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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie 

 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 

1 ml oplossing voor injectie bevat 30 mg mepivacaïnehydrochloride. 

 

Elke patroon van 1,7 ml oplossing voor injectie bevat 51 mg mepivacaïnehydrochloride. 

Elke patroon van 2,2 ml oplossing voor injectie bevat 66 mg mepivacaïnehydrochloride. 

 

Hulpstof(fen) met bekend effect 

Elke ml bevat 0,11 mmol natrium (2,467 mg/ml). 

 

FARMACEUTISCHE VORM 

 

Oplossing voor injectie. 

Heldere en kleurloze oplossing. 

pH: 6,1-6,7 

 

THERAPEUTISCHE INDICATIES 
 

Scandonest 3% zonder vasoconstrictor, oplossing voor injectie is een lokaal anestheticum dat geïndiceerd 

is voor de lokale en locoregionale anesthesie bij tandheelkunde bij volwassenen, adolescenten en kinderen 

ouder dan 4 jaar (een lichaamsgewicht van ongeveer 20 kg). 

 

CONTRA-INDICATIES 
 

 Overgevoeligheid voor de werkzame stof (of voor lokale anesthetica van het amidetype) of voor een 

van de hulpstoffen; 

 kinderen jonger dan 4 jaar (een lichaamsgewicht van ongeveer 20 kg); 

 ernstige stoornissen van atrioventriculaire geleiding die niet door een pacemaker wordt 

gecompenseerd; 

 patiënt met epilepsie die onvoldoende onder controle is. 

 

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 

 

Bijzondere waarschuwingen 

 

Als er een risico bestaat op een allergische reactie, dient een ander geneesmiddel te worden gekozen voor 

anesthesie (zie rubriek ‘Contra-indicaties’). 

 

Mepivacaïne moet op veilige en doeltreffende wijze worden gebruikt onder geschikte condities: 

 

De effecten van een lokaal anestheticum kunnen zwakker zijn als Scandonest 3% zonder vasoconstrictor in 

een ontstoken of geïnfecteerd gebied wordt geïnjecteerd. 

 

Er is een risico van bijttrauma (lippen, wangen, slijmvlies en tong), vooral bij kinderen; de patiënt moet op 

de hoogte worden gebracht dat kauwgom en eten moeten worden vermeden tot het normale gevoel is 

hersteld. 

 

Mepivacaïne moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij: 

 

Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen 

Patiënten met epilepsie 
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Patiënten met een leverziekte 

Patiënten met een nierziekte 

Patiënten met porfyrie 

Patiënten met acidose 

Oudere patiënten 

 

Mepivacaïne moet met voorzichtigheid worden toegediend bij patiënten die 

bloedplaatjesremmers/anticoagulantia gebruiken of die een stollingsstoornis hebben, omdat er een groter 

risico op bloeding is. Het grotere risico op bloeding gaat eerder gepaard met de procedure dan met het 

geneesmiddel. 

 

Voorzorgen bij gebruik 

 

Hypoxemie en metabole acidose kunnen een versterkend effect hebben op de cardiovasculaire toxiciteit. 

Het vroeg onder controle brengen van epileptische aanvallen en een agressieve behandeling van de 

luchtwegen voor de behandeling van hypoxemie en acidose kunnen een hartstilstand voorkomen. 

 

Het gelijktijdige gebruik van de andere geneesmiddelen kan zorgvuldige monitoring vereisen. 

 

BIJWERKINGEN 

 

Samenvatting van het veiligheidsprofiel 

Bijwerkingen na toediening van Scandonest 3% zonder vasoconstrictor zijn vergelijkbaar met die zijn 

waargenomen met andere lokale anesthetica van het amidetype. Deze bijwerkingen zijn, over het algemeen, 

dosisgebonden en kunnen het gevolg zijn van hoge plasmagehaltes die door overdosering, snelle absorptie 

of onbedoelde intravasculaire injectie worden veroorzaakt. Zij kunnen ook het gevolg zijn van 

overgevoeligheid, idiosyncrasie of verminderde verdraagbaarheid bij de patiënt. 

Ernstige bijwerkingen zijn over het algemeen systemische bijwerkingen. 

 

Systeem/orgaanklasse volgens 

MedDRA 

Frequentie Bijwerkingen 

Zenuwstelselaandoeningen Vaak Hoofdpijn 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 

wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 

het nationale meldsysteem: 

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 

Website: www.lareb.nl 

 

FARMACOTHERAPEUTISCHE CATEGORIE 

 

Zenuwstelsel/Anesthetica/Lokale anesthetica/Amides/Mepivacaïne 

ATC-code: N01 BB 03 

 

WERKINGSMECHANISME 

 

Mepivacaïne is een lokaal anestheticum van het amidetype. 

Mepivacaïne remt op onomkeerbare wijze de geleiding van zenuwimpulsen door de stroom van natrium 

(Na+) tijdens propagatie van de actiepotentiaal van de zenuw te verminderen of te blokkeren. Aangezien de 

werking van het anestheticum zich progressief ontwikkelt in de zenuw, stijgt geleidelijk aan de drempel 

voor elektrische exciteerbaarheid, neemt de snelheid van de stijging van de actiepotentiaal af en vertraagt 

de geleiding van de impuls. Mepivacaïne heeft een snel intredende werking, een hoog anesthetisch 

vermogen en lage toxiciteit. 

http://www.lareb.nl/
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Mepivacaïne bezit enigszins vasoconstrictieve eigenschappen die leiden tot een langere werkingsduur dan 

met de meeste andere lokale anesthetica wanneer het wordt toegediend zonder vasoconstrictor. Uit 

onderzoeken is gebleken dat mepivacaïne vasoconstrictieve eigenschappen bezit. Deze eigenschap zou 

gunstig kunnen zijn wanneer het gebruik van een vasoconstrictor gecontra-indiceerd is. Diverse factoren, 

zoals pH van het weefsel, pKa, oplosbaarheid in lipiden, concentratie van het lokale anestheticum, diffusie 

van het lokale anestheticum in de zenuw enz., kunnen invloed hebben op het intreden en de duur van de 

werking van het lokale anestheticum. 

 

Intreden van de werking 

 

Wanneer een tandheelkundige perifere zenuwblokkade wordt uitgevoerd, treedt het effect van mepivacaïne 

snel op (doorgaans binnen 3 tot 5 minuten). 

 

Duur van analgesie 

 

Anesthesie van de pulpa duurt doorgaans ongeveer 25 minuten na infiltratie in de maxilla en ongeveer 

40 minuten na inferieure alveolaire blokkade, terwijl anesthesie van weke delen gehandhaafd bleef 

gedurende maximaal ongeveer 90 minuten na infiltratie in de maxilla en ongeveer 165 minuten na inferieure 

alveolaire zenuwblokkade. 

 

Biologische beschikbaarheid 

De biologische beschikbaarheid op de plaats van de werking bedraagt 100%. 
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