
AntybAkteryjne pŁyny  
do pŁukAniA jAmy ustnej 
i gArdŁA

skinsept® Oral 
oralsept® Chlorhexidine mouthwash

błony śluzowe

nasze płukanki są dostosowane do bioto-
pu śluzówek i znakomicie tolerowane przez 
użytkowników. Hamują powstawanie płytki 
nazębnej, a także zapobiegą stanom zapal-
nym dziąseł. preparaty zawierają roztwór di-
glukonianu chlorheksydyny.
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zastosowanie chlorheksydyny 
• w leczeniu i profilaktyce próchnicy zębów[5]

• w leczeniu zapaleń dziąseł i chorób przyzębia[6]

• w stanach zapalnych jamy ustnej, dziąseł, 
przyzębia i gardła

• po zabiegach chirurgicznych i urazach  
w obrębie jamy ustnej

• w owrzodzeniach i odleżynach dziąseł  
spowodowanych użytkowaniem protez

• przy leczeniu szynami chirurgicznymi  
i wyciągami międzyszczękowymi

• przy użyciu aparatów ortodontycznych i protez
• u osób niepełnosprawnych, mających kłopoty  

z oczyszczaniem zębów
• do usuwania nieprzyjemnego zapachu z ust
• w celu ułatwienia higieny protez zębowych
• w codziennej higienie jamy ustnej
• w stomatologii do płukania jamy ustnej przed  

i po zabiegach np. usunięcie zęba,  
unieruchomienie złamań po urazach.

Sposób użycia
płukać jamę ustną ewentualnie gardło 1–2 razy 
dziennie nierozcieńcznym roztworem (1 pełna 
łyżka stołowa) przez co najmniej 1 minutę. po-
nieważ chlorheksydyna jest inaktywowana przez 
detergenty znajdujące się w pastach do zębów, 
powinna być stosowana najpóźniej 30 min. 
przed i minimum 30 min. po myciu zębów pastą. 
maksymalny okres stosowania preparatu wynosi 
2 miesiące.

Działania niepożądane
przy stosowaniu chlorheksydyny mogą wystą-
pić miejscowe objawy niepożądane: reakcje 
alergiczne na substancje składowe preparatu, 
czasem może wystąpić uczucie pieczenia błony 
śluzowej, wzmożone wydzielanie śliny i przejścio-
we zaburzenia smaku. Zdarzają się przebarwienia 
zębów, wypełnień i języka, które mają charakter 
przejściowy i są odwracalne.

właściwości Korzyści

krótki czas działania oszczędność czasu, łatwe posługiwanie się 
preparatem

połączenie znanych substancji aktywnych najlepsze zabezpieczenie przed nieznanymi  
i niepożądanymi działaniami ubocznymi.  
bezpieczeństwo pacjenta i personelu

dodatek substancji smakowo-zapachowej dobre właściwości organoleptyczne produktu

idealne w higienie jamy ustnej gwarantowana ochrona przez długi okres dzięki 
dodatkowi chlorheksydyny

optymalna lepkość przedłużony kontakt preparatu ze śluzówką

Mechanizm działania chlorheksydyny

Chlorheksydyna charakteryzuje się silnym 
ładunkiem dodatnim, dzięki czemu wykazuje 
duże powinowactwo do ujemnie naładowa-
nych komórek nabłonka błony śluzowej jamy 
ustnej i płytki nazębnej, gdzie zostaje zdepo-
nowana i stopniowo uwalniana do środowiska 
jamy ustnej – efekt bakteriostatyczny utrzymuje 
się przez kilka następnych godzin. badania wy-
kazały, że jednominutowe płukanie jamy ustnej 
dwa razy dziennie 0,2% roztworem diglukonia-
nu chlorheksydyny powoduje zahamowanie 
tworzenia sie płytki na ponad miesiąc i 90% 
redukcję bakterii kolonizujących powierzchnię 
zębów[1].

Spektrum działania chlorheksydyny[2] [3] [4]

• bakterie gram (+)
• bakterie gram(-)
• grzyby
• wirusy: HiV, wirus opryszczki  

(Herpes simplex)

opakowania oralsept
butelka 300 ml 12 x 300 ml
 smak miętowy 438872
 smak oryginalny 438870

Skład wg InCI
Aqua, Alcohol, Hydrogen peroxide, Chlorhexidine 
digluconate, Lactic Acid, peg-6 Caprylic/Capric 
glycerides, sodium Hydroxide, Aroma, eugenol, 
Limonene.

opakowanie Skinsept oral
butelka 500 ml 12 x 500 ml
 302693

Skład wg InCI
smak miętowy smak oryginalny
• Chlorhexidine  

digluconate
• Alcohol
• sorbitol
• peg-60  

Hydrogenated  
Castor oil

• Flavour e1640 1 n1
• Aqua

• Chlorhexidine  
digluconate

• Alcohol
• sorbitol
• peg-60  

Hydrogenated  
Castor oil

• Flavour e2309 10 n1
• ponceau 4r e124
• Aqua

Przeciwwskazania
nie stosować preparatu do płukania jamy ustnej 
u dzieci poniżej 6 roku życia. nie stosować do 
odkażania ran. nie należy wprowadzać środka do 
oka lub ucha. produkt nie powinien być stoso-
wany śródoperacyjnie oraz na błonę śluzową 
nosa. preparatu nie stosować w razie alergii na 
substancje składowe. preparat nie nadaje się, ze 
względu na zawartość etanolu, do stosowania 
doustnego w przypadku chorych uzależnionych 
od alkoholu.

środki ostrożności
preparat jest gotowym środkiem do użycia. nie 
należy go rozcieńczać. nie stosować w połącze-
niu z anionowymi związkami powierzchniowo-
czynnymi – może to prowadzić do dezaktywacji 
substancji czynnych. Środek zawiera alkohol. 
Chronić przed dziećmi. Warunki przechowywa-
nia: nie przechowywać w temperaturze powyżej 
+25°C. uwaga: preparatu nie stosować po 
upływie daty ważności.


