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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
Clorhexidină - ElaDum  

soluție cutanată 0,05% 
 

Chlorhexidinum  
 

100 ml conține: soluție clorhexidină bigluconat  20% – 0,25 ml, apă purificată – 
până la 100 ml. 
 
Remediu antiseptic. Are acțiune bactericidă.  Curăţă şi dezinfectează pielea, fără a 
o leza.  Utilizarea îndelungată a clorhexidinei nu  modifică ecosistemul microbian 
local, nu  conduce la apariția suprainfecţiei şi nici nu modifică rezistenţa bacteriilor 
patogene la preparat. 
 
Domeniu de utilizare 
Dezinfectarea pielii (eroziuni, fisuri). 
Răni purulente, arsuri infectate, leziuni  infectate ale pielii şi mucoaselor. 
Îngrijirea postoperatorie a bolnavilor după operații stomatologice și la nivelul 
organelor ORL. 
 
Mod de utilizare 
Soluţia de clorhexidină se utilizează cutanat și local. 
Local soluţia 0,05% se utilizează sub formă de  aplicaţii - 5-10 ml se aplică pe 
suprafaţa lezată a pielii sau mucoaselor cu o expoziţie de 1-3 minute de 2-3 ori pe 
zi (pe un tampon sau sub formă de irigări). 
Pentru îngrijirea postoperatorie a bolnavilor în secţiile ORL şi stomatologie soluţia 
se indică sub formă de gargarisme de 2-3 ori pe zi. 
 
Efecte nedorite 
Reacţii alergice (înfundarea nasului, erupţii pe piele, prurit etc.).  
În stomatologie – iritaţie locală, depuneri de tartru dentar, colorarea dinţilor, limbii 
şi a materialelor stomatologice protetice, tulburări ale gustului, senzaţie de arsură 
la vârful limbii, inflamaţia glandelor parotide. 
 
Restricții în utilizare: 
Alergie la clorhexidină, dermatite. 
În stomatologie – periodontită (poate stimula depunerile de tartru dentar). 
 
Atenționări: 
În stomatologie preparatul se foloseşte numai după masă, după spălarea dinţilor şi 
îndepărtarea prin clătire a pastei de dinţi. A nu înghiţi clorhexidină.  
Nu se recomandă utilizarea la copii. 
La nimerirea accidentală în ochi ei se vor spăla imediat din abundenţă cu apă. 



Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la temperaturi sub  25 °C. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină și umiditate. 
A nu se congela. 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL Eladum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Câte 100 ml sau 1000 ml în flacon. 
  
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Exp.: a se vedea pe ambalaj. 


