PAKKAUSSELOSTE
Corsodyl 1 % geeli suuonteloon
klooriheksidiiniglukonaatti
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Corsodyl-geeliä huolellisesti saadaksesi siitä
parhaan hyödyn.
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Corsodyl-geeli on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Corsodyl-geeliä
3.
Miten Corsodyl-geeliä käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Corsodyl-geelin säilyttäminen
6.
Muuta tietoa

1.

MITÄ CORSODYL-GEELI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Corsodyl-geeli on antibakteerinen valmiste suun hoitoon.
Corsodyl-geeliä käytetään tilapäisesti hammasproteesin aiheuttamiin suutulehduksiin. Lisäksi Corsodylgeeliä voidaan käyttää tilapäisesti silloin, kun suun ja hampaiden mekaaninen puhdistaminen on vaikeutunut,
esim. onnettomuuksien yhteydessä.
Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä Corsodyl-geeliä voidaan käyttää kuuriluontoisesti voimakkaan
karieksenmuodostumisen yhteydessä.

2.

ENNEN KUIN KÄYTÄT CORSODYL-GEELIÄ

Älä käytä Corsodyl-geeliä
jos olet allerginen (yliherkkä) klooriheksidiinille tai Corsodyl-geelin jollekin muulle aineelle.
Erityisesti huomattavaa
Vältä geelin joutumista silmiin tai korviin. Jos geeliä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi huolellisesti
vedellä.
Ei pitkäaikaiskäyttöön ilman hammaslääkärin ohjetta.
Corsodyl-geeliä käytetään eri aikaan päivästä kuin tavallista hammastahnaa tai hammastahnapesun jälkeen,
siten, että suu huuhdotaan välillä huolellisesti vedellä. Muuten hammastahna saattaa estää klooriheksidiinin
vaikutuksen.
Hampaiden värjäytymät voidaan ehkäistä siten, että Corsodyl-geeliä käytetään esim. illalla ja tavallista
hammastahnaa aamulla. Tarvittaessa värjäytymät voidaan kiillottaa pois.
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Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Klooriheksidiini on yhteensopimaton anionisten aineiden kanssa esim. natriumlauryylisulfaatin kanssa
(apuaineena monessa hammastahnassa).
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Corsodyl-geeliä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Corsodyl-geeli ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3.

MITEN CORSODYL-GEELIÄ KÄYTETÄÄN

Ellei hammaslääkäri tai lääkäri toisin määrää, annostus on seuraava:
Käytä geeliä 1-2 kertaa vuorokaudessa tavallisen hammastahnan tapaan. Noin 2 cm geeliä puristetaan
hammasharjalle ja harjataan vähintään minuutin ajan. Hammasproteesin aiheuttamassa tulehduksessa geeli
annostellaan suoraan kipeisiin kohtiin.
Ientulehduksessa suositellaan korkeintaan n. 1 kuukauden käyttöä. Karieksen hoidossa geeliä käytetään
kotona yleensä n. 2-3 viikon ajan.
Käyttö lapsille
Alle 12-vuotiaille lapsille vain hammaslääkärin ohjeen mukaan.
Jos käytät enemmän Corsodyl-geeliä kuin sinun pitäisi
Yliannostustapauksissa tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Corsodyl-geelikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Tavallisin haittavaikutus on kielen ja hampaiden värjäytyminen ruskehtaviksi. Makuhäiriöitä ja kielen
kirvelyä saattaa esiintyä. Harvinaisempi haittavaikutus on suun limakalvon tulehtuminen. Erittäin harvinaisia
haittavaikutuksia ovat allergiset reaktiot, ihoärsytys ja korvasylkirauhasen tulehdus.
Värjäytymät eivät ole haitallisia ja ne katoavat kieleltä käsittelyn lopettamisen jälkeen. Muutoksia
makuaistissa ja kielen kirvelyä saattaa esiintyä hoidon alussa, mutta nämä vaikutukset lievenevät hoidon
jatkuessa.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.

