
PRODUCTINFORMATIE

LEIDAPHARM KEELZUIGTABLETTEN CITROEN/HONING
Verzachtend voor de keel. Houdt de keel schoon en brengt de keel tot rust. 
Lees deze productinformatie aandachtig door, voordat u de keelzuigtabletten gebruikt. Indien u algemene 
vragen heeft, stel deze dan aan uw drogist, arts of apotheker.

Wat zijn Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing?
Leidapharm Keelzuigtabletten Citroen/honing zijn zuigtabletten. 

Wat is de samenstelling van Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing?
Elke keelzuigtablet bevat 5 mg chloorhexidine digluconaat. Overige bestanddelen zijn: sucrose, glucose, 
honing, citroenzuur (E330), citroen-aroma, pepermuntolie, curcumine (E100), menthol.

Hoe helpt Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing?
Het bestanddeel chloorhexidine digluconaat brengt de keel tot rust en houdt de keel schoon. De 
keelzuigtabletten zijn hierdoor verzachtend voor de keel.  

Hoe gebruikt u Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing?
De keelzuigtabletten zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 
Indien gewenst om de 6 uur 1 keelzuigtablet langzaam opzuigen. Maximaal 4 keelzuigtabletten per dag.

Waar moet u op letten bij Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing?
U mag de keelzuigtabletten niet gebruiken bij overgevoeligheid voor chloorhexidine digluconaat of één van 
de andere bestanddelen. De keelzuigtabletten bevatten sucrose en zijn daarom niet geschikt voor diabetici.
De keelzuigtabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
De keelzuigtabletten kunnen voor zover bekend, overeenkomstig deze productinformatie, worden gebruikt 
tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.
Gebruik de keelzuigtabletten niet samen met geneesmiddelen voor in de mond, tenzij u anders 
geadviseerd bent. De invloed van chloorhexidine digluconaat wordt nadelig beïnvloed door bestanddelen 
die in tandpasta aanwezig zijn. Tandenpoetsen dient daarom geruime tijd voor of na het gebruik van de 
Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing plaats te vinden.

Bij het (langdurig) gebruik van dit product bestaat geringe kans op onderstaande reacties:
Huidirritatie; allergische reacties; bruine verkleuring van tong en tanden ( de kans hierop wordt groter door 
het gelijktijdig gebruik van thee, koffie of wijn ); verstoring in de smaakwaarneming; branderig gevoel van de 
tong; schraalheid; zwelling en pijn van het mondslijmvlies; zwelling van bepaalde klieren bij het oor.

Als dit product binnen 14 dagen niet voldoende ondersteuning biedt, is het verstandig om uw arts te 
raadplegen.

Wat te doen indien u meer heeft gebruikt dan is aanbevolen?
Chloorhexidine digluconaat wordt bij inwendig gebruik nauwelijks opgenomen in het lichaam. Wij adviseren 
u echter bij inname van zeer grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Hoe zijn Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing verpakt?
In elke verpakking bevinden zich 24 keelzuigtabletten verpakt in doordrukstrips. Daarnaast bevat elke 
verpakking ook de productinformatie.



Hoe moeten Leidapharm Keelzuigtabletten citroen/honing worden bewaard?
U kunt de keelzuigtabletten buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren bij kamertemperatuur 
(15-25 oC) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld na “Exp”.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Leidapharm BV
Archimedesweg 2
2333 CN leiden

Deze productinformatie is voor het laatst herzien in oktober 2014.

 


