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Composition:
Ingredients:
Each 100 gm contains active ingredients:
Jojoba oil                 10.0  gm
Lidocaine HCl       0.5    gm
Inactive ingredients:
Carbapol 934                         2.0 gm
Poly ethylene glycol 400     40.0 gm
Glycerol                               25.0 gm
Saccharine sodium               0.15 gm
Strawberry flavor                   0.7 gm
Purified water               up to 100 gm
Pharmaceutical form:  Oral gel
Mechanism of action: 
Jobadel contains two active ingredients:
Jojoba oil and lidocaine. 
- Jojoba oil is extracted from ground or crushed seeds of simmondisa chinensis.
- Jojoba oil possesses anti-microbial and anti-inflammatory properties, thus it has 
powerful effects on the inflammation of the gum and that of mucous membrane of the 
mouth.
- Jojoba oil markedly reduces the lesion of the size of ulcers with obvious resolution of 
any present oedema or erythema. 
- Lidocaine is a local anesthetic that alleviates pain.
- Clinical trials of Jobadel have proved the powerful and rapid effects of the product in 
various cases of mouth ulcer and inflammation.
Pharmacokinetics:  not applicable.
Indications:
Jobadel gel is useful in treatment of: 
- Inflammation of the gum and mucous membrane of the mouth of various origins and 
after prolonged use of antibiotics. 
- Aphthous ulcer.
Dosage & Administration: 
For adults and children 
Apply the gel (1 / 2 cm or more) on the affected area of the gum or mucous membrane of 
the mouth and rub gently 3 times per day or as directed by the dentist.
Contraindications:  Known hypersensitivity to any component of the product.
Side Effects:  Jobadel gel is well tolerated and no adverse reactions have been reported.
Drug Interactions:   not applicable.
Pregnancy and Lactation:   not applicable
Precaution and warning:  not applicable.
Pack and storage: 
Carton box contains (Al) tube of 20 gm + insert leaflet.
Storage at temperature not exceeding 30° C.
Instructions to patient:
Keep the drug out of reach of children. 



التركيب :
يحتوى كل ۱۰۰ جم على :

المواد الفعالة :
زيت الچوچوبا                   ۱۰  جم

هيدروكلوريد الليدوكايين         ۰٫٥ جم
المواد الغير الفعالة:

كاربابول ۹۳٤                      ۲ جم
بولى ايثيلين جليكول ٤۰۰        ٤۰ جم
جليسيرول                          ۲٥ جم
ساكارين صوديوم              ۰٫۱٥ جم
مذاق الفراولة                     ۰٫۷ جم

ماء منقى                        حتى  ۱۰۰ جم

الشكل الصيدلي: چل للفم

التأثير الدوائى : 
يتميز زيت الچوچوبا المستخلص من حبوب سيمونديسا تشاينيسس بقدرته الفائقة على عالج قرح الفم 
إلتهاب اللثة و إزالة اإلحمرار وتخفيض اإلرتشاح المصاحب لتلك اإللتهابات. ويعزى هذا التأثير إلى 

خواص زيت الچوچوبا كمضاد للميكروبات واإللتهابات ويقوم ليدوكايين بالقضاء على األالم 
المصاحبة لتلك الحاالت.

وقد أثبتت الدراسات اإلكلينيكية سرعة وفاعلية چوبادل فى عالج قرح وإلتهابات الفم وخفض حدة 
األلم المصاحبة لهما.

 
دواعى اإلستعمال :

يستخدم چوبادل فى عالج :
إلتهابات اللثة والغشاء المخاطى للفم وقرح الفم والحاالت الناتجة عن إستخدام المضادات الحيوية 

لفترة طويلة.

الجرعة و طريقة اإلستخدام : 
يوضع چوبادل سواء للكبار أو الصغار (نصف سنتيميتر أو أكثر) على الجزء المصاب من اللثة أو 

الغشاء المخاطى للفم ويدلك تدليكا خفيفا ۳ مرات يوميا أو تبعا لرأى الطبيب المختص.

موانع اإلستعمال : 
الحساسية ألى من مكونات العقار المستخدم.

اآلثار الجانبية : 
لم يترتب على إستخدام چوبادل أى أعراض جانبية.

العبوة و الحفظ : 
علبة كرتون تحتوي على أنبوبة ألومنيوم ۲۰ جم + نشرة د اخلية .

يحفظ فى درجة حرارة ال تزيد عن ۳۰ درجة مئوية.

نصائح للمريض :
يحفظ بعيداً عن متناول األطفال.