CORSODYL-GEELIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 C.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
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Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden
hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Corsodyl-geeli sisältää
Vaikuttava aine on klooriheksidiiniglukonaatti 10 mg/g.
Muut aineet ovat hydroksipropyyliselluloosa, makrogoliglyserolihydroksistearaatti, natriumasetaatti,
levomentoli, piparminttuöljy, isopropanoli ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas tai heikosti opaalinhohtoinen, läpinäkymätön, väritön geeli.
50 g:n alumiinituubi.
Myyntiluvan haltija
SmithKline Beecham Limited, Brentford, Englanti
Valmistaja
BCM Ltd., Nottinghamshire, Englanti
tai
Purna Pharmaceuticals NV, 2870 Puurs, Belgia
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan paikallinen edustaja
GlaxoSmithKline Oy, Consumer Healthcare
PL 24
02231 Espoo
puh. 010 303030
Finland.tuoteinfo@gsk.com
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 19.12.2012
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BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Corsodyl 1 % munhålegel
klorhexidinglukonat
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Corsodyl måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa
resultatet.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Corsodyl är och vad det används för
2.
Innan du använder Corsodyl
3.
Hur du använder Corsodyl
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Corsodyl ska förvaras
6.
Övriga upplysningar

1.

VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Corsodyl är bakteriedödande munvårdsmedel.
Corsodyl används tillfälligt vid infektioner i munhålan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl tillfälligt
då mekanisk rengöring av munhålan och tänder är försvårad såsom vid olycksfall.
Enligt tandläkarens eller läkarens föreskrift används Corsodyl vid stark kariesbildning som kur.

2.

INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

Använd inte Corsodyl
om du är allergisk (överkänslig) mot klorhexidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Corsodyl.
Att tänka på under behandlingen
Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och
noggrant med vatten.
För långvarigt bruk endast enligt tandläkares föreskrift.
Corsodyl används på en annan tid av dagen än vanlig tandkräm eller efter tandborstning med tandkräm så att
munnen sköljs noggrant med vatten efter tandborstningen. Annars kan rester av tandkrämen motverka
effekten av klorhexidin.
Missfärgning av tänderna kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl
t.ex. på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen. Vid behov kan missfärgningen poleras bort.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria
sådana.
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Klorhexidin är inkompatibelt med anjoner tex. natriumlaurylsulfat (hjälpämne i många tandkrämer).
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditeten eller
amningsperioden.
Corsodyl kan användas under graviditet och amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Corsodyl påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

3.

HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

Dosering om tandläkare eller läkare ej föreskrivit annat:
Används 1-2 gånger dagligen på samma sätt som en vanlig tandkräm. Ca 2 cm gel appliceras på tandborsten
och borstning ska ske under minst 1 minut. Vid protesstomatit ska gelen appliceras direkt på de såriga
ytorna.
Vid gingivit rekommenderas det att gelen används högst en månad. Vid behandling av karies används gelen
vanligen hemma ungefär 2-3 veckor.
Användning för barn
För barn under 12 år endast enligt tandläkarens föreskrift.
Om du har tagit för stor mängd av Corsodyl
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Den vanligaste biverkningen är missfärgning av tunga och tänder.Förändringar i smakupplevelsen,
brännande känsla på tungan kan förekomma.Mindre vanliga är inflammation på munslemhinnan.
Mycket sällsynta biverkningar är allergiska reaktioner, hudirritation eller inflammation i öronspottkörteln.
Missfärgningen är inte skadlig och försvinner från tungan efter avslutad behandling. Förändringar i
smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa
effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 C.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven
månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
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6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är klorhexidinglukonat 10 mg/g.
Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumacetat,
levomenthol, pepparmyntolja, isopropanol och renat vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar eller svagt opalskimrande, ogenomskinlig, färglös gel.
50 g aluminiumtub.
Innehavare av godkännande för försäljning
SmithKline Beecham Limited, Brentford, England
Tillverkare
BCM Ltd., Nottinghamshire, England
eller
Purna Pharmaceuticals NV, 2870 Puurs, Belgien
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för
försäljning
GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PB 24
02231 Esbo
Tel. 010 303030
Finland.tuoteinfo@gsk.com
Denna bipacksedel godkändes senast 19.12.2012
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