
 

 

 يدونڤبودو

  بودوڤيدوناستعمال مضمضت ) غزغزة ( ال عى دوا

 .) األغشٌة المبطنة للفم ( للفم  المخاطٌة األغشٌة فى االلتهاب لعالج .1

 .الفم وقرح اللثة، التهاب مثل البلعوم و الفم التهابات .2

 .واألسنان الفم جراحة بعد و وأثناء قبل الفم لنظافة .3

، هى مادة البوفٌدون  بودوڤٌدونجدٌر بالذكر أن المكون الفعال فى غرغرة ال

، و هى مادة مطهرة و لها خواص مضادة ) من مشتقات الٌود ( الٌودٌن 

 للبكتٌرٌا و الفطرٌات .

 

  بودوڤيدونإرشاداث استعمال مضمضت ال

 سنوات  6للبالغين و األطفال أكبر من 

  خفف كمٌة من الغرغرة ، مع كمٌة مساوٌة من الماء الدافىء ، و

 ثانٌة ، ثم ابصق السائل . 31مل ، لمدة  11قم بالغرغرة بما حجمة تقرٌبا 

  ٌوم ، او حسب  14مرات فى الٌوم ، لمدة  4ما سبق ٌمكن تكرار

 توجٌهات الطبٌب .

 . ال تبلع المضمة 

 سنوات . 6غرغرة غير مناسبة لالطفال أقل من  بودوڤيدون

   بودوڤيدونموانع استعمال غزغزة ال
) المكون الفعال لغرغرة أو مشتقات الٌود الحساسٌة لمادة البوفٌدون اٌودٌن 

 .(  بودوڤٌدونال

) تضخم الغدة الدرقٌة  و فى أى وقت مضى من أإذا كنت تعانى حالٌا 

 .أو إختالل وظائف الغدة الدرقٌة (   goitreمرضى جواٌتر 

فى المرضى الذٌن  بودوڤٌدونستخدام المنتظمة لمضمضة الٌجب تجنب اال

ٌتناولون ادوٌة اللٌثٌوم ) ادوٌة تستخدم فى عالج بعض األمراض النفسٌة و 

 العصبٌة ( .

 سنوات . 6فى األطفال أقل من  بودوڤٌدونال ٌجب استخدام غرغرة ال

 احتياطاث غزغزة : تحذيزاث و   بودوڤيدون
ٌمكن أن ٌؤثر على نتائج أى )  الدرقية الغدة وظيفة اختبارات يتداخل مع قد  بودوڤٌدونغرغرة ال   استخدام .1

 .اإلختبارات المعملٌة للغدة الدرقٌة ( 

، و ل الفم ، لٌصل إلى الدورة الدموٌة من خال، ٌمكن أن ٌتم أمتصاص الٌود   بودوڤٌدوناستخدام غرغرة النتٌجة  .2

فى مرضى  بودوڤٌدونٌؤدى إلى مستوٌات سامة من الٌود ، لذا ٌنصح بالحذر عند استخدام مضمضة الربما 

القصور الكلوى ، و خصوصا إذا ما كان الفم مصابا بجروح أو ٌوجد تهتكات فى األغشٌة المخاطٌة المبطنة للفم ، 

ود التى تصل إلى الدورة الدموٌة ، لذلك ٌنصح بمراقبة مستوٌات الٌود فى الدم فى حٌث تزٌد فى هذة الحالة نسبة الٌ

 . بودوڤٌدونمرضى القصور الكلوى ، و خصوصا مع االستعمال المطول لغرغرة ال



 

 

 .ٌوما 14 من ألكثر بودوڤٌدونغرغرة ال تستخدم ال .3

 . بودوڤٌدونى أو اعراض لفرط التحسس ، فٌجب التوقف عن استخدام مضمة الحدث تهٌج موضع إذا .4

، ٌمكن أن تؤدى إلىال تشوة الذهب األبٌض بشكل دائم ، لذلك ٌجب تجنب لمس غرغرة  بودوڤٌدونغرغرىة ال  .5

عام ، و للذهب األبٌض بشكل خاص ، و بشكل عام ٌنصح بخلع تلك المجوهرات  للمجوهرات بشكل بودوڤٌدونال

 . بودوڤٌدونقبل استخدام ال

 اللٌثٌوم قد ٌؤدى إلى انخفاض فى وظائف الغدة الدرقٌة . المتزامن مع أدوٌة بودوڤٌدوناستخدام غرغرة ال .6

للفم قد ٌؤدى إلى نتائج إٌجابٌة كاذبة لبعض اإلختبارات المعملٌة ، لذا علٌك إذا كنت  بودوڤٌدوناستخدام غسول ال .7

 للفم . بودوڤٌدونى إختبار معملى أن تخبر المسئول على التحالٌل أنك تستخدم غسول الستجرى أ

 للفم ، ٌمكن ان ٌؤثر على نتائج إختبارات وظائف الغدة الدرقٌة . بودوڤٌدونغسول ال .8

 و الزضاعت  خالل فتزة الحمل   بودوڤيدونآمان إستعمال غزغزة ال

  ٌُستخدم ال ٌجب إال فى حال عدم توافر خالل فترة الحمل أو اإلرضاع ،  بشكل منتظمللفم ،  بودوڤٌدونغسول ال أن 

 بدائل أخرى .

 خالل فترة الحمل و  و بعد استشارة طبٌب األسنان ، ، بشكل طارىء ، بودوڤٌدونة الرٌمكن استخدام غرغ ،

 فضل تجنب ذلك ، كما أنة من الضروى اإلمتناع عن االستعمال المنتظم لفترات طوٌلة .اإلرضاع ، و لكن من الم

 لفترات طوٌلة ، قد ٌؤدى إلى اختالالت فى وظائف الغدة الدرقٌة للجنٌن أو الرضٌع . بودوڤٌدونالتعرض لمضمة ال 

    بودوڤيدوناآلثار الجانبيت لغزغزة ال

 ، بعض اآلثار الغير مرغوب بها ، و التى تشمل ما يلى : بودوڤيدونقد يسبب غسول ال

 .موضعً هٌجت .1

حاالت لفرط التحسس ) ظهور طفح جلدى على الجلد المحٌط بالفم (  و الجلد فى حروق عن اإلبالغ تم بشكل نادر ،  .2

. 

 الغدةأو فرط نشاط   الدرقٌة الغدة تضخملفترات طوٌلة أو بشكل مكثف ، قد ٌؤدى إلى  بودوڤٌدوناستخدام مضمة ال .3

 .الدرق نشاط فرط أو الدرقٌة

 لفترات طوٌلة و بشكل مكثف قد ٌؤدى إلى الفشل الكلوى الحاد . بودوڤٌدوناستخدام ال .4

   بودوڤيدونآثار إبتالع غزغزة ال

إلى ارتفاع تركٌزات الٌود فى الدم ، و قد ، سٌؤدى  بودوڤٌدونغرغرة ال من كبٌرة كمٌاتل مقصودال غٌر أو متعمدال بتالعاال

 ما ٌلى : بودوڤٌدونال غرغرة  ٌؤدى إلى اعراض تاكل فى القناة الهضمٌة ، و تشمل أعراض ابتالع

 البطن فً وآالم واإلسهال القًء. 
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 . الكلوي

 ، يجب التماس العناية الطبية الفورية . بودوڤيدونبتالع كميات كبيرة من مضمضة الفى حال ا


