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 Igdications: Local adjuvant

ent for oromucosal infections

é
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Composition: Each 100 ml of the

solution contains:

Chlorhexidine digluconate ........ 01g

Chlorobutanol hemihydrate ...... 0.5 g

Excipients:

Ethanol 96%, levomenthol, glycerol,

sodium docusat, essential oil of mint

alcohol solution, cochineal red A (E

124), purified water.

Alcohol content : 42.8 %(v/v)

t-operative care in odonto-

stomatology.

Administration: For local use as a

mouthwash. Do not swallow.

Contra-indications and other

information: Read the leaflet inside.

Store below 30°C.
Specifications: Manufacturer’s.

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

READ CAREFULLY THE
LEAFLET BEFORE USE.

   

 

nH cg

Thành phần: Mỗi 100 ml dung dich

chứa:

Chlorhexidin digluconat........ 0,12

Chlorobutanol hemihydrat ...... 0,5 g

Tá dược:

Ethanol 96%, levomenthol, glycerol,

natri docusat, tinh dau bac ha, mau do

cochenil A, nuéctinh khiét.

Nồng độ cồn: 42,8%(tt/tt)

Chỉ định: Điều trị phụ trợ tại chỗ các
chứng nhiễm khuẩn và chăm sóc hậu
phẫurăng miệng.

Cách dùng: Dùng súc miệng. Không

được uông.

Chống chỉ định và các ObesĐo

khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử

dụng.

Bảo quảndưới 3ŒC.
Tiêu chuân: TCCS.

DE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số ĐK / Reg. No:

Eludrnil ” ~=
Chlorhexidine - Chlorobutanol

Nước súc miệng

Solution for mouthwash
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Thuốc súc miệng / Mouthwash solution

Eludril
Chlorhexidine digluconate 0.12/100mt
Chlorobutanol hemihydrate 0.5g/100ml
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XIN ĐỌC KỸ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI DÙNGTHUỐC

DE CO THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SI HAY DUGC SĨ

Eludril
Thuốc súc miệng

1. TÊN THUỐC
Tên biệt dược: ELUDRIL, thuốc súc miệng

THANH PHAN
Hoạt chất: Chlorhexidin digluconat 0,1g và chlorobutanol hemihydrat 0,5g.

T4 duge: Ethanol 96%, levomenthol, glycerol, natri docusat, tinh dau bac ha, mau dé cochenil A, nuéc tinh

khiết vừa đủ 100ml.

Dung dịch có độ côn 42,8%.
Dạng bào chế: Thuốc súc miệng.

2. CHỈ ĐỊNH
Điều trị phụ trợ tại chỗ các chứng nhiễm khuẩn miệng và chăm sóc hậu phẫu răng - miệng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với chlorhexidin, chlorobutanol hoặc các thành phần khác của thuốc.

Thận trọng khi dùng

Tránh để thuốc dây vào mắt và mũi. Không nên nhỏ thuốc vào lỗ tai.
Nếucác triệu chứng không giảm sau 5 ngày và/hoặc người bệnh đông thời bị sốt, cần đánh giá lại phương
pháp trị liệu.

Sử dụng thuốc lâu dài có thể làm răng, răng giả bị đổi màu. Sự đổi màu chỉ thoáng qua và sẽ mất đi khi
ngưng thuốc.

Có thai và cho con bú: Khi có thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ trước khi

dùng thuốc.

4. CÁCH DÙNG
Liêu lượng:
Dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi:
Súc miệng 2 đến 3 lần mỗi ngày.
Đổ thuốc vào cốc định mức tới vạch 10ml, 15ml hay 20ml, xong cho nước ấm vào tới vạch trên cùng rồi súc
miệng cho đến hết cốc.
Trước khi sử dụng phải đánh răng và súc miệng thật kỹ.

Thời gian điều trị có thể kéo dài đến 2 tuần trong trường hợp viêm lợi và viêm nha chu. Việc kéo dài trị liệu
trên 2 tuần phải có chỉ định của bác sĩ.

Đường dùng và cách dùng: Dùng súc miệng. Không được uống.

Nếu quên sử dụng thuốc 1 lần: Không nên dùng liễu gấp đôi để bù vào.

5. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Có thể có các phản ứng mẫn cảm của da đối với chlorhexidin, tuy nhiên phản ứng mẫn cảm nghiêm trọng

như sốc phản vệ hiếm khi xảy ra sau khi dùng chlorhexidin ngoài da.
- Thuốc có thể có vị khó chịu thoáng qua hoặc gây cảm giác rát lưỡi khi mới sử dụng.

- Thuốc có thể làm biến màu lưỡi, răng, mảng trám răng bằng silicat hoặc composite.
- Có thể gặp tróc vảy da trong miệng hoặc đôi khi sưng tuyến mang tai. Trong trường hợp này cần pha loãng

thuốc với nước và súc miệng nhẹ nhàng hơn.

KHI GẶP BẤT CỨ PHẢN ỨNG PHỤ NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC, XIN VUI LÒNG THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ CỦA QUÝ VỊ.

6. TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC
Tránh dùng các thuốc sát trùng khác đồng thời hoặc ngay sau khi dùng Eludril vì có thể xảy ra tương tác
thuốc (đối kháng, khử hoạt..).

Kem đánh răng có thể chứa chất diện hoạt anionic như sodium laurilsulfat, chất này tương ky với

 

 



 

 

chlorhexidin có trong dung địch Eludril. Do đó, cần đánh răng ít nhất 30 phút trước khi dùng thuốc súc miệng
Eludril.

NÊN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ CỦA BẠN BẤT KỲ THUỐC ĐIỀU TRỊ NÀO KHÁC
HIỆN ĐANG SỬ DỤNG.

7. QUA LIEU
Nguy cơ quá liễu không xảy ra nếu chế phẩm được sử dụng làm thuốc súc miệng. Tuy nhiên, nếu lỡ uống có
thể xảy ra nhiễm độc thần kinh. Trong trường hợp này phải điều trị theo chuyên khoa.

8. BẢO QUẢN
Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.
Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không nên dùng thuốc quá thời hạn được ghi trên bao bì.

Để thuốc xa tâm tay trẻ em.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Quy cách: Hộp 1 chai 90ml.

Tên và địa chỉ công ty sẵn xuất:
CÔNG TY TNHH PIERRE FABRE VIỆT NAM
Số 1, đường 4A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
DT: 061 383 6770 ~

Fax: 061 383 6570

 

SAN VÓ,

PHO CUC TRUONG

 

 

 


