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Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol 
 
Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie goed 
doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies. 
 
Samenstelling 
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Chlorhexidine 
Digluconate, Mentha Arvensis Leaf Oil, Cetylpyridinium Chloride, Mentha Piperita Oil, 
Menthol, Sucralose, Eucalyptol, Neohesperidin Dihydrochalcone, Anethole, Citric Acid, CI 
42090. 
 
Toepassing en gebruik 
Ter behandeling van mondinfecties of ter voorkoming van tandplak indien poetsen niet 
mogelijk is. Meet met de maatbeker de voorgeschreven hoeveelheid af, meestal tweemaal 
daags 15 ml, en spoel hiermee de mond. Stuw en zuig de vloeistof goed tussen de tanden 
en kiezen door en spuug de vloeistof daarna uit. NIET DOORSLIKKEN. Gebruik tandpasta 
pas minimaal 30 minuten na gebruik van de mondspoeling. 
 
Bijwerkingen 
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn 
plaatselijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende. 
Soms 

 Tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen geelbruin tot zwartbruin verkleuren. De 
kleur verdwijnt meestal vanzelf wanneer u geen chloorhexidine meer gebruikt. Zo 
niet, dan kan de tandarts de verkleuring verhelpen. De verkleuring is sterker als u 
vlak voor het gebruik van chloorhexidine thee, koffie of rode wijn heeft gedronken. U 
kunt deze verkleuring tegengaan door na thee, koffie of rode wijn uw tanden te 
poetsen voordat u chloorhexidine gebruikt. 

Zelden 

 Branderig aanvoelende tong. 

 Droog mondslijmvlies. 

 Veranderingen van smaak, dit gaat vanzelf over als u dit middel niet meer gebruikt. 
Zeer zelden 

 Zwelling bij de oorspeekselklieren 
 

Raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen 
over maakt. 
 
De mondspoeling is niet geschikt voor kleine kinderen, zij hebben de neiging het door te 
slikken. Berg het zo op dat zij er niet bij kunnen. 
 
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: 6 maanden 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 (huis-)arts. 


