
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  هذة اللثبقة تم غعدادها تلاسطة ملقع فارماسباpharmacia1.com . 
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