
Navodilo za uporabo

Kapljice proti zobobolu
oralna raztopina
eterično olje cveta dišečega klinčevca, 
kafra, tinktura mire, kloroform

Pred začetkom uporabe zdravila 
natančno preberite navodilo, ker vsebuje 
za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta.
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli 

ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če 

potrebujete dodatne informacije ali 
nasvet.

• Če opazite kateri koli neželeni 
učinek, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom. Posvetujte se 
tudi, če opazite neželene učinke, 
ki niso navedeni v tem navodilu. 
Glejte poglavje 4.

• Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali 
ne izboljšajo v 1-2 dneh, se posvetujte 
z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo 
1. Kaj je zdravilo Kapljice proti zobobolu in 

za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste 

uporabili zdravilo Kapljice proti zobobolu 
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice proti 

zobobolu 
4. Možni neželeni učinki

5. Shranjevanje zdravila Kapljice proti 
zobobolu 

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

1. Kaj je zdravilo Kapljice proti zobobolu 
in za kaj ga uporabljamo

Kapljice proti zobobolu so raztopina 
za uporabo v ustni votlini. Uporabljajo 
se lokalno za kratkotrajno blaženje 
zobobola. Vsebujejo eterično olje cveta 
dišečega klinčevca, kafro, tinkturo mire in 
kloroform. Zdravilne učinkovine lokalno 
blažijo bolečine, delujejo antiseptično, 
adstringentno in/ali pospešujejo 
prekrvavitev na mestu nanosa. Evgenol, 
sestavina eteričnega olja cveta dišečega 
klinčevca, zavira nastanek snovi, ki se 
izločajo pri vnetjih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste 
uporabili zdravilo Kapljice proti 
zobobolu 

Ne uporabljajte zdravila Kapljice proti 
zobobolu 
• če ste alergični na eterično olje cveta 

dišečega klinčevca, kafro, tinkturo 
mire, kloroform ali katero koli sestavino 
zdravila (navedeno v poglavju 6).

• Kapljic ne uporabljajte ob zobobolu ali 
bolečinah pri izraščanju zob majhnih 
otrok.

• Izdelka ne uporabljajte dlje časa in na 
večjih površinah ustne sluznice. 

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Ne vdihujte hlapov zdravila!
Zdravilo je namenjeno le lokalni uporabi na 
ustni sluznici in ni primerno za uživanje!
Ob vsakem zobobolu svetujemo 
čimprejšnji obisk pri zobozdravniku!

Otroci
Ker vsebuje močno dražilne učinkovine, 
tega zdravila ne uporabljajte pri otrocih, 
mlajših od 3 let. Zaužitje kapljic pri 
majhnih otrocih lahko izzove zastrupitev 
(glejte poglavje 4)!

Druga zdravila in zdravilo Kapljice proti 
zobobolu
Obvestite svojega farmacevta, če jemljete, 
ste pred kratkim jemali ali pa boste morda 
začeli jemati katero koli drugo zdravilo.
Sočasno s tem zdravilom na prizadetem 
mestu ne uporabljajte drugih zdravil.

Zdravilo Kapljice proti zobobolu skupaj s 
hrano in pijačo
Neposredno po uporabi zdravila Kapljice 
proti zobobolu ne uživajte hrane in pijače.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko 
bili noseči ali načrtujete zanositev, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, 
preden vzamete to zdravilo.
Uporabe Kapljic proti zobobolu v času 
nosečnosti in dojenja ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in 
strojev
Zdravilo ob z navodili skladni uporabi nima 
vpliva na sposobnost upravljanja vozil in 
strojev.

Zdravilo Kapljice proti zobobolu vsebuje 
evgenol (sestavina eteričnega olja cveta 
dišečega klinčevca) in tinkturo mire, ki 
lahko povzročita preobčutljivostne reakcije.

