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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een erge 
schimmelinfectie in de mond (spruw), 
keel en slokdarm. 

U kunt last hebben van witte plekjes  
in de mond. 

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt schimmels.  
U heeft meestal na 1 tot 4 weken  
geen klachten meer.

Belangrijkste waarschuwingen

Maak de hele kuur af. Ook  
als u denkt dat u beter bent.  
Er kunnen nog schimmels of 
gisten zijn.  
Zijn uw klachten al voor het 
einde van de kuur weg? Ga dan 
in ieder geval 1 week door  
met het gebruik als uw 
klachten weg zijn.

Gebruik dit medicijn niet  
als u de bloedverdunners fenprocoumon 
of acenocoumarol gebruikt.  
Overleg met uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik een maatlepel  
om de goede hoeveelheid te bepalen.

Verdeel de gel over beide kanten  
van de mond. Houd de gel een paar 
minuten in uw mond. Slik daarna door.

Wacht enige tijd na het innemen 
voordat u eet, drinkt, uw mond spoelt  
of uw tanden poetst.  
Anders werkt de gel niet goed.

Heeft u een kunstgebit?  
Haal het kunstgebit uit uw mond 
voordat u de gel inneemt.  
En poets het kunstgebit ook met de gel. 
Laat uw kunstgebit ’s nachts uit.

Neem dit medicijn goed verdeeld  
over de dag in. Het werkt dan beter.  
U kunt dit medicijn het beste na het 
eten innemen en voor u gaat slapen.

Bent u de gel vergeten  
in te nemen? U gebruikt dit 
medicijn 4 keer per dag.  
Duurt het meer dan 2 uur  
tot u de volgende gel moet 
innemen? Neem de vergeten 
gel dan direct in.  
Duurt het minder dan 2 uur  
tot u de volgende gel moet 
innemen? Sla de vergeten gel 
dan over.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt.  

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 

Bent u zwanger? U kunt  
dit medicijn veilig gebruiken 
als u zwanger bent. 

Geeft u borstvoeding? U kunt 
dit medicijn veilig gebruiken 
als u borstvoeding geeft. 

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Misselijk zijn en overgeven.  

Deze klachten verdwijnen vanzelf. 
• Een droge mond  

of een vreemd gevoel in de mond.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur. Dit betekent  
dat u dit medicijn gewoon in huis  
of in uw medicijnkastje kunt bewaren.  

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Miconazol
Gel voor in de mond voor een ontsteking in uw mond (spruw), keel of slokdarm

vergeten

afmaken


