Bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT
ORO RHINATHIOL DEQUALIN 0,25mg/1mg, zuigtabletten
(Dequaliniumchloride – Lidocaïne chloorhydraat)
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.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- 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.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Oro Rhinathiol Dequalin gebruikt?
2. Wanneer mag u Oro Rhinathiol Dequalin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u Oro Rhinathiol Dequalin?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Oro Rhinathiol Dequalin?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT ORO RHINATHIOL DEQUALIN GEBRUIKT?
Oro Rhinathiol Dequalin, zuigtabletten behoort tot de groep van geneesmiddelen bestemd voor
de behandeling van mond- en keelontstekingen. De werkzame stoffen van het geneesmiddel
zijn: dequalinium, een ontstmettingsmiddel, en lidocaïne, een lokale pijnstiller.
Oro Rhinathiol Dequalin kan gebruikt worden voor de behandeling van de symptomen
veroorzaakt door aandoeningen van de mondholte en de keel.

2. WANNEER MAG U ORO RHINATHIOL DEQUALIN NIET GEBRUIKEN OF MOET
U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Oro Rhinathiol Dequalin niet gebruiken?





U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
Als u ernstige mondslijmvliesletsels heeft.
Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Oro Rhinathiol Dequalin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Oro Rhinathiol Dequalin gebruikt.
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Als u mondslijmvliesletsels heeft (zie punt 4 “Mogelijke bijwerkingen”). Als deze letsels
ernstig worden, stop dan de behandeling met Oro Rhinathiol Dequalin.
Als u een ernstig verminderde leverfunctie heeft of aandoeningen aan het hart of de
bloedvaten moet de dosering verlaagd worden.
Langdurig of onjuist gebruik (te frequente innamen) kan het risico op verdoving van de
glottis (stemvormend deel van het strottenhoofd) verhogen. Hierdoor verhoogt ook de kans
op verstikking.
Vermijd langdurig gebruik (meer dan 10 dagen) omdat dit de normale mondflora kan
verstoren.
Als u andere geneesmiddelen inneemt of wilt innemen, lees dan ook de rubriek “Gebruik u
nog andere geneemiddelen?” aandachtig.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Oro Rhinathiol Dequalin 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.
Gebruik Oro Rhinathiol Dequalin niet samen met andere producten die de mondholte of keel
ontsmetten, zoals ontsmettende geneesmiddelen en keelpastilles en dergelijke.

Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik de Oro Rhinathiol Dequalin zuigtabletten niet tijdens de zwangerschap.
Gebruik de Oro Rhinathiol Dequalin zuigtabletten niet tijdens de 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.

3. HOE GEBRUIKT U ORO RHINATHIOL DEQUALIN?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Hoe toedienen?
Oraal gebruik (via de mond).
Laat de zuigtabletten langzaam smelten in de mond zonder erop te kauwen.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen:
1 tot 2 tabletten per uur.
Maximum 10 tabletten per dag.
Kinderen vanaf 6 jaar:
1 tablet om de 2 uur.
Maximum 5 tabletten per dag.
Behandelingsduur
U mag dit geneesmiddel niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder medisch advies.
Indien er geen verbetering optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Oro Rhinathiol Dequalin gebruikt?
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Als u te veel van Oro Rhinathiol Dequalin heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij abnormaal gebruik (overdosis, mondslijmvliesletsels enz.) kan een van de werkzame stoffen,
namelijk lidocaïne, toxische reacties veroorzaken (zie punt 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
Men zal u een snelwerkend barbituraat intraveneus (via een ader) toedienen, eventueel met
cardiopulmonale (hart en longen) ondersteuning.

Bent u vergeten Oro Rhinathiol Dequalin te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
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.
De volgende bijwerkingen kunnen eventueel veroorzaakt worden doordat Oro Rhinathiol
Dequalin in geval van een overdosis terechtkomt in de bloedbaan of in geval van
mondslijmvliesletsels: geeuwen, zenuwachtigheid, versuffing, gezichtsstoornissen, misselijkheid
en braken, spiercontracties en stuipen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ORO RHINATHIOL DEQUALIN?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Bewaren in de oorspronkelijke
verpakking.
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.
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.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Oro Rhinathiol Dequalin?
-

De werkzame stoffen in Oro Rhinathiol Dequalin zijn 0,25 mg dequaliniumchloride en 1 mg
lidocaïne chloorhydraat per tablet.
De andere stoffen in Oro Rhinathiol Dequalin zijn natriumsaccharinaat, mannitol, gelatine,
ammonium glycyrrhizinaat, algeldraat, muntolie, talk, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Oro Rhinathiol Dequalin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
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Doos met 30 zuigtabletten in blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Sanico N.V.
Industriezone 4 – Veedijk 59
2300 Turnhout

Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 209492

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2014.
Deze bijsluiter is herzien in 07/2013.
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