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BIJSLUITER  

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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient U Hacdil-S
®
 zorgvuldig te 

gebruiken om er de beste resultaten me 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 na enkele dagen.  

 

Inhoud van deze bijsluiter  

1. Wat is Hacdil-S
®
 en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat moet u weten voordat u Hacdil-S 
® 

gebruikt 

3. Hoe wordt Hacdil-S 
® 

gebruikt  

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart U Hacdil-S 
®
 

6. Aanvullende informatie 

 

Hacdil-S
®
 , Steriele, gebruiksklare oplossing voor uitwendig gebruik. 

Op basis van Cetrimonium bromide  - Chloorhexidine digluconaat. 

 

De werkzame stoffen zijn: Cetrimonium bromide (500 mg/100 ml)  - Chloorhexidine digluconaat (50 

mg /100 ml). 

De andere bestanddelen zijn: Ethanol., Spiritus Methylatas Industrialis 74 OP, Zonnegeel FCF E110, 

Natr. hydrox vel D-gluconolacton q.s. ad pH, gezuiverd water. 

Registratiehouder 

Regent Medical Ltd. 

Two Omega Drive 

Irlam M44 5BJ 

UK 

Fabrikant 

Medlock Medical Ltd. 

Medlock Street  

Oldham  

Lancashire  OLI 3HS 

UK 

Registratienummer:  

5601 IE 2 F 11 

1. WAT IS HACDIL-S EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT   

Hacdil-S
®
 is een steriele, gebruiksklare, ontsmettende en reinigende oplossing op basis van 

chloorhexidine en cetrimide. Hacdil-S
®
 is enkel voor uitwendig gebruik - niet voor inspuiting 

Hacdil-S
®
 bestaat in Unitdose van 15 ml, 50 ml ,100ml. 

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht. 

 

Hacdil-S
®
 is aangewezen voor de ontsmetting van de geschonden huid en in het bijzonder voor de 

voorbehoedende behandeling van verontreinigde en besmette wonden in aanwezigheid van bloed of 

ander organisch materiaal. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hacdil-s-8-x-50-ml-unidosis/
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Hacdil-S
®
 oplossing is tevens aangewezen voor de ontsmetting en reiniging van het medisch 

instrumentarium na gebruik.  

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HACDIL-S GEBRUIKT 

Gebruik HACDIL-S 
® 

niet  

Zoals de meeste ontsmettingsmiddelen mag Hacdil-S
®
 niet in aanraking komen met de hersenen, het 

hersenvlies, het ruggemergkanaal, slijmvliezen of het middenoor.  

Hacdil-S
®
 mag niet gebruikt worden bij patiënten die reeds een overgevoeligheid vertoonden voor 

chloorhexidine of cetrimide.  

Pas goed op met Hacdil-S   

− Hacdil-S
®
 is enkel voor uitwendig gebruik. 

− Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient 

onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.  

− In geval van een  voorgeschiedenis van eczeem is voorzichtigheid geboden. 

− Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u  

Hacdil-S
®
 gebruikt.  

− In geval van herhaalde aanwending op gevoelige weefsels is het gebruik van een steriele, waterige 

0,05 % g/v chloorhexidinedigluconaat oplossing te verkiezen.  

− Indien de extra reinigende werking van Hacdil-S
®
 mocht nodig zijn, is het aanbevolen na applicatie 

na te spoelen met stadswater van betrouwbare bacteriologische kwaliteit of met vers gekookt 

water.  

− Voor de dringende ontsmetting van instrumenten moeten deze, na het onderdompelen, vóór 

gebruik gespoeld worden met gesteriliseerd water of fysiologische zoutoplossing.  

− Hacdil-S
®
 is niet geschikt voor de desinfectie van endoscopen omdat het de kitmaterialen aantast. 

Een 1/40-verdunning van chloorhexidinedigluconaat 20 % in alcohol 70 % kan eventueel voor de 

dringende ontsmetting gebruikt worden (2 min. indompeling).  

− Bij verlengde onderdompeling van instrumenten wordt het aanbevolen 4 g natriumnitriet per liter 

toe te voegen om oxydatie (aantasting van de materialen) te voorkomen. 

 

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor U van toepassing is, of dat 

in het verleden geweest is.  

Gebruik van Hacdil-S
®
 in combinatie met voedsel en drank 

Geen, Hacdil-S
®
 is enkel voor uitwendig gebruik. 

Zwangerschap 

Hacdil-S
®
 mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.  

De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig. 

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

Borstvoeding  

Hacdil-S
®
 mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. 

Hacdil-S
®
 mag niet gebruikt worden voor het desinfecteren van wonden op de borsten bij lacterende 

vrouwen. 

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

Rijvaardigheid  en gebruik van machines 

Het is onwaarschijnlijk dat Hacdil-S
® 

het vermogen om voertuigen te besturen of machines te 

gebruiken zou beïnvloeden. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hacdil-s-8-x-50-ml-unidosis/
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Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hacdil-S
®
  

Cetrimide :  Zoals alle kwaternaire ammoniumderivaten (kationactief) verliest cetrimide zijn 

activiteit door contact met anionactieve bestanddelen (vb. zepen) en met bloed en 

etter.  

