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BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Dentinox Suikervrij, oplossing voor dentaal gebruik 3,8 mg/ml
Lidocaïnehydrochloride

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.
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 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 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dentinox Suikervrij en 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. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Dentinox Suikervrij en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Lidocaïnehydrochloride is een lokaal werkend pijnstillend middel.
Dentinox Suikervrij wordt gebruikt bij de behandeling van pijn bij het doorkomen van de eerste
tanden, en geeft vermindering van pijn.
Wordt u klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
Gebruik Dentinox Suikervrij niet bij infecties, zweren of verwondingen in de mond.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
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Wees extra voorzichtig met Dentinox Suikervrij indien er sprake is van ernstige lever- en
nierfunctiestoornissen, stuipen, hartritmestoornissen bij hartfalen of te lage bloeddruk.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Dentinox Suikervrij nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Dentinox Suikervrij en
andere geneesmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De eerste 45 minuten na gebruik het kind niet laten eten of drinken.
Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing, aangezien Dentinox Suikervij bedoeld is voor gebruik bij kleine kinderen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing, aangezien Dentinox Suikervij bedoeld is voor gebruik bij kleine kinderen.
Dentinox Suikervrij bevat ethanol
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol); minder dan 100 mg per keer.
Dentinox Suikervrij, bevat sorbitol
Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?
Hoogstens 4 maal per dag steeds 2 à 3 druppels met bijvoorbeeld een wat-tip aanbrengen op de
pijnlijke plaatsen van het tandvlees.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Dentinox Suikervrij heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als de pijn is verdwenen kunt u gewoon stoppen met het gebruik van Dentinox Suikervrij.
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 dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
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Bij het gebruik van dit geneesmiddel treden zelden overgevoeligheidsreacties op.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Na openen van de flacon is Dentinox Suikervrij nog 1 jaar houdbaar.
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 u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is lidocaïnehydrochloride; 3,8 mg/ml berekend als
monohydraat.
- De andere stoffen in dit middel zijn kamille-tinctuur (bevat onder andere ethanol),
macrogollaurylether, sorbitoloplossing (niet-kristalliseerbaar) (E420), glycerol 85% (E422),
polyvidon (E1201), polysorbaat 20 (E432), saccharinenatrium (E954), levomenthol, xylitol
(E967) en gezuiverd water.
Hoe ziet Dentinox Suikervrij eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De verpakking bevat 1 bruin flesje met 9 ml oplossing.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder
Vemedia B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen.
Vemedia informatielijn: 0900-2333666 (€ 0,15/min.)
Fabrikant
Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG
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Nunsdorfer Ring 19
D-12277 Berlijn, Duitsland
In het register ingeschreven onder
RVG 03717.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017.
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