ORASEPT % 0.2 GARGARA
Birim Formülü:
Klorheksidin glukonat 2mg/ml içerir.
Tı
bbi Özellikleri:
Orasept Gargara’nı
n etken maddesi olan klorheksidin glukonat bakterisid etkili
katyonik bir antiseptiktir. Düş
ük konsantrasyonda bakteriyostatik, yüksek
konsantrasyonda bakterisid etki gösterir.
Klorheksidin glukonat, pozitif yüklü olduğ
undan, ağı
z çalkalanmasısı
rası
nda
negatif bir yüke sahip olan diş
, plak ve oral mukoza yüzeylerine ve hücre içi
bileş
enlerin zayı
flaması
na neden olan mikroorganizmaları
n hücre duvarı
üzerine absorbe olarak bakteri hücre membranı
nı
n parçalanması
na neden olur.
Klorheksidin glukonat emildiğ
i bu yerlerden 24 saat süresince kademeli olarak
salı
nı
r. Bu salı
nma bakteriyostatik etkinin devamı
nısağ
lar.
Farmakokinetik çalı
ş
malar, çalkalamayı takiben klorheksidin glukonatı
n
yaklaş
ı
k % 30’unun oral kavitede kaldı
ğ
ı
nıve ağ
ı
zdaki sı
vı
lar içerisine yavaş
yavaşsalı
ndı
ğ
ı
nı
göstermiş
tir.
Klorheksidin glukonatı
n gastrointestinal kanaldan emilimi çok zayı
ftı
r.
Klorheksidin glukonatı
n % 90’ıvücuttan feçes ile, % 1’den az bir oranda ise
idrarla atı
lı
r.
Önerilen Kullanı
m Yeri:
 Dental plakları
n oluş
umunu önleme,
 Orofarenks bölgesi enfeksiyonları
nı
n (farenjit, larenjit, tonsillit vb.)
giderilmesine ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonrası
nda,
 Gingivitis, akut nekrotize ülseratif gingivitis, akut streptokokal gingivitis,
akut herpetik gingivo-stomatitis’in giderilmesi ve profilaksisine,
 Ağ
ı
z içi protezlerin neden olduğu bakteriyel veya fungal oral mukoza
enflamasyonları
nı
n (stomatitis) giderilmesine,
 Minör aft ülserlerinin (Aphthous stomatitis) giderilmesine,
 Dental giriş
im öncesi ve sonrası
nda ağı
zda antiseptik ortam yaratmak
amacı
yla,
 Çeş
itli nedenlerle diştemizliğ
i yapamayan kiş
ilerde (immuno-kompromize
hastalarda, periodontal veya diğ
er oral operasyonları
geçirmişkiş
iler, mental ya
da fiziksel özürlü kiş
iler gibi) ağı
z hijyeninin sağlanmasıamacı
yla,
 Kemoterapi ve radyoterapi sonrasıağ
ı
zda görülen mukozitlere bağ
lı
sekonder enfeksiyonları
n profilaksisine
yardı
mcıolarak kullanı
lı
r.

Kullanı
lmamasıgereken durumlar:
Preparatı
n bileş
iminde bulunan maddelerden birine aş
ı
rıduyarlı
lı
ğıolanlarda
kullanı
lmamalı
dı
r.
12 yaş
ı
n altı
ndaki çocuklarda kullanı
lmamalı
dı
r.
Uyarı
lar / Önlemler:
Kullanmadan önce Kullanı
m Kı
lavuzu’nu dikkatle okuyunuz.
Kullanmakta olduğ
unuz ilaç varsa, mutlaka doktorunuza ve eczacı
nı
za
bildiriniz.
12 yaşve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanı
lmalı
dı
r.
Haricen kullanı
lı
r. Kesinlikle yutulmamalı
dı
r.
Sulandı
rı
lmadan kullanı
lı
r.
Sadece ağı
z içinde kullanı
lı
r, gözler ve kulaklar ile temas etmesinden
kaçı
nı
lmalı
dı
r. Ayrı
ca beyine, meninkslere temastan kaçı
nı
lmalı
dı
r.