 

Chloorhexidine : Chloorhexidine is onverenigbaar met anionactieve bestanddelen (vb. zepen). 

 

Linnen dat in contact is geweest met Hacdil-S
®
 moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen 

verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorbevattende middelen. Indien 

het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met perboraat 

te verkiezen.  

Gebruik van Hacdil-S
®
 in combinatie met andere geneesmiddelen  

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 HACDIL-S
®
 GEBRUIKT 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts U een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij 

twijfel uw arts of uw apotheker. 

 

Hacdil-S
®
 is een steriele en gebruiksklare oplossing en moet dus onverdund aangewend worden.  

 

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hacdil-S
®
 moet gebruiken. 

Wat moet U doen indien U Hacdil-S
®
 vergeet te gebruiken :  

Niet van toepassing. 

Verschijnselen die U kunt verwachten wanneer de behandeling met Hacdil-S
®
 wordt gestopt:  

Niet van toepassing. 

Overleg altijd met uw arts of apotheker indien U overweegt vroegtijdig te stoppen.  

Wat moet U doen als U meer van Hacdil-S
®
 heeft gebruikt / ingenomen dan u zou mogen: 

Wanneer U te veel van Hacdil-S
®
 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddelijk contact op met 

uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245 245). 

Accidentele inname via de mond  

In geval van accidentele inname van Hacdil-S
®
 via de mond, raadpleeg steeds een geneesheer. 

Algemene effecten kunnen ernstig zijn (zoals kortademigheid en blauwzucht, te lage bloeddruk en 

bewusteloosheid).  

De behandeling van een ernstige vergiftiging zal in een ziekenhuis plaatsvinden.  

Accidentele orale inname van Hacdil-S
®
 kan prikkeling van de slijmvliezen van het maagdarmkanaal, 

braken en leverbeschadiging veroorzaken.  

 

Informatie voor de arts 

Een maagspoeling of het  inleiden van braken is tegenaangewezen. Chloorhexidine en cetrimide 

worden slechts in zeer beperkte mate opgenomen uit het maagdarmkanaal.  

Bij een accidentele inname via de mond kunnen kleine hoeveelheden melk of water toegediend 

worden ter verdunning, hoewel dit braken in de hand werkt. Snelle toediening van actieve kool wordt 

aanbevolen bij inname van een grote hoeveelheid. 

Mechanisch ondersteunen van de ademhaling met toediening van zuurstof kan noodzakelijk zijn. 

Persisterende convulsies kunnen onder controle gebracht worden met voorzichtige dosissen diazepam 

of een kortwerkend barbituraat. 

Dien geen alcohol toe, in geen enkele vorm. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hacdil-s-8-x-50-ml-unidosis/
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Accidentele toediening in de bloedvaten  

Maatregelen om hemolyse (uiteenvallen van de rode bloedcellen) tegen te gaan, zoals een 

bloedtransfusie, kunnen noodzakelijk zijn.  

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  

Zoals alle geneesmiddelen kan Hacdil-S
®
 bijwerkingen hebben. 

De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden voor :   

 

− prikkeling van de huid en de slijmvliezen ; 

− overgevoeligheid (vooral bij herhaald gebruik) ; 

− allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke 

bloeddrukdaling ; 

− schade aan het oor bij direct contact met het middenoor ; 

− er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang 

contact met het oog van chloorhexidine-oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de 

concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidineformulaties die 

niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog. 

 

Stop in deze gevallen met het gebruik van Hacdil-S
®
. 

 

Alhoewel chloorhexidine en cetrimide slechts weinig percutaan geresorbeerd worden, kan men het 

optreden van systemische effecten niet uitsluiten.De volgende factoren verhogen het gevaar voor het 

optreden van systemische effecten, het aanbrengen van het product onder occlusief verband, het 

aanbrengen van het product op grote oppervlakken of beschadigde huid (brandwonden), het gebruik van 

het product bij prematuren en zuigelingen. 

 

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 HACDIL-S
®
  

Hacdil-S
®
 buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

Niet bewaren boven 25 °C.   

Uiterste gebruiksdatum   

Gebruik Hacdil-S
®
 niet meer na de datum achter “EXP” op het etiket gevolgd door maand en jaar.  

De vervaldatum is steeds de laatste dag van de maand die vermeld wordt.  

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die op de verpakking wordt vermeld. 

Breng een vervallen geneesmiddel steeds terug naar uw apotheker, in plaats van het zelf in uw 

vuilnisbak te werpen. 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

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

Desgewenst kan U contact opnemen met de contactpersoon van de registratiehouder : 

Regent Medical  

Two Omega Drive 

Irlam M44 5BJ - UK 

Tel.: 02/363.15.70 

Hacdil-S
®
 mag vrij afgeleverd worden. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 07/2007. 

Datum van goedkeuring van deze bijsluiter: 11/2005. 
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