
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

PIXIDIN 5 mg zuigtabletten
Chloorhexidine HCl

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
Gebruik  dit  geneesmiddel  altijd  precies  zoals  in  deze  bijsluiter  beschreven  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 één 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 na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 

arts.

Inhoud van deze bijsluiter: 
1. Wat is PIXIDIN 5 mg zuigtabletten 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 PIXIDIN 5 MG ZUIGTABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT? 

PIXIDIN zuigtabletten worden voorgesteld als ontsmetting van mond- en keelholte zoals bij lichte
keelontsteking, mond- en tandvleesontsteking, prikkelhoest door geïrriteerde keel. 

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF U 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 van deze bijsluiter. 
 U lijdt aan fenylketonurie, omwille van de aanwezigheid van aspartaam.
 U lijdt aan erfelijke fructose-intolerantie, omwille van de aanwezigheid van sorbitol.
 Voor toediening aan baby's of kinderen jonger dan 6 jaar. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Voorzichtigheid is geboden bij overgevoelige personen. 
 Indien geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, of indien u slikproblemen

heeft, doet u er goed aan uw arts te raadplegen. 
 Als  u  nog  andere  geneesmiddelen  neemt.  Gelieve  ook  de  rubriek  "Gebruikt  u  nog  andere

geneesmiddelen?” te lezen. 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
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Kinderen
PIXIDIN zuigtabletten niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Chloorhexidine, als kationische verbinding is onverenigbaar met anionische verbindingen. 

Gebruikt  u naast PIXIDIN nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit 
misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing. 

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. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
PIXIDIN heeft geen (nadelige) invloed. 

PIXIDIN bevat aspartaam (E 951)
Dit  middel  bevat  5  mg aspartaam per  tablet. Aspartaam is  een  bron  van  fenylalanine.  Het  kan
schadelijk  zijn  als  u  fenylketonurie  (PKU)  heeft,  een  zeldzame  erfelijke  aandoening  waarbij
fenylalanine  zich  ophoopt  doordat  het  lichaam  dit  niet  goed  kan  omzetten.

PIXIDIN bevat sorbitol (E 420)
Dit middel bevat 880 mg sorbitol per tablet. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft
meegedeeld  dat  u  (of  uw  kind)  bepaalde  suikers  niet  verdraagt  of  als  bij  u  erfelijke  fructose-
intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan
afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt.
Sorbitol kan maag-darmklachten veroorzaken en een licht laxerende werking hebben.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat 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. 

De aanbevolen dosering is
1 zuigtablet langzaam in de mond laten oplossen (zonder kauwen). Zo nodig om de 2 uur herhalen
met een maximum van 8 tabletten per 24 uur. 

U mag PIXIDIN niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ingenomen?
Wanneer u te veel van PIXIDIN zuigtabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
Er bestaat geen specifiek tegengif. 
Een maagspoeling kan uitgevoerd worden. 
Bij overdosering met chloorhexidine bestaat er gevaar op levertoxiciteit. 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Gebruik de zuigtabletten zodra u het zich herinnert, maar gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis
per keer. 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
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Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing. 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee
te maken. 
 in  sommige  gevallen  kunnen  allergische  reacties  (huiduitslag,  jeuk,  ademhalingsnood,

anafylactische reacties) en irritatie van de slijmvliezen optreden; 
 verkleuring van tong, tanden en tandvullingen kan voorkomen, maar verdwijnt na verloop van

tijd of na grondig reinigen van de tanden; 
 een voorbijgaande storing in smaak en een branderig gevoel van de tong zijn eveneens mogelijk.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 BRUSSEL
Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be  

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 bij kamertemperatuur. 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 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. Als u geneesmiddelen op de 
juiste manier afvoert worden ze op een juiste 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 hydrochloride 5 mg.
De andere stoffen  in dit middel zijn aspartaam, macrogol 6000, sorbitol, natuurlijk aroma herbae, 
dimethicon, silicium dioxide, magnesium stearaat.
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Hoe ziet PIXIDIN eruit en wat zit er in een verpakking?

PIXIDIN is beschikbaar in blisterverpakkingen van 30 zuigtabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Amophar
Molenberglei 36 
B-2627 Schelle

Fabrikant 
N.V. SANICO
IZ 4 - Veedijk 59
B-2300 TURNHOUT 

Afleveringswijze
Vrij van voorschrift.
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE162014

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2021.
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