
ELUDRIL 0,1%, mondspoeling en gorgeldrank
Chloorhexidinedigluconaat

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. 
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw

arts.
 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. 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. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Wat is Eludril?
Eludril is een geneesmiddel voor mond- en keelverzorging. Dit geneesmiddel bevat een antisepticum 
(chloorhexidinedigluconaat) dat microben doodt die in de mond aanwezig zijn.
Door de ontwikkeling van de microben te beperken, vermindert dit middel ook ontstekingen en 
verkleint het risico op infecties. 

Waarvoor wordt Eludril gebruikt?
Dit geneesmiddel wordt gebruikt:
 Als u een mondoperatie moet ondergaan. In dat geval zal het geneesmiddel voor en na de 

operatie worden gebruikt.
 Als u een tandoperatie moet ondergaan.
 Als u een infectie heeft van:

- het tandvlees
- de weefsels in de mond (mondslijmvliezen)
- de bloedvaten rondom de tanden,
- de binnenkant van de tanden (tandholtes).

 Als u aften heeft. In dat geval wordt het geneesmiddel gebruikt om een superinfectie te 
voorkomen. 

Dit geneesmiddel is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 

vinden onder punt 6.
 Bij kinderen jonger dan 6 jaar. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Vermijd contact met de ogen, oren of hersenvliezen 
 Slik dit geneesmiddel niet in.
 Wanneer dit geneesmiddel wordt gegeven aan een kind ouder dan 6 jaar, moet u ervoor zorgen 

dat het kind dit geneesmiddel niet inslikt, want het bevat alcohol.
 Vermijd langdurig gebruik zonder advies van uw arts of tandarts.



 Dit geneesmiddel bevat de kleurstof E124 (of cochenillerood) en kan allergische reacties 
veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
De werkzame stof in dit geneesmiddel (chloorhexidine) is onverenigbaar met anionische stoffen die 
over het algemeen aanwezig zijn in de meeste tandpasta's. Daarom moet men zijn tanden poetsen 
alvorens Eludril te gebruiken (de mond spoelen na het tanden poetsen) of op een ander tijdstip.
Gebruikt u naast Eludril nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat alcohol en de kleurstof E124, die ook cochenillerood wordt genoemd (zie de 
paragraaf "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ELUDRIL?").

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Dosering
 Gebruik dit middel altijd precies 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 gebruikelijke dosering is 2 tot 3 maal gorgelen of spoelen per dag.

Wijze van toediening en toedieningsweg
Poets uw tanden voor elk gebruik en spoel uw mond zorgvuldig met water alvorens Eludril te 
gebruiken.
Dit geneesmiddel moet gebruikt worden als gorgeldrank of als mondspoeling.
 Voor de glazen fles: Verdun 2 tot 4 koffielepels Eludril oplossing in een half glas water (liefst 

gekookt) en gebruik dit om te gorgelen of te spoelen.
 Voor de petfles: Giet de oplossing in het maatbekertje tot aan het streepje van 10, 15 of 20 ml, vul 

bij met lauw water tot aan het bovenste streepje en gebruik dit om te gorgelen of te spoelen.
Houd de oplossing gedurende 30 seconden in de mond en spuw ze vervolgens uit.
Herhaal het gorgelen of spoelen totdat de verdunde oplossing volledig is opgebruikt.

Duur van de behandeling 
 Raadpleeg een arts als er na 3 à 4 dagen geen verbetering optreedt.
 Uw arts zal u zeggen hoe lang u Eludril moet gebruiken.
 Stop de behandeling niet voortijdig.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
 Als u dit geneesmiddel normaal als mondspoeling heeft gebruikt, is er geen reden dat u aan een 

te hoge dosis (overdosis) bent blootgesteld.
 Als u echter een grote hoeveelheid Eludril heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met 

uw arts of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

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 ELUDRIL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.



De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
 Huiduitslag, jeuk, een plotse zwelling van het gezicht en de nek die kan leiden tot moeilijkheden 

om te ademen. In dat geval kan het gaan om een allergische reactie op dit geneesmiddel. Als u 
één van deze tekenen herkent, stop de behandeling dan onmiddellijk en neem snel contact op 
met uw arts. 

 Gewijzigde smaakwaarneming.
 Bruine verkleuring van de tong en tanden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker. 

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar 
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C ter bescherming tegen licht.

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 niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is: chloorhexidinedigluconaat (0,1 g voor 100 ml).
De andere stoffen in dit middel zijn: chloorbutanolhemihydraat; ethanol 96%, glycerol, 
natriumdocusaat, muntolie, levomenthol, cochenillerood (E124), gezuiverd water.

Hoe ziet ELUDRIL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als mondspoeling en gorgeldrank. Elke doos bevat:
 1 glazen fles van 90 ml of 200 ml
 of 1 petfles van 90 ml of 200 ml met een maatbekertje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
PIERRE FABRE MEDICAMENT
Les Cauquillous
81500 Lavaur - Frankrijk

Fabrikant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Etablissement PROGIPHARM
Rue du Lycée
Zone Industrielle de Cuiry
45500 GIEN - Frankrijk



Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 177116 (glazen fles)
BE 262157 (petfles)

Afleveringswijze
Vrij

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 02/2022.
Datum van laatste revisie: januari 2022.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg: In geval van massale inname van het geneesmiddel kan men actieve kool 
toedienen.
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