
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

MEDICA KEELSPRAY LEMON, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml,
spray voor oromucosaal gebruik

Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride 

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. 

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 

beste resultaat.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Medica keelspray lemon gebruikt?

2. Wanneer mag u Medica keelspray lemon niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u Medica keelspray lemon?

4. Mogelijke bijwerkingen.

5. Hoe bewaart u Medica keelspray lemon?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAARVOOR WORDT MEDICA KEELSPRAY LEMON GEBRUIKT?

Medica keelspray lemon is een spray voor plaatselijke werking in mond en keelholte. 

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keelspray lemon is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn,  rode keel,  aandoeningen van de keelholte

gepaard gaande met irritatie.

- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.

- Medica keelspray lemon bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

2. WANNEER MAG U MEDICA KEELSPRAY LEMON NIET GEBRUIKEN OF MOET U 

ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Medica keelspray lemon niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u

vinden onder rubriek 6.

- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Krijgt u veel 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 na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan

contact op met uw arts.
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keelspray lemon?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keelspray lemon gebruikt.

- Medica keelspray lemon mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt 

worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.

- Als een te hoge dosis (meer dan 1 fles per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op 

vermindering van de controle op de slikreflex.

- Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol. Gelieve ook de rubriek “Medica 

keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol” te lezen.

- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog 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.

Kinderen

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Medica keelspray lemon nog andere geneesmiddelen, of 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. 

- Niet  gelijktijdig  gebruiken  met  geneesmiddelen  voor  lichte  vormen  van  Alzheimer

(cholinesterase-remmers).

- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

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. 

Medica keelspray lemon bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Medica keelspray lemon bevat 

ethanol en propyleenglycol” te lezen.

Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keelspray lemon gebruikt

worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit 

geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol 

Medica keelspray lemon bevat alcohol (29,7 vol % ethanol), d.w.z. max. 108 mg per 5 

verstuivingen, hetgeen overeenkomt met 2,7 ml bier of 1,1 ml wijn per 5 verstuivingen. Dit is 

schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere 

vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals 

patiënten met een leveraandoening of epilepsie. 
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Medica keelspray lemon bevat 17 mg propyleenglycol per verstuiving, wat vergelijkbare 

symptomen als alcohol kan veroorzaken. 

3. HOE GEBRUIKT U MEDICA KEELSPRAY LEMON?

Gebruik Medica keelspray lemon 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: 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 tot 5 verstuivingen per keer, 6 tot 10 maal per dag. 

Kinderen vanaf 2,5 jaar (30 maanden): 2 tot 3 verstuivingen per keer, 3 tot 5 maal per dag.

Richt de verstuiver naar de keelholte en druk op de kop van de verstuiver.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen 

verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

Het is raadzaam om de verstuiver preventief dagelijks te reinigen volgens de volgende procedure:

1. Draai de spray ondersteboven en druk op de sproeikop tot er geen vloeistof meer uit komt.

2. Verwijder de verstuiver uit de sproeipomp en plaats het een paar minuten in een warmwaterbad.

3. Haal de verstuiver uit het water en laat het drogen.

4. Plaats de droge verstuiver op de sproeipomp door het naar beneden te draaien zodat het de 

sproeipomp blokkeert.

Heeft u te veel van Medica keelspray lemon gebruikt?

Wanneer u te veel van Medica keelspray lemon heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de giftige (toxische) dosis. Bij goed gebruik zijn de 

risico's op overdosering zeer klein. 

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, 

verstoring van het hartritme, vermindering van de controle op de slikreflex.

Bent u vergeten Medica keelspray lemon te gebruiken?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

Als u stopt met het gebruik van Medica keelspray lemon

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig. 

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 Medica keelspray lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet 

iedereen daarmee te maken. 

Dit geneesmiddel wordt bij correct gebruik gewoonlijk goed verdragen. 

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.

- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze

verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.
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Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 

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

Melding van vermoedelijke bijwerkingen:

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 

Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 

voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 

vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten. Afdeling Vigilantie: EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 

Brussel. Website: www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

5. HOE BEWAART U MEDICA KEELSPRAY LEMON?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). 

Gebruik Medica keelspray lemon niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden

op het etiket/de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven 

de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de 

uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Medica keelspray lemon?

- De werkzame stoffen in Medica keelspray lemon zijn chloorhexidine gluconaat 20 mg/10 ml - 

lidocaïne hydrochloride 5 mg/10 ml.

- De andere stoffen in Medica keelspray lemon zijn citroenaroma - sucralose - glycerol - 

propyleenglycol - citroenzuur monohydraat - ethanol - gezuiverd water.

Hoe ziet Medica keelspray lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Medica  keelspray  lemon  is  verkrijgbaar  in  een  fles  met  spraypomp met  30  ml  spray  voor

oromucosaal gebruik (opname door het mondslijmvlies).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE179575

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2018.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2019.

http://www.fagg.be/
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