3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice 
proti zobobolu 

Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste 
negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.
Na boleče mesto – dlesen ob bolečem 
zobu - s čistim prstom ali vatirano paličico 
po potrebi nanesite 1-2 kapljici pripravka. 
Po nanosu zdravila vsaj pol ure ne zaužijte 
hrane ali pijače. Bolečin ne blažite skozi 
daljši čas, ampak čim prej obiščite 
zobozdravnika.

Uporaba pri otrocih
Zdravilo Kapljice proti zobobolu vsebuje 
močno dražilne zdravilne učinkovine, 
zato jih ne uporabljajte pri otrocih do 
dopolnjenega 3. leta starosti. Zagotovite, 
da otrok kapljic ne bo pogoltnil.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila 
Kapljice proti zobobolu, kot bi smeli
Če ste uporabili večji odmerek Kapljic proti 
zobobolu, kot je priporočeno, usta dobro 
izperite z vodo.



Če ste Kapljice proti zobobolu uporabljali 
skozi daljši čas, lahko pride do draženja 
v ustni votlini. Po potrebi se posvetujte z 
zdravnikom ali zobozdravnikom. 

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice 
proti zobobolu
Če ste pozabili uporabiti zdravilo, nadaljujte 
z uporabo v skladu z navodilom.
Kapljice uporabljajte samo takrat, ko je to 
res potrebno, torej ob akutnem zobobolu. 
Zdravilo ni namenjeno preventivni uporabi, 
prav tako ni namenjeno uporabi skozi 
daljši čas.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi 
zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh bolnikih.
Na mestu uporabe lahko pride do draženja. 
Pogostnost ni poznana. V takšnem primeru 
z uporabo prenehajte in se po potrebi 
posvetujte z zdravnikom. 
Kafra se hitro absorbira z mesta nanosa. 
Možni simptomi prevelikega odmerka 
kafre so bolečine v trebuhu, krči, slabost, 
bruhanje, nemir in/ali težave z dihanjem. 
Če opazite karkoli od naštetega, se takoj 
posvetujte z zdravnikom. 
Po zaužitju eteričnega olja dišečega 
klinčevca so poročali o zastrupitvi pri 
majhnih otrocih. Znaki so vključevali 
komo, acidozo, generalizirane krče, motnje 

strjevanja krvi in akutno poškodbo jeter.
Tinktura mire lahko povzroči kontaktni 
dermatitis.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
O neželenih učinkih lahko poročate tudi 
neposredno na 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Interna klinika, Center za zastrupitve 

Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana 
Faks: + 386 (0)1 434 76 46 
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si 

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, 
lahko prispevate k zagotovitvi več informacij 
o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kapljice proti 
zobobolu

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Stekleničko shranjujte tesno zaprto. 
Shranjujte na hladnem (pri temperaturi od 
8-15°C). 
Izdelek je lahko vnetljiv, zato ga ne 
shranjujte in ne odpirajte v bližini ognja ali 
grelnih teles!
Zdravila ne uporabite, če opazite kakršne 
koli spremembe lastnosti zdravila.
Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki 
je naveden na nalepki in škatli. Rok 
uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan 

navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice proti 
zobobolu 
• Zdravilne učinkovine so eterično olje 

cveta dišečega klinčevca, kafra, tinktura 
mire in kloroform. 
1 g oralne raztopine vsebuje 
50 mg eteričnega olja cveta dišečega 
klinčevca, 50 mg kafre, 100 mg tinkture 
mire in 400 mg kloroforma.

• Druge sestavine so: eter, etanol 96%, 
nitroceluloza, prečiščena voda.

Izgled zdravila Kapljice proti zobobolu in 
vsebina pakiranja
Kapljice proti zobobolu so bistra, rumena, 
hlapna tekočina značilnega vonja.
Škatla vsebuje temno stekleničko s 
kapalnim nastavkom z 12 g (11 ml) oralne 
raztopine in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Kapljice proti 
zobobolu 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
Zdravilo Kapljice proti zobobolu je galenski 
izdelek.

Izdeluje
Celjske lekarne, Galenski laboratorij, 
Vodnikova 1, Celje 

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

september 2014 


