
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Corsodyl mondspoeling, mondspoeling 2 mg/ml 
chloorhexidine digluconaat 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in 
voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft 
verteld. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
• Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 
 
 Inhoud van deze bijsluiter 
1. Wat is Corsodyl mondspoeling en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
1. WAT IS CORSODYL MONDSPOELING EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
• Corsodyl mondspoeling bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een bacteriedodende  

werking en voorkomt het ontstaan van tandplak. 
• Corsodyl mondspoeling wordt gebruikt: 

- Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen. 
- Voor algemene mondhygiëne indien de tanden door enige handicap (zoals na mondoperaties of bij geestelijk of 

lichamelijk gehandicapten) niet kunnen worden gepoetst. 
- Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking. 

 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
• Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
• Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dient Corsodyl mondspoeling niet te worden 

doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen. 
• Nergens anders dan in de mond gebruiken. Indien Corsodyl mondspoeling in de ogen of oren terecht komt, direct 

uitspoelen met veel water. 
• Sommige tandpasta’s kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl mondspoeling, nadelig 

beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na met water om tandpastaresten te verwijderen en 
wacht 5 minuten voordat u Corsodyl mondspoeling gebruikt. U kunt Corsodyl mondspoeling ook op een ander tijdstip 
van de dag gebruiken. 

• Stop het gebruik van de mondspoeling en raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u last krijgt van pijn of irritatie van 
de mond. 

• Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong 
voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een 
arts of apotheker. 

 
Kinderen 
Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Corsodyl mondspoeling nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot een bruine verkleuring van 
tong en tanden (zie ook “mogelijke bijwerkingen”). Om tandverkleuring te vermijden kunt u het gebruik van 
kleurvormende stoffen verminderen en kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met 
een kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan 
polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik 
wordt gestopt. 
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Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Corsodyl mondspoeling kan voor zover bekend zonder gevaar 
voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode 
van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Corsodyl mondspoeling heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om 
machines te gebruiken. 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
• Corsodyl mondspoeling wordt onverdund gebruikt. 
• Spoel tweemaal per dag gedurende één minuut zorgvuldig de mond met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één  

maatdop tot de rand gevuld). Eventueel kan gespoeld worden met een mengsel van 5 ml Corsodyl mondspoeling en 
5 ml leidingwater, direct vóór gebruik gemengd (zie onder Bijwerkingen). 

• Ter voorkoming van tandvleesontsteking: tweemaal daags 1 minuut spoelen met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één 
maatdop tot de rand gevuld), gedurende 4 weken. 

 
De tanden mogen niet direct na het spoelen worden gepoetst. Dit dient te gebeuren direct vóór of geruime tijd erna. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Na inname zal chloorhexidine digluconaat nauwelijks worden opgenomen in het lichaam. 
Effecten op het lichaam zullen beperkt blijven tot lichte irritatie van de slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken. 
Wij adviseren u bij lichamelijke klachten of bij inname van grote hoeveelheden uw arts te raadplegen. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Gebruik, zodra u merkt dat u vergeten bent Corsodyl mondspoeling te gebruiken, Corsodyl mondspoeling alsnog en ga 
verder met de behandeling zoals beschreven in “Hoe gebruikt u dit middel?”. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Geen bijzonderheden. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Immuunsysteemaandoeningen: 
•  Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u huiduitslag, zwelling van de lippen, tong, 

keel of gezicht krijgt of moeite heeft met ademhalen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie 
die zeer zeldzaam is. 

 
Zenuwstelselaandoeningen: 
• Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong 

voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een 
arts of apotheker. 

 
Maagdarmstelselaandoeningen: 
• Huidirritatie 
• Er kan een bruine verkleuring van de tong en tanden voorkomen. Zie bij  “waarop moet u letten met eten en drinken” 

hoe u dit kunt vermijden. 
• Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies. Verdunning van de mondspoeling tot een 0,1% oplossing (5 ml 

mondspoeling + 5 ml leidingwater, dat direct vóór het gebruik gemengd moet worden), kan deze klachten doen 
verminderen. 

• Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de  
toepassing was gestopt. 

 
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. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 
die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te 
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
Bewaren beneden 25 °C. 



Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de fles na 
“EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u 
met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en 
komen niet in het milieu terecht. 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
• De werkzame stof in dit middel is chloorhexidine digluconaat. 
• De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, pepermuntolie, polyoxyl hydrogenated castor oil ( = PEG-40 

gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol en gezuiverd water. 
 
Hoe ziet Corsodyl mondspoeling eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Corsodyl mondspoeling is een heldere oplossing met pepermuntsmaak. Een fles Corsodyl mondspoeling bevat 300 ml 
en is voorzien van een maatdop die, tot het aangegeven streepje gevuld, 10 ml bevat. 
 
Registratiehouder/ompakker 
Top-Pharma B.V. 
Orionpoort 2 
5971 LZ Grubbenvorst 
 
Fabrikant 
BCM Ltd 
Nottingham 
NG90 2PFI 
Groot-Brittannië 
 
In het register ingeschreven onder 
Corsodyl mondspoeling, mondspoeling 2 mg/ml  
RVG 26625//09822         L.v.H.: Groot- Brittannië 
  
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2020. 


