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Naam en samenstelling product 
Chloorhexidine mondspoeling 0,2% bevat als 
werkzame stof chloorhexidinedigluconaat en verder 
alcohol 96%, pepermuntolie, sorbitol 70% en water.  
 
Verkoopverpakking 
Chloorhexidine mondspoeling 0,2% is verkrijgbaar 
in een kunststof flacon, voorzien van een  
schroefdop en maatbekertje, met 250 ml oplossing.  
 
Werking 
Chloorhexidine mondspoeling 0,2% bevat als 
werkzame stof chloorhexidine, die bacteriën doodt, 
die een infectie van de mond, tandvleesontsteking 
en/of tandbederf kunnen veroorzaken.  
 
Wanneer gebruiken 
Chloorhexidine mondspoeling 0,2% wordt gebruikt 
om een infectie in de mond te voorkomen of om 
tandvleesontsteking te bestrijden. Het wordt ook 
gebruikt om tandbederf te voorkomen, wanneer 
tanden poetsen niet mogelijk is. 
 
Wanneer niet gebruiken 
U mag deze oplossing niet gebruiken als u 
overgevoelig bent voor één van de bestanddelen 
van dit product. 
 
Bijwerkingen 
Irritatie van de tong of aan de binnenzijde van de 
mond en een verandering van de smaak kunnen 
optreden. Deze bijwerkingen zijn meestal van 
voorbijgaande aard. Als ze toch aanhouden, moet 
u contact met uw arts opnemen.  
De tong en de tanden kunnen een bruine 
verkleuring vertonen, vooral als er resten koffie, 
thee of wijn in de mond zitten. Deze verkleuring 
kunt u voorkomen door de tanden goed te poetsen 
met tandpasta vlak voor gebruik van de oplossing. 
De verkleuring van de tong en tanden verdwijnt 
meestal na stoppen van het gebruik. 
Als u vermoedt, dat u met een bijwerking te maken 
heeft, die niet in deze bijsluiter staat vermeld, moet 
u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw 
apotheker of arts. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, 
mag u dit product zonder bezwaar gebruiken. 
 
Gebruiksaanwijzing 
De dosering is, tenzij uw (tand)arts of orthodontist 
anders voorschrijft: 2 maal per dag spoelen met 
ongeveer 10 ml oplossing gedurende 1 tot 2 
minuten. Spuug daarna de oplossing direct uit; dus 
niet doorslikken. 
 
 

Waarschuwing: 
Kinderen jonger dan 6 jaar mogen dit 
geneesmiddel niet gebruiken. 
Tanden poetsen met tandpasta kan de werking van 
chloorhexidine mondspoeling verminderen. 
Aanbevolen wordt om tot ten minste een uur na 
gebruik van de oplossing de tanden niet met 
tandpasta te poetsen. 
Wanneer chloorhexidine mondspoeling niet helpt of 
de klachten zich herhalen of aanhouden, moet u 
contact opnemen met uw (tand)arts of orthodontist 
en om advies vragen. 
 
Bewaren en houdbaarheid 
Bewaar de mondspoeling bij kamertemperatuur 
(15-25oC) en buiten bereik en zicht van kinderen. 
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking 
vermeld na ‘tenminste houdbaar tot einde’. 
Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw 
(tand)arts, orthodontist of apotheker. 
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