Ağ
ı
z içinde, dil ve dişüzerinde geri dönüş
ümlü renk değiş
ikliğ
i yapabilir.
Gebelik ve laktasyonda kullanı
mı
: Orasept Gargara’nı
n gebelikte ve
laktasyonda kullanı
mı
na hekim karar vermelidir.
Kaza ile yutulduğ
unda su ve süt verilerek seyreltme iş
lemi yapı
larak bir
doktora baş
vurunuz.
Yan etkiler / Advers etkiler:
Klorheksidin ağı
z içinde, dil ve diş
ler üzerinde renk değ
iş
ikliklerine neden
olabilir.
Klorheksidin kullanı
mıkesildikten sonra ağı
z ve dildeki renk değ
iş
ikliği
kendiliğ
inden ortadan kalkar.
Yüzeyi pürüzlü dişdolgularıve pürüzlü dişyüzeyleri daha fazla boyanı
rlar ve
böylece renk değ
iş
ikliği gözlenir.
Dişyüzeyindeki renk değiş
iklikleri hastaları
n dişmacunlarıile ağı
z temizliği
yapabilecekleri duruma gelmeleriyle büyük çapta ortadan kaldı
rı
lı
r.
Pürüzlü dişyüzeyleri ve pürüzlü dolgularda kalan renk değ
iş
iklikleri dişhekimi
tarafı
ndan kolaylı
kla giderilebilir.
Nadiren bazı
hastalarda klorheksidin glukonat gargara ile tedavi sı
rası
nda tat
almada değiş
iklikler oluş
abilir.
Tat alma duyusundaki değ
iş
ikliklerin devamlıolduğ
u bir olgu bildirilmemiş
tir.
Orasept Gargara kullanı
mı
nda aş
ağı
daki etkiler sürekli olarak devam
ediyor veya günlük yaş
amıetkileyecek kadar rahatsı
zlı
k veriyorsa hekime
baş
vurulabilir:
Tat almada değiş
iklik,
Tartar (calculus) oluş
umunda artı
ş
,
Diş
lerde, ağ
ı
zda, dişdolgusunda, protezlerde ve ağı
zdaki diğ
er apareylerde
oluş
an renk değiş
ikliğ
inin hastaları
n yaptı
ğ
ımekanik temizliğ
e rağ
men
geçmemesi.

İ
stenmeyen bir etki görüldüğ
ü zaman Sağ
lı
k Bakanlı
ğ
ı Türkiye
Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildiriniz!
Günlük Kullanı
m Şekli ve Dozu:
Orasept Gargara günde 2 kez, diş
ler iyice fı
rçalandı
ktan sonra 10-15 ml (bir
ölçek) kadar ağı
za alı
narak yaklaş
ı
k 1 dakika süresince çalkalanı
r.
İ
lacıkullandı
ktan sonra 30 dakika boyunca ağ
ı
z suyla çalkalanmamalı
, bir ş
ey
yiyip içilmemelidir.
Dişprotezlerinin temizliğ
i için, protezler günde 2 kez 1-2 dakika Orasept
Gargara içinde bekletilir. Ancak bu iş
lemden önce, protez yüzeyindeki
renklenme potansiyeli olan glikoproteinlerin iyice temizlenmesi gerekir.
Ticari Takdim Şekli:
200ml’lik PET ş
iş
elerde, ölçü kadehi ile birlikte.
İ
zin Sahibi ve Adresi:
Casel Ecz. Cahit Selimoğ
lu İ
laç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Nadide Sokak No: 5 Merter – İ
stanbul
Üretici İ
sim ve Adresi:
Biofarma İ
laç San. ve Tic. A.Ş.
Akpı
nar Mah. Fatih Cd. No: 2
Samandı
ra / Kartal – İ
stanbul
25
C’nin altı
ndaki oda sı
caklı
ğı
nda, çocukları
n göremeyeceğ
i, eriş
emeyeceğ
i
yerlerde ve ambalajı
nda saklayı
nı
z.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.

