Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Corsodyl 2mg/ml, spray voor oromucosaal gebruik
Chloorhexidinedigluconaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
 Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Corsodyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Corsodyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?




Corsodyl is een heldere roze oplossing met pepermuntsmaak.
Corsodyl bevat chloorhexidinedigluconaat. Deze stof doodt de meeste soorten bacteriën en ook
bepaalde schimmels.
Corsodyl wordt gebruikt:
 bij het voorkómen en bestrijden van tandaanslag
 bij tandvleesontstekingen
 bij infecties van de zone rond de tand of kies
 als ontsmettingsmiddel bij ingrepen in de omgeving van de tand of kies
 tegen aften en andere mond- en keelinfecties.

Corsodyl is verkrijgbaar als mondspoeling, gel en als spray. De Corsodyl spray kan worden gebruikt
wanneer de Corsodyl mondspoeling afgeraden wordt, na tandheelkundige ingrepen en bij lichamelijk
gehandicapte patiënten.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor chloorhexidinedigluconaat of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
 Gebruik dit middel alleen in de mond.
 Vermijd elk contact van Corsodyl met de ogen en oren. Als de oplossing toch in contact komt met
de ogen, spoel dan onmiddellijk en overvloedig met water.
 Langdurig gebruik moet zo mogelijk vermeden worden.
 Corsodyl mag niet worden ingeslikt.
 Als u last krijgt van pijn, zwelling of irritatie in de mond, moet u stoppen met het gebruik van het
product en een artsofapotheker raadplegen.
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Kinderen
Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Corsodyl nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
artsofapotheker
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er zijn geen aanwijzingen dat gelijktijdig gebruik van Corsodyl en andere geneesmiddelen problemen
veroorzaakt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het gelijktijdige gebruik van Corsodyl met kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot
een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”). De verkleuring van de tong
verdwijnt zodra men stopt met de behandeling. De verkleuring van de tanden kan grotendeels worden
voorkomen door de tanden te poetsen met een normale tandpasta voordat men Corsodyl gebruikt, en door
het gebruik van kleurvormende stoffen te verminderen. Wanneer het gebruik van een tandpasta niet volstaat
of onmogelijk is, kan tandsteenverwijdering of polijsten van de tanden nuttig zijn.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw artsofapotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Wanneer de gebruiksinstructies in acht worden genomen, kan Corsodyl tijdens de zwangerschap en de
borstvoedingsperiode worden gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Corsodyl heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen,
want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd (ook niet wanneer het per ongeluk wordt
doorgeslikt).
Corsodyl bevat alcohol
Corsodyl bevat alcohol. Als een kind het heeft ingeslikt moet u een arts raadplegen.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw artsof
apotheker.
Omdat veel normale tandpasta’s stoffen bevatten die niet samen met Corsodyl kunnen worden
gebruikt, moet u na het tanden poetsen de mond spoelen voordat u Corsodyl gebruikt.
Spray: Verstuif de spray tweemaal per dag op de tanden of volg het advies van de arts/tandarts. De
maximale hoeveelheid bedraagt 12 verstuivingen (0,14 ml/verstuiving), tweemaal per dag.
Bij langdurig gebruik van Corsodyl is regelmatige controle door een arts of tandarts vereist.
Wanneer Corsodyl wordt gebruikt voor de behandeling van een tandvleesontsteking wordt aangeraden
het middel een maand voort te zetten.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel Corsodyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker of het Antigifcentrum (070/245-245).
Aangezien Corsodyl alcohol bevat, dient u een arts of apotheker te raadplegen als een kind het heeft
ingeslikt.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
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Gebruik, wanneer u merkt dat u vergeten bent Corsodyl te gebruiken, het middel alsnog en ga verder
met de behandeling zoals beschreven in “Hoe gebruikt u dit middel?”. Neem geen dubbele dosis om
een vergeten dosis in te halen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Allergische reactie
 Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van
huiduitslag (netelroos), zwelling van de lippen, tong, keel of het krijgt of wanneer u moeite heeft
met ademhalen (dyspneu). Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer
zeldzaam is.
Mondholte:
 Aan het begin van de behandeling kan de smaak verstoord raken. Ook komt een branderig gevoel
van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze
aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de tanden (incl. vullingen
en prothesen ) optreden. In rubriek 2 onder “Waarop moet u letten met eten en drinken?” leest u
hoe u dit kunt voorkomen.
 In zeer uitzonderlijke gevallen kan een zwelling van de speekselklieren voorkomen. Die verdwijnt
bij het stopzetten van de behandeling.
Huid:
 Huidirritatie.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP” De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?


De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinedigluconaat.
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De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, pepermuntolie, polyoxyl hydrogenated castor oil (=
PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol, kleurstof cochenillerood (E 124) en gezuiverd
water.
Hoe ziet Corsodyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De spray voor buccaal gebruik is verkrijgbaar in een fles van 60 ml met spraypompje.
Afleveringswijze:
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder voor de vergunning voor het in de handel brengen:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
1300 Wavre
Fabrikant:
Farmaclair
Av. G. de Gaulle 440
F – 14200 Hérouville St Clair
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE191764
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2016
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