
 

BIJSLUITER 

 
 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Givalex, 

mondspoeling en Givalex, mondspray zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten 

mee te bereiken. 

• Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. 

• Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. 

• Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

 

Inhoud van deze bijsluiter

 

: 

1. Wat is Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray gebruikt 

3. Hoe wordt Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray 

 

Givalex, mondspoeling  

Givalex, mondspray  
 

• De werkzame stoffen zijn   

Hexetidine     0,1 g/100 ml 

Cholinesalicylaat    0,5 g/100 ml 

Chloorbutanol    0,25 g/100 ml 

 

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn  

Natriumsaccharinaat, Polysorbaat 20, Propionzuur, Ethanol 95° (60 ml / 100 ml), 

Samengesteld citroenaroma en Gezuiverd water 

 

Registratiehouder: 

Norgine  

Haasrode Research Park 

Romeinsestraat 10 

B-3001 Heverlee 

België 

 

Fabrikant: 

Norgine Pharma 

29, rue Ethé Virton 

28109 Dreux Cedex 

Frankrijk  

 

Registratienummers: 

Givalex mondspoeling: 502 IS 15 F 11 

Givalex mondspray: 502 IS 18 F 11 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/givalex-50-ml-spray/


 

1. Wat is Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray en 

waarvoor wordt het gebruikt 
 

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte 

- Givalex, mondspoeling  

  Bruine fles van 125 ml met maatbekertje. 
 

- Givalex, mondspray : spray voor oromucosaal gebruik (voor het slijmvlies van de 

mond) 

Spraypomp van 50 ml. 

 

Geneesmiddelengroep  

Mond- en keelantisepticum. 

Therapeutische indicaties  

Givalex is aangewezen om de ziekteverschijnselen van pijnlijke besmettingen in de 

mond- en keelholte te behandelen. 
 

2. Wat u moet weten voordat u Givalex, mondspoeling en Givalex, 

mondspray gebruikt 
 

Gebruik Givalex niet: 

• bij kinderen jonger dan 12 jaar omwille van het alcoholgehalte (gevaar voor 

inslikken). 

• bij bekende overgevoeligheid voor salicylaten (dit is aspirine of producten 

afgeleid van aspirine) of voor één van de andere bestanddelen in Givalex. 

 

Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker. 

 

Pas goed op met Givalex: 

• Het geneesmiddel niet inslikken (zie “Wat u moet doen als u meer van Givalex 

heeft ingenomen dan u zou mogen”) 

• Elk contact met de ogen vermijden  

• Niet langdurig en veelvuldig gebruiken tenzij op aanraden van uw arts of tandarts. 

• Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van 

Givalex in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 

 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 

toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 

Zwangerschap:  

Givalex mag alleen gebruikt worden na advies van een geneesheer.   

 

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

 

Borstvoeding: 

Givalex mag alleen gebruikt worden na advies van een geneesheer. 

 

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

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Givalex heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te 

bedienen. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Givalex 

Dit geneesmiddel bevat een hoog gehalte ethanol (alcohol) (zie hulpstoffen). 
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Gebruik van Givalex in combinatie met andere geneesmiddelen: 

Givalex niet combineren met andere lokaal te appliceren middelen.  

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 

gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk 

is. 

 

3. Hoe wordt Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray 

gebruikt 
 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.  

Raadpleeg bij twijfels uw arts of uw apotheker. 

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. 

 

Mondspoeling:  

Vul het maatdopje met 10 ml Givalex (1e maatstreepje) en verdun met lauw water tot 

50 ml (2e maatstreepje). 

Met de verdunde oplossing de mond en/of de keel spoelen. 

De gebruikelijke dosering is 2 tot 4 spoelingen per dag : 

 De oplossing niet inslikken. 

 

Mondspray: 

4 tot 6 puffs, te verdelen over de ganse dag. 

 

Indien binnen 3 tot 4 dagen geen verbetering optreedt, dient een geneesheer 

geraadpleegd te worden teneinde een ondersteunende behandeling te krijgen. 

 

Wat u moet doen wanneer u Givalex vergeet in te nemen: 

Niet van toepassing. 

 

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Givalex wordt 

gestopt: 

Niet van toepassing. 

 

Wat u moet doen als u meer van Givalex heeft ingenomen dan u zou mogen: 

Bij te veelvuldig gebruik van Givalex (meer dan 4 - 6 maal per dag) kan een irritatie 

van het mondslijmvlies optreden. In dit geval de behandeling stopzetten en zo nodig 

een arts raadplegen. 

Bij ongewilde inname van een grote hoeveelheid Givalex, onmiddellijk een arts 

raadplegen. Bij een overdosering met Givalex kunnen de symptomen van een 

alcoholvergiftiging optreden. 

 

De slaapverwekkende werking van chloorbutanol kan de alcoholvergiftiging 

versterken. De irriterende werking op het maagslijmvlies van salicylzuur wordt 

versterkt door aanwezigheid van alcohol. 

 

Wanneer u te veel van Givalex heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

 

 

4.  Mogelijke bijwerkingen 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Givalex bijwerkingen hebben. 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

- Zoals voor elk geneesmiddel kan een overgevoeligheidsreactie optreden voor één 

van de bestanddelen in Givalex.  

 : 

- Bij te veelvuldig gebruik van Givalex (meer dan 4 - 6 maal per dag) kan een irritatie 

van het mondslijmvlies optreden. 

-  Smaak- en geurstoornissen werden zelden gerapporteerd. 
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In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u 

als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 

 

5. Hoe bewaart u Givalex, mondspoeling en Givalex, mondspray  
 

Bewaren buiten het zicht en buiten het bereik van kinderen. 

 

Bewaren buiten invloed van licht bij kamertemperatuur. 
 

Uiterste gebruiksdatum 

Gebruik Givalex niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “EXP” op de 

buitenverpakking. De vervaldatum is de laatste dag van de vermelde maand. 

 

 

6. Aanvullende informatie 
 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts 

of apotheker. 

Afleveringswijze 

Vrije aflevering. 

 

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2008. 

B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is februari 2008. 
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