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Příbalová informace: Informace pro uživatele
CORSODYL
Ústní voda
Chlorhexidini digluconas
Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,
Brentford TW8 9GS, Velká Británie
Výrobce:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Herrenberg, Německo
Purna Pharmaceuticals NV, Puurs, Belgie
Složení:
Léčivá látka - Chlorhexidini digluconas 0,2 g, odpovídá Chlohexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml.
Pomocné látky – ethanol 95%, hydrogenricinomakrogol, silice máty peprné, nekrystalizující sorbitol 70%,
čištěná voda.
Indikační skupina: stomatologikum, antiseptikum, dezinficiens
Charakteristika: Ústní voda Corsodyl je antibakteriální roztok, který zastavuje tvorbu zubního plaku. Léčivá
látka chlorhexidin působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují
infekční onemocnění a záněty
v dutině ústní.
Indikace: Corsodyl ústní voda se používá v těchto případech:
* k léčbě a prevenci zánětu dásní
* k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů
kartáčkem
* k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní
* k léčbě opakujících se vřídků (aftů) v dutině ústní
* u zánětu dásní způsobeného zubní protézou
* u plísňových onemocnění dutiny ústní (soor)
Corsodyl ústní voda je určena pro dospělé, mladistvé a děti.
Kontraindikace: Corsodyl ústní voda se nesmí používat při známé přecitlivělosti na chlorhexidin glukonát
(léčivá látka přípravku) nebo kteroukoliv jinou složku přípravku. Nesmí se používat k vytírání

dutiny ústní v kojeneckém věku. Ústní vodu nesmí používat děti, které nezvládnou ústa pouze
vyplachovat a roztok nepolykat!
Nežádoucí účinky: Může se objevit zbarvení jazyka, které vymizí po skončení léčby.
Rovněž se může objevit zbarvení zubů, korunek a zubních protéz. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit
důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vyláchnutím úst vodou před
použitím ústní vody Corsodyl. Pro zubní protézy by měl být rovněž používán běžný čistící prostředek. V
některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl stomatolog. Jestliže máte bílé zubní výplně,
poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání této ústní vody. V některých případech bude po
skončení léčby ústní vodou pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.
Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí
po přerušení léčby. Někdy může dojít k olupování sliznice jazyka.
Naředění ústní vody stejným dílem vody umožní pokračovat v léčbě ( vždy naředit až před použitím). Velmi
zřídka se může objevit zduření slinných žláz nebo alergická reakce (např. kožní vyrážka). V tomto případě
přerušte používání přípravku a poraďte se
o dalším používání ústní vody se zubním lékařem.
Interakce: Informujte, prosím, svého lékaře, zubního lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Závažné reakce ústní
vody Corsodyl s jinými léky nejsou známy.
Dávkování a způsob použití: Dvakrát denně vyplachujte ústa 10 ml ústní vody ( k rysce uvnitř uzávěru) po
dobu asi 1 minuty. Před stomatologickým chirurgickým zákrokem si vyplachujte ústa dle rady lékaře.
Čistíte-li si zuby normálně pomocí zubní pasty, používejte zubní pastu před použitím ústní vody Corsodyl ( ústa
pak důkladně vypláchněte ) nebo v různou dobu během dne.
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Pokud lékař neurčí jinak, trvá obvykle léčba zánětu dásní (gingivitis) asi 1 měsíc.
Léčba aftů v dutině ústní, zánětu dásní způsobeného zubní protézou a plísňových infekcí má pokračovat ještě 2
dny po vymizení příznaků onemocnění nejdéle však 1 měsíc.
Při léčbě zánětu dutiny ústní způsobeného zubní protézou – je nutné zubní protézu důkladně čistit a namáčet v
ústní vodě Corsodyl dvakrát denně po dobu 15 minut.
V případě, že se příznaky onemocnění zhoršují nebo přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba
používání roztoku přerušit a poradit se se zubním lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Upozornění:
Jste-li těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým zubním lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék. V době těhotenství a při kojení je možno používat ústní vodu Corsodyl.
Přípravek používejte pouze jako ústní vodu, roztok nepolykejte.
Při náhodném spolknutí jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné.
V případě, že došlo ke spolknutí většího množství než je 10 ml, je vhodné se poradit
se zubním lékařem nebo lékárníkem.
Chraňte oči a uši před stykem s přípravkem. Pokud přípravek přijde do očí, je třeba oči rychle a důkladně
vypláchnout vodou.
Dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění oděvu, protože může dojít ke zbarvení.
Uchovávání: Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí data použitelnosti vyznačeném
na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení: 300 ml
Datum poslední revize: 30.11.2015

2

