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 BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK
 
 
 
Benaming HEXTRIL Spray 
 
 
Samenstelling
 
Hexetidine 2 mg - natriumsaccharine - citroenzuur monohydraat - natriumhydroxide - glycerol -
macrogol laurylether - aroma van pepermuntolie - gezuiverd water q.s. ad 1 ml - stikstof q.s.  
 
 
Farmaceutische vormen, verpakkingen en wijze van aflevering
 
Fles van 40 ml oplossing voor uitwendig gebruik. 
 
HEXTRIL Spray wordt vrij afgeleverd in de apotheek. 
 
BE062133. 
 
 
Farmacotherapeutische groep 
 
HEXTRIL Spray bevat hexetidine, een lokaal antisepticum dat kan gebruikt worden bij de 
behandeling van mond- en keelbesmettingen. 
 
Registratiehouder Fabrikant
 
McNeil Comm VA/SCA McNeil Manufacturing 
Roderveldlaan 1 Avenue de Concyr 5 
B – 2600 Berchem F – 45071 Orléans 
 
Aangewezen bij
 
Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is HEXTRIL Spray aangewezen bij : 
- mondaandoeningen van besmettende oorsprong : mond- en tandvleesontsteking, 

ontsteking van het tandbed en wortelvlies, ettervloed. 
- pijnlijke aften en andere mondcandidosen (schimmelbesmetting). 
- ontsmetting bij heelkundige ingrepen in de mond. 
- dagelijkse mondhygiëne ter voorkoming en bestrijding van tandplak. 
 
 
Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden  
 
Omwille van de aanwezigheid van menthol is het gebruik van HEXTRIL Spray 
tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
Het gebruik van het product moet worden vermeden in geval van overgevoeligheid voor één van 
de bestanddelen. 
 
 
Bijzondere voorzorgen
 
Een langdurige behandeling is af te raden, te meer daar het een onevenwicht van de normale 
levende microben van de mondholte kan teweegbrengen. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/hextril-keelspray-40-ml/
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Het gebruik van HEXTRIL Spray gedurende meer dan 10 dagen, zonder advies van de 
geneesheer of tandarts, is af te raden. 
Elk contact met de ogen is te vermijden. 
 
 
Zwangerschap en borstvoeding
 
In normale gebruiksomstandigheden mag HEXTRIL Spray aangewend worden gedurende 
zwangerschap en borstvoeding, na advies van de geneesheer of tandarts. 
 
 
Hoe gebruiken en hoeveel
 
1 à 2 verstuivingen, 3 maal per dag of meer indien nodig, naargelang de ernst van de aandoening 
of volgens het advies van de behandelende geneesheer of tandarts. 
 
 
Toedieningswijze en toedieningsweg 
 
Fles met antiseptische oplossing voor lokale verstuiving in de mond. 
De knopdrukker, die ook de tong naar beneden houdt, moet eerst op zijn plaats gebracht worden. 
De fles recht houden bij de verstuivingen. 
 

 
 
Wat U moet doen als U meer HEXTRIL heeft gebruikt dan U zou mogen 
 
Wanneer U te veel van HEXTRIL heeft gebruikt of doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). 
 
Ongewenste effecten 
 
Occasioneel kunnen de volgende effecten voorkomen: allergische reactie, irritatie van de tong en 
de slijmvliezen. 
 
 
Bewaring
 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C). 
Houdbaarheid: bij juiste bewaring in zijn originele verpakking is dit product houdbaar tot de 
datum vermeld op de verpakking na de afkorting “EX” (de twee eerste cijfers geven de maand 
aan, de twee volgende het jaar - de einddatum voor het gebruik is de eerste dag van de vermelde 
maand). 
 
 
Laatste bijwerking van de bijsluiter :    Augustus 2008 
Goedkeuringsdatum : 09/2008 
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