
Betegtájékoztató 

30ml 
PHLOGOSOL oldat 

• Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót ! 

• Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható, meflyel Ön enyhe múló panaszokat kezelhet 
orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e 
gyógyszer körültekintő alkalmazása. 

• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is 
szüksége lehet! 

• További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez! 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak! 

Mi a Phlogosol oldat, és milyen betegségek kezelésére szolgál? 
Hatóanyagok 1 ml oldatban : Nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát 30 mg, hexaklorofén 1 mg. 
Egyéb összetevők, segédanyagok: nátrium-edetát, borsosmentaolaj , levomentol, propil
parahidroxibenzoát, 96%-os etanol. propilénglikol , tisztított víz. 

Helyi fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású készítmény. 
Javallatok: 
A készítmény külsőleg a száj ill. a torok öblögetésére, ecsetelés é re használható az alábbi 
megbetegedések esetén: 
• Meghűléssel járó torokfájás, 
• Influenzajárvány esetén a cseppfertőzés megelőzése, 
• Heveny garat-, mandula-, gége-, szájnyálkahártya-, és fogínygyulladás, 
• Krónikus garatgyulladás, 
• Herpeszes szájnyálkahártya-gyulladás, 
• A nyelv felületes gyulladása, 
• Fekélyes fogínygyulladás, fogágygyulladás, 
• Foghúzás elő- és utókezelése, száj- és garatűri műtétek utókezelése, 
• Kiújuló aha, 
• A szájnyálkahártya műfogsor, forró étel, vegyszer okozta sérülései . 

Mikor nem szabad a Phlogosol oldatot alkalmazni? 
Ellenjavallatok: 
• Bármely összetevővel szembeni túlérzékenység (allergia) esetén. 
• Belsőleg nem használható! 
• 2 éves kor alatti gyermekek kezelésére nem ajánlott . 
• Mandulaműtétet követően csak 10-12 nap múlva alkalmazható, mert a sebet fedő lepedék 

korai leválása késői utóvérzést okozhat. 
• Nem használható a szem és hüvely nyálkahártyáin, sérült vagy égett bőrön , bőrgyógyászati 

megbetegedések esetén. 

Miről kell tájékoztatni a kezelőorvost a Phlogosol oldat alkalmazása előtt? 
• Az aktuálisan szedett gyógyszerekről. 
• Terhesség vagy szoptatás tényéről. 
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Hogyan kell alkalmazni a Phlogosol oldatot? 
Száj-, és toroköblögetésre : 
Felnőttek és öblögetni tudó gyermekek esetén 1 dl vízhez vagy kamilla teához 1-2 kávéskanál 
Phlogosol oldatot adni, jól elkeverni, majd az így elkészített oldattal szükség szerint naponta 
3-5 alkalommal lehet öblögetni . 
Ecsetelésre : 
A kezelendő felületet a higítatlan oldattal naponta 3-5 alkalommal ecsetelni. 

Belsőleg nem alkalmazható! Lenvelni nem szabad! 

Különleges figyelmeztetések: 
Amennyiben a tünetek egy héten belül nem javulnak, vagy az alapbetegségen kívül egyéb 
tünetek (pl. láz, fejfájás, émelygés, hányás) jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni. 
Hosszabb ideig kizárólag az orvos utasítására az általa elő í rt adagban alkalmazható ! 
A táplálkozást, ivást, fogmosást a készítmény alkalmazása után 1-2 órán át kerülni kell. 

Mit kell tenni a Phlogosol oldat túladagolása esetén? 
Használata során ez ideig túladagolás nem fordu lt elő . 

A hexaklorofén extrém magas adagjának gyomorba jutása esetén, vagy nagy felületű égett, 
sérült bőrfelsz ínről felszívódva a gyógyszer gyomor-bél görcsöket, hasmenést, izomrángást, 
vérnyomásesést, zavartság ot okozhat. 
Forduljon azonnal orvoshoz! 

Milyen nem kívánatos mellékhatások léphetnek fel a Phlogosol oldat alkalmazása 
közben? 
Előírás szerinti alkalmazása során a mellékhatások általában ritkák. Arra érzékenyegyéneknél 
- bár a Phlogosol esetében erre nincs adat- a készítmény hexaklorofén tartalma 
fényérzékenység et, bőrreakciókat okozhat. 
Ha mellékhatást, vagy az itt felsoroltakon túl bármilyen egyéb szokatlan tünetet észlel, 
értesítse orvosát. aki dönt a szükséges teendőkről! 

Alkalmazhat6-e a Phlogosol oldat terhesség és szoptatás idején? 
A hexaklorofén állatkísérletekben szájon át adva vagy nagy bőrfelsz ínen alkalmazva 
magzatkárosító hatású, az anyatejbe átjut. 

A készítmény hatásai a gépkjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges 
képességekre: 
Nem várható hatás kialakulása ezekre a képességekre. 

Hogyan kell tárolni a Phlogosol oldatot? 
A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel. 
Legfeljebb 250 C-on tárolandó . 
A gy6gyszer gyermekektől elzárva tartandó! 

További információk: 
Orvosi rendelvény nélkül is kiad ható gyógyszerkészítmény (VN). 
A forgalomba hozatal i engedély jogosult ja : 

'8l 
~il Pannonpharma Kft ., Pécs 
OGYI -T-3405/01 
A betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 31182/55/03 . 
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2005. június 10. 
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