
GARGAROL 
MOUTH WASH 
SUGAR FREE 

 
Composition: 
Chlorhexidine gluconate 0.2% 
Other ingredients: Methyl salicylate , chlorbutol, ethanol, glycerin,colouring and flavouring agents. 
 
Therapeutic Activity: 
Antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory, and analgesic mouth wash. 
 
Indications: 
-Treatment of gingivitis that is characterized by redness and swelling of the gingiva or gingival bleeding. 
-Treatment of acute necrotizing ulcerative gingivitis. 
-Prophylaxis and treatment of mouth infections, periodontitis, denture stomatitis, and minor aphthous 

ulcers. 
 
When should not the preparation be used: 
If you are hypersensitive to any of the drug components. 
 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
-For pregnant or breast feeding women. 
-For children under the age of 18 years. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the medicine, some adverse reactions may occur during the course of 
treatment, example: 
Staining of oral surfaces may occur, change in taste, and increase in tartar on teeth. 
 
Drug Interactions: 
- If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another  
   medicine, inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug  
    interactions.  
- Avoid using other mouth washes while using Gargarol. 
 
Precautions: 
Gargarol may cause a change in tasting that may last up to 4 hours and become less noticeable as the 
medication is continued. 
The tasting shall come back to normal when the medication is discontinued. 
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
Oral rinse with 10-15 ml of Gargarol for 30 seconds twice daily.  
 
 
 



 
Missed Dose: 
Use the missed dose as soon as you remember, however if it is almost time for your next dose, skip the 
missed dose and use only your next regularly scheduled dose. 
 
Directions for Use: 
-Use Gargarol after brushing and flossing the teeth. 
-Use the enclosed measuring cup to ensure obtaining the right dose. 
 
Attention: 
Do not swallow. 
Do not dilute with water. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an 

emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right 

medication. 
5. Always notice the expiry date, and never use medicines after that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30 ˚C. 
 
Presentation: 
A bottle of 180 ml. with a measuring cup. 
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  غارغارول
  غسول للفم
  خاٍل من السكر

  :الرتكيبة الدوائية
  %0‚2دين جلوكونيت  كلورهيكسي

ت أخرى   .ميثيل ساليسيليت، كلوربيوتول، ايثانول، جليسرين، مواد ملونة ومعطرة: مكو
  

  :الفاعلية العالجية
ت ، و مسّكن لألمل   .غسول مطهر للفم، مضاد للبكتري و لاللتها

  

  :االستعماالت
محرار و انتفاخ  أو بنزيف اللثة-   .عالج التهاب اللثة الذي يتمّثل 
  ).Necrotising ulcerative gingivitis(عالج التهاب اللثة احلاد املتمّثل بنخر تقّرحي -
ت و تقرحات اللثة الناجتة عن اسـتخدام األسـنان الصـناعية، و - ت الفم البكتريية، التهاب ما حول السن، التها للوقاية و عالج التها

  ).Minor aphthous ulcers(التقّرحات القالعية البسيطة 
  

  :مىت مينع استعمال العالج
ت العالج   .اذا كنت تعاين من احلساسية ألي من مكو

  

  :ال تستعمل هذا الدواء دون استشارة الطبيب فبل بدء العالج
  .للنساء احلوامل أو املرضعات -
 .لألطفال دون الثامنة عشرة من العمر -

  

  :األعراض اجلانبية
  :ء، قد تظهر بعض األعراض اجلانبية خالل فرتة العالج، مثالاضافة اىل التأثريات املرغوبة للدوا

ر على األسنان دة التار   .قد حيدث صبغ يف سطح الفم، تغّري يف التذّوق و ز
  

  :التفاعالت بني األدوية
أو قلة جناعة  ان كنت تستخدم دواءًا آخرًا يف نفس الوقت أو انتهيت مؤخرا من العالج بدواء آخر، فاعلم طبيبك لتجّنب املخاطر-

  . العالج اليت حتدث نتيجة للتفاعالت بني األدوية
 .جتنب استعمال غسول آخر للفم خالل فرتة استعمال غارغارول-

  



  :احتياطات
  . تغّري يف التذّوق و الذي قد يستمر ملدة أربع ساعات و يكاد ال يكون ملحوظا مع استمرار العالج غارغارولقد حيدث -
  .تعود حاسة التذّوق اىل طبيعتها حال وقف استعمال العالج-

  

ا ما مل توجد تعليمات أخرى من الطبيب   :اجلرعة الدوائية املوصى 

  .نية مرتني يوميا 30مليلرت من غارغارول لشطف الفم ملدة  15- 10
  

  :يف حال نسيان اجلرعة
من مع موعد تناول اجلرعة التالية عندها يتم تناول اجلرعة الثانية االعتيادية حسب المكان استخدام اجلرعة املنسية فور التذكر اال اذا تزا

 . جدول اجلرعات
  

  :طريقة االستعمال
  .استعمل غارغارول بعد استخدام فرشاة األسنان و اخليط

  .استعمل وعاء القياس املدرج لضمان احلصول على اجلرعة الصحيحة
  

  :تنبيه
  .ال تبلع جرعة الغارغارول

ملاء ال   .ختفف اجلرعة 
  

  :لتجنب التسمم
  .احفظ الدواء بعيدا عن متناول األطفال. 1
  .إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ عليك مراجعة قسم الطوارئ و معك بقا الدواء. 2
  .ال حتاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. 3
كد من اسم الدواء عند كل استعمالال تستعمل الدواء يف الظال. 4  .م و 
اية صالحية الدواء و ال تستعمل الدواء بعد ذلك التاريخ. 5 ريخ    .كد دائما من 
  .جتنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديدتني خالل فرتة التخزين. 6
  .استعمل الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفة. 7

  

  :التخزين
  .م° 30-15حيفظ على درجة حرارة بني 

  

  :العبوة
  .مليلرت مع وعاء القياس املدرج 180زجاجة حتتوي على 
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