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Waterstofperoxide mondspoeling 3%  
 
Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie goed 
doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (tand-)arts om meer informatie of advies. 
 
Samenstelling 
Aqua, Hydrogen Peroxide, Benzoic Acid. 
 
Toepassing en gebruik 
Ter bestrijding van tandvleesontsteking of ter voorkoming van infecties door optimalisering 
van de conditie van het slijmvlies in de mond- en keelholte. Meet met de maatbeker de 
voorgeschreven hoeveelheid af, meestal viermaal per dag 10-15 ml, en voeg een gelijke 
hoeveelheid water toe. Spoel met dit mengsel de mond of gorgel en spuug de vloeistof 
daarna uit. NIET DOORSLIKKEN. NB. De waterstofperoxide-oplossing voor gebruik altijd 
met tenminste dezelfde hoeveelheid water verdunnen.  
 
Bijwerkingen 
Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven. De belangrijkste 
bijwerking is een vieze smaak in de mond. 
 
Regelmatig 

 Een vieze smaak in de mond. Als dit aanhoudt, neem dan contact op met uw  
(tand-)arts of orthodontist. 

 
Soms 

 Als u deze oplossing langer dan één week achter elkaar gebruikt, kunt u blaasjes op 
de tong krijgen. Dit gaat over als u stopt met het middel. 

 Harig gevoel op de tong ('hairy tongue'), na dagelijks gebruik langer dan 1 week. Dit 
gaat over als u stopt met het middel. 
 

Waterstofperoxide verbleekt haar, kleding en beddengoed. Het textiel kan hierdoor blijvend 
worden beschadigd. 
 
Deze mondspoeling is niet geschikt voor kleine kinderen, zij hebben de neiging het door te 
slikken. 
 
Indien u vermoedt overgevoelig te zijn voor één van de bestanddelen kunt u het beste 
contact opnemen met uw (tand-)arts of apotheker. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. 
 
Gebruik bij zwangerschap 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, 
zonder nadelige gevolgen voor het kind. 
 
Gebruik bij borstvoeding 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die 
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. 
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Houdbaarheid en bewaaradvies 
Ten minste houdbaar tot einde: zie etiket. Na deze datum kan de kwaliteit van het product 
niet meer gewaarborgd worden. 
Na openen: 1 maand houdbaar.  
Bij kamertemperatuur bewaren.  
Buiten bereik van kinderen houden. 
Sluit de fles na gebruik goed af. 
 
Verkrijgbaarheid 
Dit middel is zonder recept bij de apotheek te verkrijgen. 
 
Aanvullende informatie 
LIVSANE 
Straatweg 2 
3604 BB Maarssen 
 
Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze 
productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het 
advies van uw (tand-)arts. 


