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Chlorhexidine Gluconate Solution 2% محلول کلرهگزیدین گلوکونات ۲ درصد
معرفی: 

کلرکس، محصـــــــــــــولی باکتریواستاتیک و باکتریوسید می باشد. این ماده یک 

کلرکس آنتی ســــــپتیک قوی روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت اســـــــت.  

خواص التیام بخش داشته و قدرت باندینگ را افزایش می دهد. اثر بخشـــــــــی 

کلرکس بسیار بیشتر از محلول هیپوکلریت سدیم می باشد.

موارد استفاده:

ƒآماده سازی، شستشو و ضد عفونی کردن کانال ریشه.

ƒدرمان کانال های عفونــــــی با عامل باکتـــــــریال انتـــــــروکوک فوکالیس و قارچ 

کاندیدا آلبیکانس.

ƒضد عفونی کردن سطح دندان قبل از ترمیم های مســــتقیم، چســــباندن کراون و 

لوتینگ.

ƒ التهابهای غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه.

روش استفاده:

ƒ ابتدا کانال را با محلول EDTA شســتشـــو دهید تا الیه اسمیر برداشته شود، 

کلرکسسپس کانال را با تزریق مقدار مناسبی محلول  شســــــتشـــــــو دهید، در 

اینصـــــورت محلول بخوبی در تماس با دیواره کانال و توبول های عاجی قرار می 

گیرد.

ƒ کانال را با محلول هیپونیک (هیپوکلریت سدیم) شســـتشــــو داده، سپس با 

آب فراوان آبکشـــــــی کنید، جهت جلوگیری از ایجاد رسوب قهوه ای، با کلرکس 

شستشوی نهایی را انجام دهید.

ترکیبات:

کلرهگزیدین گلوکونات ۲٪، آب دیونیزه، سورفکتانت، رنگ خوراکی،اسانس نعنا.

هشدار:

کلرکسƒاز اســـــــــتفاده همزمان  و محلول هیپوکلریت ســــــــــدیم به دلیل ایجاد 

 ƒرسوبات قهوهای رنگ که به سختی شســــــــــــــــــــته میشوند، خودداری نمایید

محصــــول ممکن است در ستینگ تری کلســـــیم سیلیکات (MTA) تداخل ایجاد 

کندƒاز تماس طوالنی مدت یا مکرر با پوست و چشــــم خودداری کنیدƒتماس 

با پوست ممکن است باعث تحریک، سوختگی یا حســاسیت بیش از حد شود، 

در صورت تماس بالفاصله با پنبه و الکل آن را پاک کرده و سـپس با آب و صـابون 

به خوبی بشــــوییدƒاین محصـــــول نباید در بیمارانی که سابقه واکنش آلرژیک 

ƒدر صـورت بلع مقدار  شدید به هر یک از اجزای سازنده را دارند استفاده شـود.

زیادی آب نوشیده شود؛ استفراغ نشود و به پزشک مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد)، دور از تابش نور مســـــــــــــــتقیم و 

دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

، محلول ۲۵۰ میلی لیتر             ED-402کلرکس

، محلول ۱٫۰۰۰ میلی لیتر          ED-401کلرکس مگا 

INTRODUCTION:

CLOREX, Chlorhexidine Gluconate 2% solution, is used for 

pretreatment, root canal irrigation and disinfection at 

endodontics treatments. This production has healing 

characteristic, and more efficiency than Sodium Hypochlorite 

solution.

INDICATIONS:

uPreparation, rinsing & disinfection of root canals.

uTreatment of canal infected by Entrococcus Fcalis and 

Candida albicans.

uDisinfection of tooth surface before direct restorations, 

crown placement & cementation.

uIncurable inflammation around canal head

INSTRUCTIONS:

uIrrigate the canal with EDTA solution to remove smear layer, 

then rinse canal with proper amount of solution; In CLOREX 

this way solution contacts with canal walls and dentin CLOREX 

tubules well. 

uIrrigate the canal with Hyponic solution (Sodium hypochlorite 

5.25%) then rinse with water; To prevent of creating the brown 

sedimentation, wash finally with solution. CLOREX 

COMPOSITION:

Chlorhexidine Gluconate 2%, Water, Surfactant, Color, Mint Flavor

CAUTION:

uTo prevent of brown sedimentation formation, which are difficult 

to rinse, Avoid simultaneous use of & Sodium CLOREX 

Hypochlorite solutionuThis product may interference on setting 

time of tri calcium silicate (MTA)uAvoid chronic contact with 

skinuContact with skin may causes irritation, scorch or 

hypersensitivity; In case of contacts with skin, immediately wipe 

with cotton and alcohol then wash with water and soapuDon't use 

for patients who have allergic reaction background to any of 

product compositionsuIf swallowed, drink plenty of water not 

vomit and seek medication.  

STORAGE:

Keep at room temperature (between 15 to 25 °C) away from 

direct light, and reach of children. 

PACKAGING:

ED-402           ,  250cc SolutionCLOREX

ED-401           , 1,000cc SolutionCLOREX Mega

CLOREX کلرکس
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