
 1/3 

Superheks % 0.2 Gargara 
 

 

BİRİM FORMÜLÜ 

Her ölçekte (15 ml), 30 mg klorheksidin glukonat bulunur. 

Yardımcı madde olarak sodyum sakarin, etanol, limon esansı, nane esansı, gliserol ve su içerir. 

TIBBİ ÖZELLİKLERİ 

Klorheksidin glukonat, topikal oral çözelti olarak kullanıldığında, pozitif yükü sayesinde ağız 

içindeki negatif yüklü yüzeylere bağlanır. Bu sayede klorheksidin topikal olarak kullanıldığında, 

duyarlı mikroorganizmalar üzerinde akut olarak gösterdiği antiseptik etkinin yanı sıra, kullanım 

sonrasında da uzun süre devam eden bir antiseptik etki gösterir. Klorheksidin glukonat mukozal 

yüzeylerdeki fosfat gruplarına bağlandıktan sonra 24 saat içinde yavaş yavaş salınır. Tükürük, 

ağız mukozası ve diş yüzeyine bağlanan klorheksidin, bu yüzeylere bağlanan bakterilerle temas 

ederek bakteriyostatik ve bakterisit etki gösterir.  

Pozitif yüklü bir molekül olan klorheksidin glukonat, mikroorganizmaların negatif yüklü olan 

hücre duvarına bağlanır. Düşük konsantrasyonlarda bu bağlanma, bakteri hücresinin ozmotik 

dengesini bozarak bakteri içinden potasyum ve fosfor çıkışına neden olur. Bu durum 

Klorheksidin glukonatın bakteriyostatik etki göstermesini sağlar. Yüksek konsantrasyonlarda, 

bakteri hücresi çökeltilerinin yüksek sitoplazmik konsantrasyonu nedeniyle hücre ölümü 

meydana gelir. Böylece klorheksidin glukonat bakterisit etki göstermiş olur. 

 

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ 

Çeşitli dişeti iltihaplarının tedavisi ve önlenmesinde, ağız içi enflamasyonlarının ve orofarenks 

enfeksiyonlarının tedavisinde, minör aftların tedavisinde, çeşitli nedenlere bağlı olarak diş 

temizliği yapamayan kişilerde, ağız hijyeninin sağlanması amacıyla, kemoterapi ve radyoterapi 

sonrası ağız içi mukozasında görülen iltihaplarda sekonder enfeksiyonların önlenmesinde, 

periodontal ya da orofarenks bölgesindeki diğer cerrahi girişimlerin uygulandığı hastalarda 

tedaviye yardımcı olarak kullanılır. 

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR 

Klorheksidine ya da bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu 

bilinenlerde kullanılmamalıdır. 

 

UYARILAR / ÖNLEMLER 

Klorheksidin içeren cilt dezenfaktanlarına duyarlı kişiler, Superheks gargaraya da duyarlı 

olabilirler. 

Superheks gargara yutulmamalı, gözlere ve kulaklara temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından büyük çocuklarda doktor 

önerisiyle kullanılmalıdır. 

Klorheksidin, ağız içinde, dil ve dişlerde renk değişikliğine neden olabilir. Klorheksidin tedavisi 

kesildikten sonra, renk değişikliği kendiliğinden ortadan kalkar. 

Yüzeyi pürüzlenmiş diş dolguları ve dolgu kenarları, daha fazla boyanırlar. Diş macunu ile ağız 

temizliğinin yapılmasıyla bu renk değişiklikleri giderilebilir. Pürüzlü diş yüzeyleri ve 

dolgularında kalan renk değişiklikleri, diş hekimi tarafından giderilir. 

Periodontitli hastalarda diş taşı oluşumunda artış görülmüştür. Periodontit ve dişeti iltihabında 

enflamasyon ve kanamalar görülebileceği ve klorheksidin glukonat bu belirtileri 

azaltabileceğinden, klorheksidin tedavisi görmüş olan hastalarda periodontit belirtilerinin 

maskelenmiş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, Superheks gargara 

tedavisine başlamadan önce ve tedavi sırasında 6 ayda bir diş taşları temizlenmeli ve hastanın 

durumu tekrar değerlendirilmelidir. 
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Bazı hastalarda, klorheksidin tedavisi sırasında tat algılamasında değişiklik olabilir. Bu durum, 

hastaların çoğunda tedavi sürdürülürken azalır.  

Kullanıldıktan sonra ağız suyla çalkalanmamalıdır. 

Gebelik döneminde ancak zorunlu ise kullanılmalıdır. 

Klorheksidinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılırken 

dikkatli olunmalıdır. 

 

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz. 

Kullanmakta olduğunuz bir ilaç var ise muhakkak doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. 

 

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER 

En sık bildirilen yan etkiler; ağız içi ve dişlerde renk değişiklikleri, tartar oluşumunda artış ve tat 

algılamasında değişikliktir.  

Klorheksidin tedavisi sırasında nadiren oral iritasyon ve lokal alerjik reaksiyonlar görülebilir. 

Çok ender olarak, parotis şişkinliği ve tükürük bezlerinde enflamasyon bildirilmiştir. 

 

İSTENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE 

FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ’NE (TÜFAM) BİLDİRİNİZ. 

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER 

Superheks gargara sulandırılmamalı, kullanıldıktan sonra ağız su ya da başka bir sıvı ile 

çalkalanmamalıdır. 

 

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

Superheks gargara kullanılmadan önce, dişler mekanik olarak temizlenmeli ve ağız bol su ile 

çalkalanarak diş macunu artıkları uzaklaştırılmalıdır. 

Superheks gargara, günde iki defa bir ölçek (15 ml) kadar ağıza alınarak yaklaşık bir dakika 

süreyle çalkalanır ve tükürülür. 

Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalı, yaklaşık yarım saat süreyle bir şey yiyilip 

içilmemelidir. 

Protez temizliği için, protez yüzeyinde renk değişikliği olasılığına karşı protezler fırça ile çok iyi 

temizlendikten sonra, protezler günde iki defa 1-2 dakika süreyle Superheks gargara içinde 

bırakılır. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

200 ml’lik şişe ve 15 ml’lik ölçek içeren ambalajlarda. 

 

İZİN SAHİBİ 

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7 

Levent 34394 İstanbul 

  

ÜRETİM YERİ 

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz 
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SAKLAMA KOŞULLARI 

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalı, ışıktan korunmalıdır. 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

İzin Tarihi: 09.05.2008 

 

İzin  No: 2008/39 

 

SADECE ECZANELERDE SATILIR.  

 

 


