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1. Wat is Hansamedic ontsmettende spray en waarvoor wordt het gebruikt? 

Inhoud van deze bijsluiter 

2. Wat moet u weten voordat u Hansamedic ontsmettende spray gebruikt? 

3. Hoe wordt Hansamedic ontsmettende spray gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Hansamedic ontsmettende spray? 

6. Aanvullende informatie 

 

Hansamedic ontsmettende spray 

chloorhexidinedigluconaat 

 

• De werkzame stof is chloorhexidinedigluconaat 1% 

• Andere bestanddelen zijn Isopropylalcohol en gezuiverd water. 

 

Registratiehouder : Beiersdorf S.A. – N.V. - Industrielaan 30 - 1070 Brussel - België 

 

Fabrikant : Bode Chemie GmBH & Co - Melanchthonstrasse 27 - D – 22525 Hamburg - Duitsland 

 

Registratienummer: 44 IS 6 F 11 

 

1. Wat is Hansamedic ontsmettende spray  en waarvoor wordt het gebruikt? 

 

• Spraypomp van 50 ml 

• Desinfectantia (ontsmettingsmiddel) 

• Te gebruiken bij het ontsmetten van oppervlakkige wonden. 

 

2. Wat u moet weten voordat u Hansamedic ontsmettende spray gebruikt? 

 

Gebruik Hansamedic ontsmettende spray niet 

 

• Als u overgevoelig bent voor chloorhexidine of voor één van de andere bestanddelen van Hansamedic 

ontsmettende spray. 

• Als u last hebt van een beschadigde (verbrande) huid. 

• Bij het aanbrengen van een occlusief verband. 

• Chloorhexidine mag niet in aanraking komen met het middenoor, de slijmvliezen, de meningen of het 

hersenweefsel. 

• Op grote huidoppervlakken 

• Bij wonden op borsten bij lacterende vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Hansamedic ontsmettende spray 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 na 2 dagen niet verbeteren. 

 

 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hansamedic-ontsmettingsspray-50-ml/
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        Pas goed op met Hansamedic ontsmettende spray 

   

• Als u lijdt aan overgevoeligheid aan chloorhexidine, omdat Hansamedic ontsmettende spray huidirritatie 

kan veroorzaken. 

• Wanneer Hansamedic ontsmettende spray wordt gebruikt in het oor, kunnen gehoorstoornissen optreden. 

• Wanneer Hansamedic ontsmettende spray wordt gebruikt bij prematuren en zuigelingen. 

• Elk contact met ogen, oren en mond moet vermeden worden. Bij eventueel contact dient onmiddellijk 

grondig te worden gespoeld met water. In geval van eczemateuze anamnese is voorzichtigheid geboden. 

• Aangezien het onverenigbaar is met zepen of andere anionische stoffen. 

 

 

Gebruik van Hansamedic ontsmettende spray in combinatie met voedsel en drank 

 
Dit is niet van toepassing op dit geneesmiddel 

 

Zwangerschap 

 

Het product mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap. 

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

 

Borstvoeding 

 

Het product mag gebruikt worden gedurende de borstvoedingsperiode. Hansamedic ontsmettende spray  

mag niet aangebracht worden op wonden van de borsten bij lacterende vrouwen. 

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

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

 

Dit is niet van toepassing bij dit geneesmiddel. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hansamedic ontsmettende spray 

 

Dit is niet van toepassing bij dit geneesmiddel. 

 

Gebruik van Hansamedic ontsmettende spray 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 Hansamedic ontsmettende spray  gebruikt? 

 

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

uw arts of apotheker. 

 

Het product op ongeveer 10 cm van de wonde verstuiven. 

De randen van de wonde drogen en een snelverband aanbrengen. 

Uitsluitend uitwendig op de wonde verstuiven. 

       Uw arts zal u vertellen hoe lang u Hansamedic ontsmettende spray  gebruiken.  

 

Wat moet u doen wanneer u Hansamedic ontsmettende spray vergeet te gebruiken: 

 

Niet van toepassing 

 

Verschijnselen die u kan verwachten wanneer de behandeling met Hansamedic ontsmettende spray 

wordt gestopt: 

Niet van toepassing
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Wat u moet doen als u meer van Hansamedic ontsmettende spray heeft gebruikt dan u zou mogen: 

 

Accidentele inname per os. 

Het is weinig waarschijnlijk dat een accidentele orale inname van chloorhexidine enig systemisch effect zou 

veroorzaken tenzij een massieve hoeveelheid werd ingenomen (chloorhexidine wordt slechts zeer weinig 

geresorbeerd uit de gastro -intestinale tractus). 

Braken induceren is tegenaangewezen. Eventueel kunnen kleine hoeveelheden melk of water ter verdunning 

toegediend worden bij een massieve inname. Het gebruik van actieve kool wordt niet aanbevolen aangezien het 

chloorhexidine bijna niet absorbeert. Het gebruik van actieve kool wordt enkel aanbevolen wanneer ook andere 

producten werden ingenomen die wel worden geabsorbeerd. Een maagspoeling kan uitgevoerd worden, maar 

enkel indien een massieve hoeveelheid wordt ingenomen en onmiddellijk na de inname. De symptomen van 

overdosering te wijten aan isopropylalcohol zijn vrij analoog aan deze van ethanolintoxicatie, namelijk depressie 

van het centraal zenuwstelsel, nausea, braken en abdominale pijn, ademhalingsdepressie en coma. 

Wanneer u teveel van Hansamedic ontsmettende spray heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

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

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan Hansamedic ontsmettende spray bijwerkingen hebben. 

• De meeste frequente bijwerking is huidirritatie door overgevoeligheid aan chloorhexidine. 

• Zelden kunnen allergische reacties zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en een sterke 

bloeddrukdaling optreden. 

In geval er bij een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 

informeert dan uw arts of apotheker. 

 

5. Hoe bewaart u Hansamedic ontsmettende spray? 

 

Hansamedic ontsmettende spray buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

Niet bewaren boven  25°C. 

Buiten invloed van warmte en licht bewaren. 

 

Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik Hansamedic ontsmettende spray niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na”of “exp” op de 

fles. 

 

6. Aanvullende informatie 

 

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

Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de registratiehouder. 

 

Vrije aflevering 

 

A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2004. 

B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is juli 2004. 
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