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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

HEXTRIL® 1mg/ml mondspoeling 
hexetidine 

 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want deze bevat 
belangrijke informatie voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.  
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept verkrijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen?  Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Krijgt u veel 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 na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 

arts. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter: 
 
1. Wat is Hextril 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 HEXTRIL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is HEXTRIL aangewezen: 
 
- Als ontsmettingsmiddel van de mondholte (voor kortdurende toepassing). 
- Ter voorkoming van infectie na het trekken van tanden en kiezen. 
- Bij ontstekingen van het mondslijmvlies, tandvlees en de tong. 
 
De werking houdt in veel gevallen 10 tot 12 uur aan. 
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 
arts. 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 

VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
 
 Bij kinderen jonger dan 3 jaar, want HEXTRIL bevat menthol. 
 Als u allergisch (overgevoelig ) bent voor hexetidine of voor één van de stoffen die in dit 

geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 



PiL  Maart 2013 

  
 

  Hextril mondspoeling v3.1_B3.0 2/4 

                 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
Niet langer dan 14 dagen of veelvuldig gebruiken zonder uw (tand)arts te raadplegen.  
Na het spoelen niet inslikken. 
 
Kinderen 
Niet toedienen aan kinderen die nog niet kunnen gorgelen.  

Waarop moet u letten met eten en drinken? 

 
Niet van toepassing.   

HEXTRIL wordt best gebruikt na het tandenpoetsen. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

 
HEXTRIL heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van HEXTRIL  

 
HEXTRIL bevat de kleurstof azorubine (E122).  Deze kan allergische reacties veroorzaken. 
 
 
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 arts of 
apotheker. 

De gebruikelijke dosering is: 
Onverdund gebruiken met behulp van bijgeleverde maatbeker. 's Ochtends en 's avonds gedurende 
een halve minuut de mond spoelen met 15 ml onverdunde HEXTRIL. Het spoelen dient te 
geschieden na het ontbijt en na de avondmaaltijd, waarbij voor het spoelen eerst tanden en 
tandvlees geborsteld moeten worden. 
 
Heeft u teveel van dit middel gebruikt? 
Inslikken van grote hoeveelheden leidt tot braken. Indien niet spontaan wordt gebraakt, dient de 
patiënt te drinken en geactiveerde kool (Norit) in te nemen. Waarschuw bij overdosering altijd 
uw arts. 
 
Een acute alcoholvergiftiging is zeer onwaarschijnlijk.  Het is echter theoretisch mogelijk dat 
het inslikken van voldoende grote hoeveelheden van dit middel bij een klein kind kan leiden tot 
symptomen van alcoholvergiftiging. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Geen bijzonderheden. 
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Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.  
 
Volgende bijwerkingen worden zeer zelden waargenomen: 
 

- Overgevoeligheid  
- Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong) 
- Ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angio-

oedeem) Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) . 
- Verminderde smaakfunctie 
- Verstoring van de smaakfunctie 
- Hoest 
- Kortademigheid 
- Droge mond  
- Slikstoornissen 
- Misselijkheid 
- Braken 
- Vergroting van de speekselklier 
- Irritatie van de mond- en keelslijmvliezen 
- Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen in de mond zonder dat daar 

aanleiding voor is (orale paresthesie)  
- Verkleuring van de tong  
- Verkleuring van de tanden  
- Ontsteking, aften en zweren. 

 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat?  Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook rechstreeks 
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum lareb (website: www.lareb.nl). Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel. 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ? 
 
Bewaren beneden 30° C en tegen het licht beschermen. 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar.  De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.  Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
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6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
 
Het werkzaam bestanddeel is hexetidine, in een hoeveelheid van 1 mg/ml. 
 
De andere stoffen in dit middel zijn: polysorbaat 60 – ethanol 96 % - citroenzuur monohydraat – 
natriumsaccharine – eucalyptusolie – levomenthol – natriumcalciumedetaat – natriumhydroxide – 
azorubine (E 122) – gezuiverd water.  
 
Hoe ziet HEXTRIL eruit en wat is de inhoud van de verpakking 
 
HEXTRIL is een mondspoeling, een heldere rode vloeistof met muntsmaak, en bestaat als glazen fles 
van 200 ml. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Registratiehouder 
Johnson&Johnson Consumer B.V. 
Rooseveltweg 15 
1314 SJ Almere. 
 
Fabrikant 
Famar Orléans 
5 Avenue de Concyr 
F - 45071 Orléans 
Frankrijk 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
 
RVG 06512 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013 


