Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij
advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Strepsils zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te
bereiken.
•
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
•
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Strepsils en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Strepsils gebruikt
3. Hoe wordt Strepsils gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Strepsils?
Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten
In het Register ingeschreven onder RVG 04174
De werkzame bestanddelen zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn steranijsolie, pepermuntolie, menthol, wijnsteenzuur, cochenille-rood A (E 124),
azorubine (E 122), suiker, glucose
Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten
In het Register ingeschreven onder RVG 06556
De werkzame bestanddelen zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn honing, wijnsteenzuur, pepermuntolie, citroenolie, chinolinegeel (E 104), suiker, glucose
Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn, zuigtabletten
In het Register ingeschreven onder RVG 10987
De werkzame bestanddelen zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vitamine C, menthol, wijnsteenzuur, propyleenglycol, bloedsinaasappelsmaak, oranjegeel S (E 110), cochenille-rood A (E 124), suiker, glucose
Strepsils Cool bij beginnende keelpijn, zuigtabletten
In het Register ingeschreven onder RVG 14597
De werkzame bestanddelen zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn xylitol, Cool Mix voor Muntsmaak, menthol, kruizemunt, eucalyptusolie, suiker, glucose
Registratiehouder:
Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp.

1. Wat is Strepsils en waarvoor wordt het gebruikt?
Strepsils bevat amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg. Deze stoffen hebben een antiseptische werking.
Verpakking
Strepsils is verkrijgbaar in verpakkingen van [aantal] tabletten.
Strepsils wordt gebruikt bij:
beginnende keelpijn

2. Wat u moet weten voordat u Strepsils gebruikt
Gebruik Strepsils niet:
als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.
Gebruik Strepsils Original, Strepsils Citroen & Honing en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Gebruik Strepsils niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wees extra voorzichtig met Strepsils in de volgende gevallen
● Pas op: vanwege de grootte van de zuigtablet kunnen jonge kinderen zich in Strepsils verslikken.
● Strepsils dienen niet langdurig te worden gebruikt.
● Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.
● Door het hoge suikergehalte zijn Strepsils niet geschikt voor mensen die lijden aan suikerziekte
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De veiligheid van Strepsils tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De veiligheid van Strepsils tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet
aangeraden.
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Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Van Strepsils zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines bekend.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Strepsils
Strepsils bevat ca. 1,5 gram suiker per zuigtablet en is derhalve niet geschikt voor mensen die lijden aan erfelijke fructoseintolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom of sucrase-isomaltase deficiëntie. Het innemen van suiker kan bij deze
aandoeningen maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Ook bevat Strepsils 1 gram glucose per zuigtablet. Strepsils Original
bij beginnende keelpijn en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn bevatten azokleurstoffen. Deze
kleurstoffen kunnne allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties voor deze kleurstoffen
komen vaker voor bij personen met een overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.
Gebruik van Strepsils in combinatie met andere geneesmiddelen
Voor zover bekend kan Strepsils in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

3. Hoe wordt Strepsils gebruikt?
Strepsils Original bij beginnende keelpijn, Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, en Strepsils Sinaasappel &
Vitamine C bij beginnende keelpijn:
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen.
Strepsils Cool bij beginnende keelpijn:
Volwassenen: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen, maximaal 12 tabletten per 24 uur.
Kinderen vanaf 12 jaar: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen, maximaal 8 tabletten per 24 uur.
Wat moet u doen als er teveel Strepsils is ingenomen?
Gezien de aard van het product lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en zou derhalve geen aanleiding tot problemen moeten
geven anders dan maagdarmklachten die als zodanig behandeld moeten worden.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Strepsils bijwerkingen veroorzaken.
Incidenteel kan een overgevoeligheidsreactie optreden.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of
apotheker.

5. Hoe bewaart u Strepsils?
Strepsils buiten bereik en zicht van kinderen houden. Strepsils niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de originele
blisterverpakking. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de verpakking bij ‘Niet te gebruiken na’ en op
de rand van de strip. Gebruik Strepsils niet na deze datum.
Deze tekst is herzien en goedgekeurd in juli 2009
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