PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Kloorheksidiin, 1%, oromukosaalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes
arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on kloorheksidiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine kloorheksidiin on hambaravis kasutatav infektsioonivastane ja antiseptiline aine, mida
kasutatakse paikselt suuõõnes.
Kloorheksidiin aitab peatada hammastele ja igemetele katu moodustumist ja infekstioonide levikut
suuõõnes. Kloorheksidiin on näidustatud ägeda ja kroonilise gingiviidi, parodontiidi ja alveoliidi
raviks.

2.

Mida on vaja teada enne kloorheksidiini kasutamist

Ärge kasutage kloorheksidiini:
-

kui olete kloorheksidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kui teil on varasemas hambaravis kasutatud valgeid hambatäitematerjale, konsulteerige enne
suuloputuslahuse kasutamist arsti või hambaarstiga. Hambatäidised võivad kloorheksidiini
kasutamisel jäädavalt värvuda ning vajalikuks võib osutuda täidise asendamine.
Muud ravimid ja kloorheksidiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Kloorheksidiini kasutatakse suuõõne loputamiseks. Sellisel kasutamisel ei imendu kloorheksidiin
organismi süsteemselt ja koostoimete tekkimine teiste ravimitega on väga ebatõenäoline.
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Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos kloorheksidiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kloorheksidiin ei imendu organismi süsteemselt, kui seda kasutatakse suuõõne loputamiseks. Seetõttu
ei ole tõenäoline, et see võiks kahjustada raseda naise sündimata last või erituda rinnapiima.
Kloorheksidiini võib kasutada raseduse ja imetamise ajal. Kui te olete rase, imetate või arvate end
olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage siiski enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et kloorheksidiin mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

3.

Kuidas kloorheksidiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravim on mõeldud ainult suuõõnes kasutamiseks, seega kasutage ainult suuveena ja ärge neelake seda
alla. Kasutamisel harjake esmalt hambaid ja igemeid tavalise hambapastaga ja loputage hoolikalt
veega.
Seejärel loputage suud u 10 ml ravimiga põhjalikult 1 minuti jooksul. Toimige nii 2 korda ööpäevas.
Kui teie raviarst on andnud teile selle ravimi kasutamiseks teistsugused juhised, siis järgige arsti
soovitusi.
Kasutamine peaks kestma vastavalt hambaarsti soovitustele. Kui teie sümptomid ravimi kasutamisel ei
parane, siis rääkige sellest oma raviarstile.
Vältige ravimi sattumist silma või kõrva. Kui lahus satub silma, peske silm kiiresti ja põhjalikult
puhtaks.
Kui te juhuslikult neelate ravimit alla, on kõrvaltoimete tekkimine vähetõenäoline. Pöörduge arsti,
hambaarsti või apteekri poole, kui te olete alla neelanud rohkem kui 10 ml (soovitatud annus) lahust.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kloorheksidiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Lahusega suud loputades võib juhtuda, et teie keel muudab värvust. See kaob ravimi kasutamise
lõppedes.
Samuti võib esineda värvi muutusi hammastel, kroonidel ja proteesidel. See ei ole püsiv ja on
põhjustatud sellest, et kloorheksidiin reageerib mõnedes jookides ja toidus esinevate looduslike
värvainetega. Seda võib suurel määral vältida hambaid korralikult tavalise hambapastaga kaks korda
ööpäevas harjates ja loputades korralikult veega enne suuloputuslahuse kasutamist.
Proteeside korral tuleks kasutada tavalist proteesipuhastusvahendit.
Mõnel juhul võib hammaste värvumine olla nii intensiivne, et vajalikuks osutub professionaalne
puhastamine hambaarsti poolt.
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Kui teil on varasemas hambaravis kasutatud valgeid hambatäitematerjale, konsulteerige enne
suuloputuslahuse kasutamist arsti või hambaarstiga. Sel juhul võivad täidised kloorheksidiini
kasutamisel jäädavalt värvuda ning vajalikuks võib osutuda täidise asendamine.
Ravimi kasutamise alguses võivad esineda ajutised maitsetundlikkuse häired ja kerge kõrvetustunne
keelel. Pikemaajalisel kasutamisel need nähud taanduvad.
Harva esineb suu limaskesta irdumine. Sellisel juhul tuleb enne kasutamist lahust lahjendada võrdse
hulga veega ja hoolikalt segada. See peaks võimaldama ravi jätkamist ilma edasiste probleemideta.
Väga harva võib kloorheksidiini lahuse kasutamisel esineda süljenäärmete paistetus, mis peaks lahuse
kasutamise lõppemisel mööduma.
Harva võib esineda naha sügelevat punetust.
Väga harva on lahuse kasutamisel täheldatud ka üldise allergilise reaktsiooni (sealhulgas raskendatud
hingamine) esinemist, mis on tingitud ülitundlikkusest lahuses esinevatele koostisainetele.
Kui mõni eelnimetatud kõrvaltoimetest muutub häirivaks või te täheldate mingi muu ebatavalise
sümptomi ilmnemist, lõpetage lahuse kasutamine ja teatage ilmnenust koheselt oma hambaarstile või
arstile.
Vältige lahusega kokkupuutunud kangaste pleegitamist, sest kangastele võivad tekkida pruunid plekid.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas kloorheksidiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.
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