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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: 6,0-6,8 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 HET GEBRUIK 

Bijzondere waarschuwingen Als er een risico bestaat op een allergische reactie, dient een ander 

geneesmiddel te worden gekozen voor anesthesie. 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, 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 Lokale 

anesthetica mogen uitsluitend worden gebruikt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die 

terdege opgeleid zijn in het diagnosticeren en de behandeling van dosisgerelateerde toxiciteit en andere 

acute noodsituaties die zich kunnen voordoen als gevolg van de toegepaste blokkade. Er dient rekening 

mee te worden gehouden dat zuurstof, andere geneesmiddelen voor reanimatie, cardiopulmonale 

reanimatieapparatuur en personeel vereist voor de gepaste behandeling van toxische reacties en hieraan 

gerelateerde noodsituaties onmiddellijk ter beschikking zijn. Uitstel van gepaste behandeling van 

dosisgerelateerde toxiciteit, kunstmatige beademing om welke reden dan ook en/of gewijzigde 

gevoeligheid kan/kunnen leiden tot het ontstaan van acidose, tot hartstilstand en, mogelijk, tot 

overlijden. 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. Dit geneesmiddel bevat 24,67 mg natrium per 10 ml (aanbevolen maximumdosis), 

overeenkomend met 1,23% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g 

natrium voor een volwassene. 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. Lijst van bijwerkingen De gemelde 

bijwerkingen zijn afkomstig van spontane meldingen en uit de literatuur. Frequentie: Vaak. 

Zenuwstelselaandoeningen: 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. 
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Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 

via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl 
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