
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Septanest N 40 mg/ml + 5 microgram/ml, oplossing 
voor injectie, Septanest SP 40 mg/ml + 10 microgram/ml, oplossing voor injectie 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Septanest N 40 mg/ml + 
5 microgram/ml, oplossing voor injectie: 1 ml oplossing voor injectie bevat 40 mg 
articaïnehydrochloride en 5 microgram adrenaline (als adrenalinetartraat). Elke patroon van 
1,7 ml oplossing voor injectie bevat 68 mg articaïnehydrochloride en 8,5 microgram 
adrenaline (als adrenalinetartraat). Septanest SP 40 mg/ml + 10 microgram/ml, oplossing 
voor injectie: 1 ml oplossing voor injectie bevat 40 mg articaïnehydrochloride en 
10 microgram adrenaline (als adrenalinetartraat). Elke patroon van 1,7 ml oplossing voor 
injectie bevat 68 mg articaïnehydrochloride en 17 microgram adrenaline (als 
adrenalinetartraat). Hulpstoffen met bekend effect: natriummetabisulfiet (E223), 
natriumchloride, dinatriumedetaat, natriumhydroxide. Septanest N / Septanest SP bevat 
0,804 mg natrium per 1 ml oplossing, d.w.z. 1,44 mg/1,7 ml. FARMACEUTISCHE VORM: 
Oplossing voor injectie. Heldere, kleurloze oplossing. THERAPEUTISCHE INDICATIES: 
Lokale en locoregionale anesthesie bij tandheelkundige ingrepen. Septanest N / Septanest 
SP is geïndiceerd bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 4 jaar (of vanaf 
20 kg lichaamsgewicht). CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor articaïne (of een 
ander lokaal anestheticum van het amide-type), voor adrenaline of voor een van de 
hulpstoffen. Patiënten met epilepsie die niet onder controle wordt gehouden door 
behandeling. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ HET 
GEBRUIK: Voorafgaand aan het gebruik van dit geneesmiddel is het belangrijk: Te 
informeren naar de huidige behandelingen en voorgeschiedenis van de patiënt; Mondeling 
contact te houden met de patiënt; Reanimatieapparatuur bij de hand te hebben Bijzondere 
waarschuwingen Dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten 
met de volgende aandoeningen en uitstel van tandheelkundige ingrepen moet worden 
overwogen als de aandoening ernstig en/of instabiel is: Patiënten met cardiovasculaire 
aandoeningen, met epileptische aandoening, met plasmacholinesterasedeficiëntie, met 
nierziekte, met ernstige leverziekte, met myasthenia gravis behandeld met 
acetylcholinesteraseremmers, met porfyrie, met gelijktijdige behandeling met 
gehalogeneerde inhalatie-anesthetica, Patiënten die behandeld worden met 
trombocytenaggregatieremmers / anticoagulantia, Oudere patiënten. Daarom moet de 
laagste dosis die tot effectieve anesthesie leidt, worden gebruikt. Voorkeur voor het gebruik 
van Septanest N 40 mg/ml + 5 microgram/ml, oplossing voor injectie boven Septanest SP 
40 mg/ml + 10 microgram/ml, oplossing voor injectie moet worden overwogen vanwege de 
lagere adrenaline inhoud van 5 microgram/ml bij: Patiënten met cardiovasculaire ziekte, met 
cerebrale circulatiestoornis, voorgeschiedenis van beroerte, met ongecontroleerde diabetes, 
met thyreotoxicose, met feochromocytoom, met gevoeligheid voor acuut 
geslotenkamerhoekglaucoom. Dit geneesmiddel moet veilig en effectief worden gebruikt 
onder de juiste omstandigheden. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik Risico bij 
accidentele intravasculaire injectie: kan een plotselinge hogere concentratie van adrenaline 
en articaïne in de systemische circulatie veroorzaken. Risico bij intraneurale injectie: kan 
ertoe leiden dat het geneesmiddel op retrograde wijze langs de zenuw beweegt. 
BIJWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Bijwerkingen na toediening van 
articaïne/adrenaline zijn gelijk aan de bijwerkingen die zijn waargenomen bij andere lokale 
amide-anesthetica/vasoconstrictoren. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen 
dosisgerelateerd. Ze kunnen ook het gevolg zijn van overgevoeligheid, idiosyncrasie of 
verminderde tolerantie bij de patiënt. Zenuwstelselaandoeningen, lokale reactie op de 
injectieplaats, overgevoeligheid, hartstoornissen en vasculaire stoornissen zijn de 
bijwerkingen die het meest frequent voorkomen. Ernstige bijwerkingen zijn doorgaans 
systemisch. Samenvatting van de bijwerkingen: De gemelde bijwerkingen zijn afkomstig uit 
spontane meldingen, klinische onderzoeken en literatuur. Frequentie: Vaak. Infecties en 
parasitaire aandoeningen: Gingivitis. Zenuwstelsel-aandoeningen: Neuropathie: 
Neuralgie (zenuwpijn), Hypo-esthesie/doof gevoel (oraal en perioraal)1, Hyperesthesie, 
Dysesthesie (oraal en perioraal), inclusief Dysgeusie (bijv. metaalsmaak, smaakstoornis), 
Ageusie, Allodynie, Thermohyperesthesie, Hoofdpijn. Hartaandoeningen: Bradycardie, 
Tachycardie. Bloedvat-aandoeningen: Hypotensie (met mogelijk circulatoire collaps). 



Maagdarmstelsel-aandoeningen: Zwelling van tong, lippen, tandvlees. Beschrijving van 
geselecteerde bijwerkingen: 1Diverse bijwerkingen, zoals agitatie, angst/nervositeit, tremor, 
spraakstoornis, kunnen waarschuwingssignalen zijn voorafgaand aan CZS-depressie. 
Wanneer deze tekenen worden waargenomen, moet de patiënt worden verzocht te 
hyperventileren en moet de patiënt worden gemonitord. Pediatrische patiënten: Het 
veiligheidsprofiel bij kinderen en adolescenten van 4 t/m 18 jaar was vergelijkbaar met dat bij 
volwassenen. Accidenteel letsel aan de weke delen werd echter vaker waargenomen, met 
name bij kinderen van 3 t/m 7 jaar, als gevolg van de verlengde anesthesie van de weke 
delen. Melden 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: Farmacotherapeutische 
categorie: zenuwstelsel / lokale anesthetica / anesthetica, lokaal / amides / articaïne, 
combinatiemiddelen, ATC-code: N01BB58. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET 
IN DE HANDEL BRENGEN: Septodont NV-SA, Grondwetlaan 87, B-1083 Brussel, België 
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