Pakendi infoleht: teave kasutajale
Corsodyl Mint, 2mg/ml, suuloputuslahus
Kloorheksidiinglükonaat
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud.
• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
• Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
• 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.
• Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arsti või apteekriga ühendust
võtma.
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1.

Mis ravim on Corsodyl Mint ja milleks seda kasutatakse

Corsodyl Mint’i kasutatakse hammastele ja igemetele katu moodustumise peatamiseks. Corsodyl Mint
aitab ennetada ja ravida igemepõletikku, mis põhjustab igemete punetust, turset ja vahel ka veritsust.
Lisaks kasutatakse suuloputuslahust suuhügieeni säilitamiseks olukordades, kus teil ei ole võimalik
harjata oma igemeid efektiivselt (näiteks pärast suuõõnes teostatud kirurgilisi protseduure või kui
harjamine on raskendatud puude tõttu). Corsodyl Mint aitab kiirendada kirurgiliste protseduuride
järgset paranemist, ravib suuõõne haavandeid, hambaproteesidest tingitud stomatiiti (proteesidest
tingitud igemepõletik) ja suuvalget. Kaks viimatinimetatud haigust on seotud seenhaiguse tekitaja
candida albicans'iga, mis põhjustab valgeid kobrulisi laike suu limaskestal ja hambaproteeside all.
2.

Mida on vaja teada enne Corsodyl Mint kasutamist

Ärge kasutage Corsodyl Mint’i
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Te võite kasutada Corsodyl Mint’i raseduse ja imetamise ajal.
Nagu kõigi ravimite korral, konsulteerige enne siiski arsti, hambaarsti või apteekriga.
3.

Kuidas Corsodyl Mint’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
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. Esmalt harjake hambaid ja igemeid tavalise hambapastaga ja loputage hoolikalt veega. Seejärel
valage Corsodyl Mint lahust mõõtekorki 10 ml jooneni ning loputage suud põhjalikult 1 minuti
jooksul. Toimige nii 2 korda ööpäevas.
Suuõõne kirurgiliste protseduuride korral loputage suud enne ravi nii nagu on soovitanud arst.
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Kasutamine peaks kestma vastavalt hambaarsti soovitustele või nagu on määratud alljärgnevalt.
Punetavate, turses ja veritsevate igemete raviks (igemepõletik) kasutage ravimit umbes üks kuu.
Tõenäoliselt vajate selleks ligikaudu kahte pudelitäit lahust.
Suuhaavandite, hambaproteesidest põhjustatud stomatiidi ja suuvalge raviks kasutage Corsodyl Mint
lahust kuni sümptomid on kadunud ja lisaks kaks päeva pärast nende kadumist. Kokku siiski mitte
kauem kui üks kuu.
Hambaproteesidest põhjustatud stomatiidi korral puhastage proteesid põhjalikult ja leotage seejärel
neid Corsodyl Mint lahuses 15 minutit kaks korda ööpäevas.
Kui sümptomid esinevad ka pärast ülalpool mainitud kasutamisaja möödumist, lõpetage ravimi
kasutamine ja konsulteerige hambaarsti või arstiga.
Vältige Corsodyl Mint´i sattumist silma või kõrva. Kui lahus satub silma, peske silm kiiresti ja
põhjalikult puhtaks.
Kui teil on lisaküsimusi Corsodyl Mint kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Corsodyl Mint põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Suuloputuslahust kasutades võib juhtuda, et teie keel muudab värvust. See kaob ravi ja 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 on vajalik, et
hambaarst teostaks professionaalset puhastamist plekkide täielikuks eemaldamiseks. Kui teil on
varasemas hambaravis kasutatud valgeid hambatäitematerjale, konsulteerige enne suuloputuslahuse
kasutamist arsti või hambaarstiga. Mõnedel juhtudel ei ole hambaarstil siiski võimalik korralikult
täidiseid puhastada, eriti kui need on ebatasase pinna või servadega, või kui suuloputuslahust on
kasutatud pikema aja vältel. Täidise asendamine võib neil juhtudel osutuda vajalikuks. Samuti võib
põhjalik puhastamine osutuda raskendatuks juhtudel, kui teil on kinnitused silla või kinnitusklambriga
ning ka siis on pärast ravi lõpetamist vajalik hammaste professionaalne puhastamine.
Suuloputuslahuse 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 Corsodyl Mint lahuse kasutamisel esineda süljenäärmete paistetus, mis peaks lahuse
kasutamise lõppemisel mööduma.
Harva võib esineda naha sügelevat punetust. Ülimalt harva on lahuse kasutamisel täheldatud ka üldise
allergilise reaktsiooni (sealhulgas raskendatud hingamine) esinemist, mis on tingitud ülitundlikkusest
lahuses esinevatele koostisainetele.
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 te olete mures mõne eelnimetatud sümptomi esinemise võimalustest või te täheldate mingi muu
ebatavalise sümptomi ilmnemist, lõpetage Corsodyl Mint lahuse kasutamine ja teatage ilmnenust
koheselt oma hambaarstile, arstile või apteekrile.
Vältige Corsodyl Mint lahusega kokkupuutunud kangaste pleegitamist, sest kangastele võivad tekkida
pruunid plekid.
Kõrvaltoimetest teavitamine
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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 Corsodyl Mint’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli etiketil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
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.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Corsodyl Mint sisaldab:
- Toimeaine on kloorheksidiinglükonaat.
- Abiained on glütserool, makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv),
piparmündimaitseline maitseaine, puhastatud vesi.
Kuidas Corsodyl Mint toimib:
Toimeaine kloorheksidiinglükonaat on mikroobidevastase toimega paljude bakterite, pärmide, mõnede
seente ja mõnede viiruste suhtes, mis põhjustavad infektsioone ja põletikku suus.
Kuidas Corsodyl Mint välja näeb ja pakendi sisu:
Läbipaistev või nõrgalt opalestseeruv, värvitu lahus, millel on piparmündi lõhn.
Merevaiguvärvi polüetüleentereftalaadist pudel valge keeratava polüpropüleenist mõõtekorgiga, mis
on märgistatud 10 ml.
Pudelis on 300 ml lahust.
Müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa
Tootja:
Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Benzstraße 25
D-71083 Herrenberg
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
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GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel.: +372 6676 900
estonia@gsk.com
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2019.
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