
 

 

  اللثة التهاب لعالج روراسســٌ األ مضمة ) غرغرة (  ستخدمت

، رو فى العادة ما تروصف مضمضة (اللثة نزٌف احمرار، ترورم،)

 .األسنا  طبٌب طرٌق ع   أروراسســٌ 

 . اللثة التهاب أنرواع جمٌع  أروراسســٌ ال تعالج غرغرة 

 

 اآلثار الجانبية :  أوراكســين

اآلثار الغير مرغوبة التالية ، و يجب  أوراكســينقد تسبب غرغرة 

 لى طبيبك إذا ما واجهت اى من األعراض التالية :إالرجوع 

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

 ) غدد تروجد تحت الفك ( . اللعابٌة الغدد ترورم .2

 آثار جانبية أقل خطورة و تشمل :  أوراكســينقد تسبب غرغرة 

 .الفم تهٌج .1

 جفاف الفم . .2

 محبب فى الفم . غٌر أرو عادي غٌر طعم .3

 .حاسة التذروق غٌرات فى رو تانخفاض  .4

فى حاالت نادرة قد تحدث أعراض فرط التحسس ، مثل ترورم فى  

 الروجة رو الفم رو العٌنٌ  ، طفح جلدى ، صعروبة فى التنفس .

 معلومات و ارشادات:  أوراكســين

 لدٌك سا  إذا  أروراسســٌ غسرول  استخدام عدم ٌجب 

 .جلروسرونات روراسســٌ األ م  حساسٌة

  التهاب أنرواع جمٌعال ٌعتبر عالج ل روراسســٌ األغسرول 

 .اللثة

 فال درو  استشارة طبٌة .لألط أروراسســٌ مضمة  تعطً ال 

 تستخدم بدرو  تخفٌف ( ، سم ٌجب فى بعض الحاالت عدم شطف الفم  روراسســٌ األغرغرة  إلى الماء ٌضاف ال (

 للفم . أروراسســٌ بالماء بعد استخدام غسرول 

 أروراسســٌ غرغرة  استخدام بعد األسنا  تنظٌف أرو روالشرب، األسل تجنب . 

  فى إزالتها قد ٌتسبب فى تصبغات لألسنا  رو اللسا  ، رو قد تسرو  هذة البقع ارو التصبغات أصعب  أروراسســٌ غسرول

 .فى حالة األسنا  الصناعٌة

  أشهر على األقل ساجراء روقائى . 6ٌجب زٌارد طبٌب األسنا  سل 

 أسنانك تنظٌف بعد ٌرومٌا مرتٌ   أروراسســٌ بغرغرة  فمك اشطف. 

  33) غطاء العبروة ( المرفق مع المستحضر ، لقٌاس السمٌة ، ثم فم بالمضمضة أرو الغرغرة لمدة  السأس باستخدام قم 

 ثانٌة ، ثم ابصق السائل .

  أروراسســٌ ال تبتلع غسرول . 

  أل  ذلك الشطف  إلزالة هذا الطعمبالماء بشطف فمك قد تترك طعم غٌر سار فى الفم ، ال تقم  أروراسســٌ مضمة ،

 ٌحد م  فاعلٌة المضمضة .

  ال تعالج العدروات الفٌرروسٌة أرو الفطرٌات ، أرو القرروح الباردة ، أرو مرض القالع الفمروى )  أروراسســٌ مضمضة

 رة ( .عدروى الخمٌ



 

 

  رة ، رو لس  ٌفضل أ  ٌسرو  ذلك بعد استشا أرو الرضاعة  خالل فترة الحمل أروراسســٌ ٌمس  استخدام مضمضة

 الطبٌب .

 روابط ذات صلة :

 . غسرول السلرورهٌسسٌدٌ  للفم 

  عدادها برواسطة مروقع فارماسٌا إهذة الروثٌقة تمpharmacia1.com . 

http://pharmacia1.com/2015/09/15/%D8%BA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%85-chlorhexidine-mouth-wash/
http://pharmacia1.com/2015/09/15/%D8%BA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%85-chlorhexidine-mouth-wash/
http://pharmacia1.com/

