
 

 

 

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK 

 

BENAMING 

Hexomedine collutorium 

Hexomedine oplossing 

Hexomedine transcutaan 

 

(Hexamidine) 

 

 

SAMENSTELLING 

 

Hexomedine oplossing 
Hexamidini diisetionas 100 mg - Alcohol isopropylicus - Aqua purificata q.s. ad 100 ml. 

 

Hexomedine Collutorium 
Hexamidini diisetionas 100 mg - Tetracaïni hydrochloridum 50 mg - Acidum aceticum - Natrii acetas - 

Glycerinum - Aethanolum - Menthae piperitae aetheroleum - Saccharum - Aqua purificata q.s. ad 100 g. 

 

Hexomedine Transcutaan 
Hexamidini diisetionas 150 mg - Propylpnglycolum - Dimethoxymethan - crudum - Alcohol isopropyiicus - 

Ether polyethyleneglycol- Aqua purificata q.s. ad 100 ml. 

 

 

FARMACEUTISCHE VORMEN EN AFLEVERINGSVORMEN 

 

Hexomedine oplossing 
Oplossing voor cutaan gebruik. Flacons met 45 ml of 250 ml transparante oplossing. 

 

Hexomedine Collutorium 
Spray voor oromucosaal gebruik. Spuitbus met 30 g oplossing voor verstuiving. 

 

Hexomedine Transcutaan 
Oplossing voor cutane toepassing à 1,5‰ . Flesje van 45 ml transparante oplossing. 

 

Aflevering: vrij. 

 

 

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP 

 

Hexomedine is een ontsmettingsmiddel voor extern gebruik. 

Het collutorium bevat een ontsmettingsmiddel en pijnstiller voor gebruik in de mond. 

 

 

REGISTRATIEHOUDER 

Melisana sa / nv 

Kareelovenlaan 1 

1140 Brussel 

 

 

FABRIKANT 

• Hexomedine collutorium: Laboratoria Thissen - BE - 1420 Braine L'Alleud. 

• Hexomedine oplossing: Natterman & Cie. - DE - 50829 Keulen. 

• Hexomedine transcutaan: Aventis Pharma SA - ES - 28925 Alcorcón. 

 
 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hexomedine-keelspray-30-g/


 

AANGEWEZEN BIJ 

• Hexomedine oplossing: 

Adjuvante behandeling van infecties van de huid en van geïnfecteerde of mogelijk infecterende 

slijmvliezen. 

 

• Hexomedine Transcutaan : 

Adjuvante behandeling van gelokaliseerde infecties van de huid, met name folliculitis en geïnfecteerde 

nagels. 

 

• Hexomedine collutorium : 

Symptomatische behandeling van pijnlijke aandoeningen van de keel of van de mond. 

 

 

GEVALLEN WAAR HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN 

 
Hexomedine mag niet gebruikt worden in geval van overgevoeligheid voor het product of één van zijn 

bestanddelen. 

Deze preparaten zijn niet geschikt voor desinfectie van de huid vóór een injectie of voor de sterilisatie van 

voorwerpen. 

 

Hexomedine collutorium mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar gezien het 

verslikkingsgevaar. 

 

 

BIJZONDERE VOORZORGEN 
Gebruik Hexomedine niet gedurende lange perioden in het bijzonder als u het onder occlusief verband 

gebruikt of op een beschadigde huid (vb. Verbrande huid) of op de slijmliezen of op de huid van 

zuigelingen. 

Vermijd contact met de ogen. 

 

Hexomedine Transcutaan 

Niet gebruiken op open wonden en op slijmvliezen. 

 

Hexomedine Collutorium 
Gezien het verslikkingsgevaar zal dit geneesmiddel niet net voor een maaltijd of het innemen van drank 

gebruikt worden. Het zal tevens met voorzichtigheid gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar. 

Niet langer dan 5 dagen gebruiken. 

 

 

INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDING 

 
Het gelijktijdige of opeenvolgende gebruik van andere antiseptica biedt geen enkel voordeel. 

 

 

HOE GEBRUIKEN EN IN WELKE HOEVEELHEID? 

 

Hexomedine oplossing 
Hexomedine oplossing zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag, in lokale toediening of in een 

vochtig verband of bad. 

 

Hexomedine collutorium 
6 maal per dag in de mond verstuiven. Als dit middel na 3 tot 4 dagen niet tot verbetering leidt, wordt 

aanbevolen een arts te raadplegen. 

 

Hexomedine transcutaan 

Zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag in een vochtig verband gedurende een half uur of in 

een bad gedurende enkele minuten. Het flesje is geschikt om er de geïnfecteerde vinger in te dompelen. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hexomedine-keelspray-30-g/


 

 

De transcutane oplossing niet gebruiken op open wonden of op slijmvliezen, evenmin onder een occlusief 

verband. 

 

 

TOEDIENINGSWEG EN TOEDIENINGSWIJZE 

 
Uitwendig gebruik. 

 

Hexomedine oplossing 
Oplossing voor toediening op de huid in lokale toediening, in een vochtig verband of in een bad. 

 

Hexomedine collutorium 
In de mond te verstuiven. 

 

Hexomedine transcutaan 

Aan te brengen op de huid in vochtig verband of in een bad. 

 

 

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN 
Bij gebruik van te grote hoeveelheden of als het product accidenteel wordt ingeslikt, raadpleeg dan uw arts of 

het antigifcentum (070/245.245). 

 

Als het product accidenteel wordt ingeslikt, wordt aanbevolen actieve kool toe te dienen en eventueel een 

maagspoeling uit te laten voeren. In geval het slachtoffer een onderdrukking van de ademhaling zou 

vertonen, moet hij of zij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden overgebracht. De behandeling is 

symptomatisch. 

 

 

BIJWERKINGEN 

 

U kunt overgevoelig worden voor het product. Gebruik het daarom niet te veel of te lang noch op een reeds 

aangetaste of sterk beschadigde huid. 

 

Overgevoeligheid aan het product kan zich uiten onder de vorm van prikkelingen, jeuk, branderigheid, droge 

huid. 

Uitzonderlijk kunnen allergische huidreacties en zelfs anafylactische reacties optreden. 

Voor de verstuiver kan een voorbijgaande ongevoeligheid van de tong evenals verslikkingsgevaar optreden 

(zie ook "Bijzondere voorzorgen"). 

Alle bijwerkingen die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen en die niet in deze bijsluiter beschreven 

zijn, moeten aan de apotheker of aan de behandelende arts worden gemeld. 

 

 

BEWARING 

 
Niet boven 25°C bewaren. 

 

Duur van het gebruik na opening : 15 dagen. 

 

Als het flesje Hexomedine Transcutaan wordt gebruikt om een geïnfecteerde vinger in te dompelen, mag 

het niet langer dan 5 dagen gebruikt worden. 

 

Houdbaarheid: zie vervaldatum op de verpakking 

(Exp : maand-jaar = uiterste gebruiksdatum) 

De vervaldatum is de eerste dag van de aangegeven maand. 

 

 

DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER  : 24 maart 2004. 
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