
 

 

 نزٌف احمرار، تورم،)  اللثة التهاب لعالج كورسودٌلال مضمة ) غرغرة (  ستخدمت

 .األسنان طبٌب طرٌق عن  كورسودٌل، و فى العادة ما توصف مضمضة (اللثة

 . اللثة التهاب أنواع جمٌع  كورسودٌلال تعالج غرغرة 

 

 اآلثار الجانبية :  كورسوديل

اآلثار الغير مرغوبة التالية ، و يجب الرجوع غلى طبيبك  ديلكورسوقد تسبب غرغرة 

 إذا ما واجهت اى من األعراض التالية :

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

 ) غدد توجد تحت الفك ( . اللعابٌة الغدد تورم .2

 آثار جانبية أقل خطورة و تشمل :  كورسوديلقد تسبب غرغرة 

 .الفم تهٌج .1

 جفاف الفم . .2

 محبب فى الفم . غٌر أو عادي غٌر طعم .3

 .حاسة التذوق غٌرات فى و تانخفاض  .4

 فى حاالت نادرة قد تحدث أعراض فرط التحسس ، مثل تورم فى الوجة و الفم و العٌنٌن ، طفح جلدى ، صعوبة فى التنفس . 

 معلومات و ارشادات:  كورسوديل

 جلوكونات كورسودٌلال من حساسٌة لدٌك كان إذا  كورسودٌلغسول  استخدام عدم ٌجب. 

  اللثة التهاب أنواع جمٌعال ٌعتبر عالج ل كورسودٌلالغسول. 

 فال دون استشارة طبٌة .لألط كورسودٌلمضمة  تعطً ال 

 تستخدم بدون تخفٌف ( ، كم ٌجب فى بعض الحاالت عدم شطف الفم  كورسودٌلالغرغرة  إلى الماء ٌضاف ال (

 للفم . كورسودٌلبالماء بعد استخدام غسول 

 كورسودٌلغرغرة  استخدام بعد األسنان تنظٌف أو والشرب، األكل تجنب . 

  فى إزالتها قد ٌتسبب فى تصبغات لألسنان و اللسان ، و قد تكون هذة البقع او التصبغات أصعب  كورسودٌلغسول

 .فى حالة األسنان الصناعٌة

  أشهر على األقل كاجراء وقائى . 6ٌجب زٌارد طبٌب األسنان كل 

 أسنانك تنظٌف بعد ٌومٌا مرتٌن  كورسودٌلبغرغرة  فمك اشطف. 

  33) غطاء العبوة ( المرفق مع المستحضر ، لقٌاس الكمٌة ، ثم فم بالمضمضة أو الغرغرة لمدة  الكأس باستخدام قم 

 ثانٌة ، ثم ابصق السائل .

  كورسودٌلال تبتلع غسول . 

  ألن ذلك الشطف  إلزالة هذا الطعمبالماء بشطف فمك قد تترك طعم غٌر سار فى الفم ، ال تقم  كورسودٌلمضمة ،

 ٌحد من فاعلٌة المضمضة .

  ال تعالج العدوات الفٌروسٌة أو الفطرٌات ، أو القروح الباردة ، أو مرض القالع الفموى )  كورسودٌلمضمضة

 رة ( .عدوى الخمٌ

  رة ، و لكن ٌفضل أن ٌكون ذلك بعد استشا أو الرضاعة  خالل فترة الحمل كورسودٌلٌمكن استخدام مضمضة

 الطبٌب .

 روابط ذات صلة :

 . غسول الكلورهٌكسٌدٌن للفم 
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  هذة الوثٌقة تم غعدادها بواسطة موقع فارماسٌاpharmacia1.com . 
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