
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Strepsils Cool Mint, zuigtabletten
Dichlorobenzylalcohol en amylmetacresol 

 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Strepsils 
Cool Mint, zuigtabletten zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen. 
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking 

optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter: 

1. Wat is Strepsils Cool Mint zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Strepsils Cool Mint zuigtabletten gebruikt 
3. Hoe wordt Strepsils Cool Mint zuigtabletten gebruikt 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Strepsils Cool Mint zuigtabletten 
6. Aanvullende informatie 
 
1. Wat is Strepsils Cool Mint zuigtabletten en waarvoor wordt het gebruikt 
• Strepsils zijn ontsmettende zuigtabletten die langzaam in de mond oplossen.  
 Ook verkrijgbaar zijn Strepsils Suikervrij Aardbei, Strepsils Honing & Citroen, Strepsils 
 Suikervrij Citroen, Strepsils Vit C sinaasappel, zuigtabletten. 

Strepsils + Lidocaïne is verkrijgbaar als zuigpastilles en als keelspray. 
• Strepsils kan gebruikt worden als verzachtende of aanvullende lokale behandeling van 

ontsteking van de mond- en keelholte zoals: keelontsteking, ontsteking van de amandelen 
en de mondslijmvliezen (tandvleesontsteking, aften). 
Strepsils Cool Mint is eveneens aangewezen voor het verlichten van neusverstopping, het 
vergemakkelijken en verbeteren van de ademhaling. 

 
2. Wat u moet weten voordat u Strepsils Cool Mint zuigtabletten gebruikt. 
Gebruik Strepsils niet 
• bij een gekende allergie voor één van de bestanddelen van het product. 
• bij kinderen jonger dan 12 jaar. 
Menthol kan aanleiding geven tot een kortstondige hinder van de ademhaling of een 
strottenhoofdkramp. 
 
Wees extra voorzichtig met Strepsils 
• Elke keelpijn die langer dan 3 à 4 dagen aanhoudt en/of gepaard gaat met koorts, 

noodzaakt het advies van uw dokter. 
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Strepsils 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. 
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Gebruik met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Strepsils geeft geen interactie met antibiotica, wat geassocieerd gebruik mogelijk maakt. 
 
Gebruik van Strepsils in combinatie met voedsel en drank. 
Niet van toepassing. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
De veiligheid van Strepsils Cool Mint werd niet vastgesteld, daarom is het niet aanbevolen 
Strepsils Cool Mint te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Gezien de aard van het product is het onwaarschijnlijk dat Strepsils enige invloed heeft op de 
rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen 
Strepsils Cool Mint bevat glucose en sucrose. Indien uw arts u verteld heeft dat u een 
intolerantie heeft ten opzichte van bepaalde suikers, contacteer dan uw arts vooraleer dit 
geneesmiddel in te nemen 
 
3. Hoe wordt Strepsils Cool Mint zuigtabletten gebruikt? 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 
 
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar. 
Alle 2 à 3 uur één zuigtablet langzaam in de mond laten smelten. 
Maximaal 6 zuigtabletten per dag (24 uur). 
 
Kinderen vanaf 12 tot 15 jaar  
Alle 3 à 4 uur één zuigtablet langzaam in de mond laten smelten. 
Maximaal 4 zuigtabletten per dag (24 uur). 
 
Ouderen 
Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere mensen. 
 
Strepsils Cool Mint is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar 
 
Niet langer dan 3 à 4 opeenvolgende dagen gebruiken, zonder uw arts te raadplegen (zie ook 
“Wees extra voorzichtig met Strepsils”). 
 
Wat u moet doen als u meer van Strepsils heeft gebruikt dan u zou mogen: 
Indien u meer Strepsils ingenomen heeft dan toegelaten, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245). 
 
Gezien de vorm, het lage gehalte aan actieve stoffen en de onschadelijkheid ervan, is het 
praktisch uitgesloten dat er zich problemen zouden voordoen. 
Men dient echter wel rekening te houden dat bij kinderen bij acute overdosering aan 
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Menthol, maagdarmklachten, gebrekkig samengaan van spierbewegingen, verdoving en 
stuipen kunnen ontstaan. 
 
Wat u moet doen wanneer u Strepsils vergeet te gebruiken. 
Niet van toepassing. 
 
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Strepsils wordt 
gestopt: 
Niet van toepassing. 
 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
Zoals alle geneesmiddelen kan Strepsils bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iederen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Enkele gevallen van een pijnlijke tong werden vastgesteld. 
Allergische reacties komen zelden voor. 
Menthol kan netelroos en roodheid van de huid veroorzaken. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
5. Hoe bewaart u Strepsils Cool Mint zuigtabletten? 
Bewaren beneden 25 °C 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 
 
Gebruik Strepsils niet meer na de vervaldatum vermeld op de doos en de blister na “exp”. 
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
6. Aanvullende informatie. 
Wat bevat Strepsils Cool Mint 
• De werkzame stoffen zijn 1,2 mg dichlorobenzylalcohol en 0,6 mg amylmetacresol. 
• Andere bestanddelen zijn xylitol, ‘Cool mint sensation’ smaakstof, menthol, ‘Spearmint’ 

smaakstof, eucalyptusolie, vloeibare sacharose en glucose. 
 
Hoe ziet Strepsils er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
• Strepsils zijn ronde witte tot lichtgele zuigtabletten, verpakt per 24 of 36 in een 

Alu/PVC/PVdC blister. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel 
 
Fabrikant   
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham Site,  
Thane Road, Nottingham NG90 2DB, United Kingdom 
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Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: 
BE162942 
 
Indeling voor de aflevering 
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 05/2009 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2009 
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