
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJSLUITER 



BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 

Corsodyl tandgel, gel voor oromucosaal gebruik 10 mg/g 
chloorhexidine digluconaat 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Corsodyl tandgel 

zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  

 Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

In deze bijsluiter: 

1. Wat is Corsodyl tandgel en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Corsodyl tandgel gebruikt 

3. Hoe wordt Corsodyl tandgel gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Corsodyl tandgel 

6. Aanvullende informatie 

 

1. WAT IS CORSODYL TANDGEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 

 Corsodyl tandgel bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een 

bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste bacteriesoorten.  

 Corsodyl tandgel voorkomt het ontstaan van tandplak en kan reeds bestaande tandplak gedeeltelijk 

doen verdwijnen. 

 Corsodyl tandgel wordt gebruikt: 

 Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen. 

 Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking. 

 

 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORSODYL TANDGEL GEBRUIKT 

 

Gebruik Corsodyl tandgel niet 

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorhexidine digluconaat, of voor één van de andere 

bestanddelen van Corsodyl tandgel. 

 

 

Wees extra voorzichtig met Corsodyl tandgel 

 Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dienen Corsodyl 

tandgel niet te worden doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen. 

 Nergens anders dan in de mond gebruiken. Indien Corsodyl tandgel in de ogen of oren 

terecht komt, direct uitspoelen met veel water. 

 Corsodyl tandgel vervangt de gewone tandpasta niet.  

 Sommige tandpasta’s kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in 

Corsodyl tandgel, nadelig beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na 

met water om tandpastaresten te verwijderen en wacht 5 minuten voordat u Corsodyl 

tandgel gebruikt. U kunt Corsodyl tandgel ook op een ander tijdstip van de dag 

gebruiken. Tevens is het raadzaam voor Corsodyl tandgel een tandenborstel te gebruiken 

die niet voor tandpasta is gebruikt. 

 Stop het gebruik van de tandgel en raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u last krijgt 

van pijn of irritatie van de mond. 



 Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een 

branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij 

voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker. 

 

 

Gebruik met andere geneesmiddelen  

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.  

 

Gebruik van Corsodyl tandgel met voedsel en drank 
Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden 

tot een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “mogelijke bijwerkingen”). Om 

tandverkleuring te vermijden kunt u het gebruik van kleurvormende stoffen verminderen en 

kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een 

kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl tandgel overwogen worden. Er is 

geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen 

verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Corsodyl tandgel 

kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden 

gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Corsodyl tandgel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te 

gebruiken. 

 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Corsodyl tandgel 
Niet van toepassing 

 

3. HOE WORDT CORSODYL TANDGEL GEBRUIKT 

De tanden borstelen met ongeveer 2,5 cm gel op een bevochtigde tandenborstel, twee keer 

per dag gedurende 15 dagen of volgens het advies van de (tand)arts. 

 
Wat u moet doen als u meer van Corsodyl tandgel heeft gebruikt dan u zou mogen  

Na inname zal chloorhexidine digluconaat nauwelijks worden opgenomen in het lichaam. 

Effecten op het lichaam zullen beperkt blijven tot lichte irritatie van de slijmvliezen, 

mogelijk misselijkheid en braken. Wij adviseren u bij lichamelijke klachten of bij inname 

van grote hoeveelheden uw arts te raadplegen. 

 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Corsodyl tandgel te gebruiken 

Gebruik, zodra u merkt dat u vergeten bent Corsodyl tandgel te gebruiken, Corsodyl tandgel alsnog en 

ga verder met de behandeling zoals beschreven in “Hoe wordt Corsodyl tandgel gebruikt” 

 

Als u stopt met het  gebruik van Corsodyl tandgel 

Geen bijzonderheden. 
 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Corsodyl tandgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt. 

 

 

 



  Immuunsysteemaandoeningen: 

− Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u huiduitslag, 

zwelling van de lippen, tong, keel of gezicht krijgt of moeite heeft met ademhalen. Dit 

kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer zeldzaam is. 

   

  Zenuwstelselaandoeningen: 

 Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt 

een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij 

voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of 

apotheker. 

 

  Maagdarmstelselaandoeningen: 

 Huidirritatie 

 Bruine verkleuring van de tong en tanden. Zie bij “Gebruik van Corsodyl tandgel 

met voedsel en drank” hoe u dit kunt vermijden.  

 Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies. 

 Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen 

verdween deze nadat de toepassing was gestopt. 

 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

5. HOE BEWAART U CORSODYL TANDGEL 

Bewaren beneden 25 °C.  
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Gebruik Corsodyl tandgel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket van 

de tube achter “Niet te gebruiken na”. 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Wat bevat Corsodyl tandgel 

 Het werkzame bestanddeel is chloorhexidine digluconaat.  

 De andere bestanddelen zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil ( = PEG-

40 gehydrogeneerde ricinusolie), isopropylalcohol, natrium acetaat, hydroxypropylcellulose en 

gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Corsodyl tandgel er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

Corsodyl tandgel is een vloeibare, heldere, kleurloze gel. Corsodyl tandgel is verpakt in een tube van 

50 gram. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Registratiehouder; 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. 

Huis ter Heideweg 62 

3705 LZ Zeist 

 

Fabrikant; 

BCM Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire NG 2 3AA, Verenigd Koninkrijk of  

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie. 

 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013. 


